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April 2017
1e  Huppelclub 10.00 uur   
1e  Inloopmiddag 12.00 uur   
2e  Petanque 14.30 uur  
6e  Schilderclub 14.00 uur    
7e  Kraaienkoor 16.00 uur  
8e  Huppelclub 10.00 uur  
8e  Inloopmiddag 12.00 uur  
9e  Petanque 14.30 uur  
13e Schilderclub 14.00 uur  
13e Clubborrel 17.00 uur  
13e Lezing Filosofie 18.00 uur  
14e Kraaienkoor 16.00 uur  
15e Huppelclub 10.00 uur  
15e Inloopmiddag 12.00 uur  
16e Petanque 14.30 uur 
20e Schilderclub 14.00 uur    
21e Kraaienkoor 16.00 uur  
22e Huppelclub 10.00 uur 
22e Inloopmiddag 12.00 uur  
23e Petanque 14.30 uur   
27e Koningsdag 16.00 uur           
28e Kraaienkoor 16.00 uur  
29e Huppelclub 10.00 uur  
29e Inloopmiddag 12.00 uur  
30e Petanque 14.30 uur
Bovenstaande activiteiten zijn allemaal bij BiSarT. 

Editorial voorzitter. 

 Zomertijd!!!
We gaan helemaal de goede kant op met het weer. De klok is een 
uur vooruit en het blijft weer wat langer licht. Kortom we moeten 
weer grasmaaien, snoeien, zaaien en oogsten. Hopelijk blijft de 
aprilregen dit jaar weg en kunnen we ons volop in het buitenleven 
storten. 

Het bestuur zal zich volledig in het verenigingsjaar storten. We 
beginnen met Koningsdag, daarna gevolgd door de BBQ op 
zaterdag 1 juli en begin september met een optreden van de 
Cabaretgroep. De inloopmiddagen op zaterdag bij BiSarT gaan 
gewoon door en we hopen dat de “Va et Vient” net zo enthousiast 
zijn. 

In deze nieuwsbrief weer heel veel informatie over komende 
activiteiten. Een oproep voor deelname aan de reanimatiecursus in 
oktober, de tentoonstelling in september in Limeuil voor de 
amateurschilders van La Tulipe en de wijnproeverij in Plazac. 

Vorige maand zat ik even met mijn handen in mijn haar omdat de 
ledenlijst voor commerciële doeleinden was gebruikt. Dit heeft na 
een plezierig contact uiteindelijk geleid tot een advertorial in deze 
nieuwsbrief en op de clubborrel van 13 april zal Johan ter Heegde 
een lezing houden over filosofie. 
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Opening BiSarT 

BiSarT is weer open van 
donderdag tot en met z0ndag. 
De openingstijden zijn van 
11.00 uur tot 18.00 uur.

Reanimatiecursus. 

Het is al enige tijd geleden dat 
je binnen La Tulipe kon 
meedoen aan een reanimatie- 
cursus. Om adequaat te 
kunnen handelen is het 
belangrijk dat je ieder jaar een 
opfriscursus volgt. In oktober 
willen we weer beginnen met 
een gezamenlijke cursus voor 
zowel beginners als gevor-
derden. Maar voor wij met de 
betreffende instanties contact 
gaan zoeken, willen we graag 
weten hoeveel mensen 
belangstelling hebben voor de 
reanimatiecursus. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij:

Cora Koelemeijer 

05 53 59 64 30 of 

e-mail: 
Corajohn24@gmail.com 

Advertorial. 

mailto:Corajohn24@gmail.com
mailto:Corajohn24@gmail.com
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Schilderclub 

In verband met Koningsdag is 
er op donderdag 27 april geen 
schilderclub.

Algemene Leden 
Vergadering   

Op zaterdag 11 maart was in 
Parijs de ALV van de FANF. 
Hiervoor worden de voorzit-
ters van de aangesloten 
verenigingen uitgenodigd. 
Ook uw voorzitter was daarbij 
aanwezig. Een belangrijk punt 
op deze vergadering was de 
belastingheffing over de 
pensioenen door de Neder-
landse Staat. ABP-pensioen 
wordt in Nederland belast, 
maar de overige pensioenen 
van Nederlanders in Frankrijk 
worden belast in Frankrijk en 
dat scheelt “euries”. Nu wil 
Nederland net als met 
Duitsland een verdrag met 
Frankrijk sluiten dat in het 
vervolg de belastingheffing  via 
Nederland wordt  ingehouden.  

