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Editorial voorzitter.
Geen rokjesdag maar middagjapon!!!
April 2016
Vanaf 14.00 uur bij BiSarT:
zondag petanque
donderdag schilderclub
1e en 3e vrijdag bridge
2e en 4e vrijdag klaverjas/scrabbel
14 clubborrel

17.00 uur

17 wijnproeverij
24 wijnproeverij

15.30 uur
15.30 uur

28 clubborrel

17.00 uur

27 Koningsdag

Mei 2016
zondag petanque
donder schilderclub

Parijs 10 en 11 maart 2016 Staatsbezoek aan Frankrijk en wij
dames (secretaris, penningmeester en voorzitter) waren een
“beetje” nerveus over die middagjapon voor de ontvangst van de
Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Het stond tenslotte op
de uitnodiging “een middagjapon”. Uiteindelijk we hadden het
voor elkaar en konden op audiëntie bij de Koning en de
Koningin. Een geweldige ervaring, maar wat deden die schoenen
zeer. Het was ook heel bijzonder dat twee leden van onze
vereniging een persoonlijk gesprek hebben gehad met de
Koning. Ik ben pas 6 maanden voorzitter maar dit was een dag
met een gouden randje. Maar ondanks alles verheug ik me op
rokjesdag met mijn fitflop slippers. Heerlijk relaxt.
Voor mij was het niet alleen de ontmoeting met de Koning en de
Koningin in Parijs maar er was op zaterdag 12 maart ook nog de
algemene ledenvergadering van de FANF. Wij zijn als vereniging
lid van de FANF en eenmaal per jaar komen de voorzitters van
de verschillende Nederlandse Verenigingen in Frankrijk in Parijs
bij elkaar om te overleggen met het bestuur van de FANF. Voor
mij een hele nieuwe ervaring en heb alleen maar geluisterd deze
vergadering. Volgende maand zal ik inhoudelijk hier wat verder
op ingaan.
Ineens is april “Slurp” maand geworden. Met maar liefst twee
wijnproeverijen deze maand. De proeverij bij Peter en Leontien
Hootsen, georganiseerd door Henk en Marjet Put en daarnaast
voor velen onder ons het bekende slurpen bij Dick en Karin
Aarts in Plazac. Maak uw keus of ga naar beiden. In deze
nieuwsbrief voor beide proeverijen nog een oproep.

1e en 3e vrijdag bridge
2e en 4e vrijdag klaverjas/scrabbel
La Tulipe
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Openingstijden BiSarT
Zoals jullie allemaal hebben
kunnen zien is BiSarT weer open.
De openingsdagen en -tijden zijn
van donderdag tot en met zondag
tot 18.00 uur. Ook zullen nu weer
de gebruikelijke activiteiten
worden opgestart. Zie de agenda
in deze nieuwsbrief.

Het Paul Schaper Petanque
toernooi.
Het Paul Schaper Toernooi zal
plaatsvinden over een periode van
vier dagen en wordt gehouden op
de banen bij BiSarT. De
wedstrijddagen zijn inmiddels
bekend. Op donderdag 19 mei
zullen de eerste ballen gaan rollen
en op 23 juni, 8 september en 6
oktober zijn de volgende
speeldagen. Totaal worden er 6
wedstrijden per dag gespeeld.
Kosten voor deelname bedraagt
20€ per persoon per wedstrijddag inclusief lunch. Bij slecht
weer gaat alleen de lunch door.
Aantal deelnemers: minimaal 20
en maximaal 32.
U kunt zich tot uiterlijk 15 mei
aanmelden voor de eerste
wedstrijddag of gelijk voor het
gehele toernooi bij Arno van de
Ven. (devennetjes@outlook.com)
U krijgt per e-mail een
bevestiging van uw inschrijving.

La Tulipe

La Tulipe Puzzelrit 2016.
In 2015 is de puzzelrit gehouden rond het Pinkster-weekend.
Uiteindelijk hebben toen na heel veel oproepen 12 auto’s
deelgenomen. In 2014 begon de deelname terug te lopen. Het
organiseren van een puzzelrit is heel veel werk. In het begin
kwamen er wel 25 tot 30 auto’s aan de start. Het bestuur wil
dan ook graag van de leden weten in hoeverre er nog
belangstelling is voor een puzzelrit rond Pinksteren.
Pinksteren valt in 2016 op 15 en 16 mei. Wij willen daarom een
voorinschrijving voordat er heel veel energie wordt gestoken in
het organiseren van een puzzelrit. U kunt zich tot 31 maart a.s.
opgeven bij anjag@live.nl.