 
Koningsdag. 
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Vervolg FANF 

Met Duitsland is er overeen-
stemming bereikt. Met 
Frankrijk zal het wellicht wat 
moeilijker gaan. In 2008 was er 
een gelijk verzoek van 
Denemarken en toen heeft 
Frankrijk “nee” gezegd. Gevolg 
was dat Denemarken het 
belastingverdrag heeft 
opgezegd. Dit gaat Nederland 
niet snel doen. Frankrijk kan 
deze keer ook “nee” zeggen 
tegen het verzoek van 
Nederland. Wij gaan dit voor u 
volgen en houden u op de 
hoogte. 

Oproep. 

Op Koningsdag 27 april zullen 
The Belascos bij ons optreden. 
Zij hebben ons gevraagd of er 
wellicht leden zijn die een liedje 
ten gehore willen brengen. Kent 
u een leuk engelstalig liedje uit 
de jaren 50 of 60 en u wilt dat 
alleen of met meerderen zingen 
geef u dan snel op. 

The Belascos kunnen uw liedje 
dan vooraf nog repeteren. 

Opgeven kan bij anjag@live.nl 

Expositie La Tulipe 

In september gaan we, net als 
vorig jaar, weer exposeren in 
Chateau Limeuil. 

Alle amateurschilders maar ook 
beeldhouwers die lid zijn van La 
Tulipe mogen hier aan meedoen. 
Gezien de kwaliteit van de 
kunstwerken en het enthousiasme 
van de vele deelnemers van vorig 
jaar, verwachten we ook dit jaar 
weer een groot aantal deelnemers. 
Voorwaarde is dat we met nieuwe 
recente schilderijen exposeren.

De totale kosten bedragen 275 euro. Deze kosten worden 
hoofdelijk omgeslagen. In de kosten zijn inbegrepen de huur 
van de expositieruimte, de vernissage en de finnisage.

Er wordt weer een mooie poster gemaakt en er komt een 
vermelding op de site van “Pays-de-Bergerac” en we komen in 
de “Sud-Quest” en “The Bugle” te staan. 

Wil je er ook dit jaar bij zijn dan snel aanmelden bij Piet van 
Heese. E-mail: petrus.vanheese@orange.fr 

Workshop Boetseren 

In de nieuwsbrief van maart hebben wij een oproep gedaan voor 
een workshop boetseren op woensdag 17 mei bij BiSarT. Deze 
dag is inmiddels vol. U kunt zich nog wel opgeven voor een 
workshop op vrijdag 19 mei. Wilt u deelnemen dan kunt u zich 
aanmelden bij sara.van.roon@hotmail.com 

De kosten voor deze dag zijn € 65,= inclusief koffie, thee, iets 
lekkers, lunch, afsluitend een drankje en materiaal. 

Zomer BBQ 

Zet alvast in uw agenda. De grote zomer BBQ zal dit jaar 
worden gehouden op zaterdag 1 juli 2017.

mailto:petrus.vanheese@orange.fr
mailto:sara.van.roon@hotmail.com
mailto:petrus.vanheese@orange.fr
mailto:sara.van.roon@hotmail.com
mailto:anjag@live.nl
mailto:anjag@live.nl


Nummer 03   

 

 april 2017

La Tulipe �5

De vraagbaak 

Wij vinden het fijn u te kunnen 
berichten dat het aanspreekpunt 
voor de “Vraagbaak” is uitgebreid 
met Petra van Heese. Ook zij 
heeft in haar werkzame periode 
de medische eed afgelegd en zal 
uw informatie net als Cora als 
strikt vertrouwelijk behandelen.

U kunt beide dames bellen in een 
situatie dat u hulp nodig mocht 
hebben of informatie wilt over 
waar zit welke specialist etc. etc.

U kunt de dames bereiken onder 
de volgende telefoonnummers en 
e-mail:

Cora Koelemeijer:                             
0553 596430 of 06 40133472         
e-mail: Corajohn24@gmail.com

Petra van Heese:                           
0553 359632                                     
e-mail: petra.vanheese@gmail.com

15 jarig bestaan La Tulipe 

In oktober 2017 bestaat onze vereniging La Tulipe 15 jaar. 
Enkele jaren geleden is in een Algemene Ledenvergadering 
door de leden besloten dat wij als vereniging geen groot 
lustrumfeest meer gaan geven en daar ook geen geld voor 
reserveren. In de afgelopen jaren wordt er nu elk jaar in de 
zomer een feest cq BBQ gegeven en hiervoor is een bedrag 
gereserveerd.

Toch wil het huidige bestuur stilstaan bij het 15 jarig bestaan 
van La Tulipe. Wij willen dit doen in de vorm van het 
uitbrengen in september van een glossy over 15 jaar La 
Tulipe. U begrijpt het al dat kunnen wij als bestuur niet 
alleen, daar hebben we de leden en oud leden heel hard bij 
nodig.

Wij willen u dan ook vragen om mee te werken aan de 
totstandkoming van deze glossy. Het gaat een glossy worden 
van “voor, met en door iedereen”. De opbouw van de inhoud 
is globaal:

* hoe is de vereniging ontstaan;                                                        
* historisch overzicht van de jaren dat de vereniging 
bestaat;                                                                                    
* oud voorzitters aan het woord;                                                    
* een willekeurige secretaris, penningmeester en twee   
bestuursleden aan het woord;                                                        
* wat is er gerealiseerd en wat zijn de plannen;                          
* fotoserie van leden, oud leden en diverse activiteiten;           
* verzamelen weetjes en plaatsen in rubriek “wist u dat”          
* actieve leden aan het woord;                                                     
* oud leden aan het woord;                                                          
* de clubactiviteiten;                                                                    
* een rubriek stom etc. etc.

Ik heb twee verzoeken aan jullie:

1. Wie wil zitting nemen in de redactie van de  “Glossy”

2. Stuur je leuke verhalen over La Tulipe liefst met foto 
naar de redactie.

Graag berichten via e-mail: anjag@live.nl.  Laten we er met 
zijn allen een fantastische Glossy van maken.

mailto:Corajohn24@gmail.com
mailto:petra.vanheese@gmail.com
mailto:Corajohn24@gmail.com
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De huppelclub 

Ineens stond het op de agenda: 
zaterdagmorgen 10.00 uur 
huppelclub bij BiSarT.

Wat is huppelclub vroegen een 
aantal leden zich af. Nou mensen 
de huppelclub zijn leden die 
gezamenlijk met JB en Nicolette 
op zaterdagmorgen werken aan 
het verbeteren van hun conditie 
door lekker in beweging te zijn. 
Lijkt u dat wat ga eens kijken op 
zaterdagmorgen of nog beter doe 
een keer mee. Deelname is geheel 
gratis.

Lezing 13 april a.s. 

Tijdens de clubborrel van 
donderdag 13 april a.s. zal de heer 
Johan ter Heegde een lezing 
houden over filosofie.

Tour de France 

De jaarlijkse proeverij van wijnen uit le Pays d’Oc zal dit 
jaar plaats vinden op zondag 30 april in Plazac bij de 
overdekte markt naast de kerk.

Dit biedt weer een gelegenheid om uw kennis verder te 
verdiepen in de verrassende kwaliteit van de wijnen uit 
deze streek. Er zullen zo’n dertig verschillende flessen op 
de proeftafel komen.

De proeverij vindt plaats tussen 15.30 en 18.30 uur en de 
kosten voor deze middag bedragen 12 euro per persoon. 
Belangstellende kunnen zich opgeven bij:

Hajo Spandaw 0553 054915  spandaw@orange.fr   of

Dik en Karin Aarts 0553 508065 lestilleuls.aarts@wanadoo.fr

Petanque 

De banen zijn schoon, de stoelen en tafels gepoetst en een 
aantal stoelen zijn zelfs vervangen. Kortom het is weer tijd 
voor Petanque. Iedereen is op zondagmiddag vanaf 14.30 
uur (nieuwe aanvangstijd) van harte welkom op de 
banen van BiSarT. 

mailto:spandaw@orange.fr
mailto:lestilleuls.aarts@wanadoo.fr
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