Zo was onze oproep in de Nieuwsbrief van maart.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de aanmelding van 5
equipes waarvan twee equipes nog onder
voorbehoud. Het bestuur heeft dan ook moeten
constateren dat er onvoldoende belangstelling is
voor een puzzelrit in 2016 en zal dan ook geen
verdere actie ondernemen om een dergelijke rit te
organiseren.
Zomerfeest: zondag 10 juli a.s.

A.L.V. : donderdag 22 september a.s.
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La Trésorière
Contributie 2016

Vrijmarkt 3 tot 5 uur

Op 31 maart 2016 verloopt de betalingstermijn van de contributie voor het
lidmaatschap van La Tulipe. Omdat de website een langere periode uit de
lucht is geweest, is de betalingstermijn verlengd naar 15 april 2016.

Binnenkomst 5 tot 6 uur

De mogelijkheden om de contributie te betalen zijn:

Welkomstwoord voorzitter om
6 uur met drankje en opening
buﬀet.

betaling per cheque (gaarne opsturen naar onderstaand adres);

Programma:

Cabaret 7 tot 8 uur
Muziek en dans 8 tot 11 uur.
Voor het buﬀet neemt
iedereen wat mee.

betaling per bankoverschrijving (met vermelding van uw naam en “La
Tulipe”):
Credit Agricole, rekeningnummer 00 18 39 86 410
IBAN FR76 1240 6000 5600 1839 8641 017
BIC (SWIFT) AGRFRPP824

Achternaam A t/m J:

Wilt u controleren of uw naam volledig is ingevuld!

Allerlei soorten Kaas, maar
ook quiche etc.

Petra van Heese, Trésorière

Achternaam K t/m R:

Les Clottes, 24260 St. Chamassy.

vleeswaar of vis (pate, ham,
salami, gerookte paling etc.)
Achternaam S t/m Z
salade, eieren, jam, pindakaas,
cake etc.
Dit vormt het buﬀet waar
iedereen neemt wat hij/zij wil
en dat gedurende de hele
avond tot alles op is. Het
bestuur zorgt voor stokbrood
en een kroket of frikadel. Maar
jullie zullen zelf lekkernijen
moeten meenemen. De
drankjes zijn voor eigen
rekening.
Voor de vrijmarkt uiterlijk 16
april opgeven bij Annet.
(tonbohm@outlook.com)

La Tulipe

Wijnproeverij zondag 17 april op Rastaillou.
Op zondag 17 april a.s. van 15.30 tot 19.00 in de Bergerie van Domaine
Rastaillou, 24480 Salles de Cadouin. U kunt zich hiervoor nog opgeven
bij henkput@gmail.com. De bijeenkomst bestaat uit 2 delen: vanaf 15.30
tot 17.30 de wijnproeverij en aansluitend tot 19.00 uur nagenieten met
een glas wijn en hapjes. Kosten 10€ per persoon te voldoen bij binnenkomst. In de uitnodiging in onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat er minimaal 35 wijnen uit verschillende landen zijn te proeven en
daarnaast kunt u kennis maken met Grappa’s en de 100% natuurlijke
Limoncello. Henk en Marjet Put en Peter en Leontien Hootsen hopen u te
mogen ontvangen.
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Webside La Tulipe.
Zoals wij u al eerder hebben
gemeld is de webside van La
Tulipe gehackt en door de
provider uit de lucht gehaald. De
kosten om de oude website weer
in de lucht te krijgen waren te
hoog. Daarom hebben we
besloten La Brame een nieuwe
website te laten ontwerpen. Op
dit moment is er een tijdelijke
website in de lucht met de
belangrijkste mededelingen over
onze vereniging. Wij hopen op
korte termijn een begin te kunnen
laten zien van de definitieve
website. www.latulipe.net
Door het hacken van de website
wordt het mailadres van de
secretaris belaagd met spam. In
de loop van de maand april zal het
e-mailadres worden gewijzigd in:
secretarislatulipe@gmail.com.
Ook het e-mailadres van de
voorzitter zal worden gewijzigd in
voorzitterlatulipe@gmail.com.

Wijnproeverij zondag 24 april.
Op zondag 24 april van 15.30 tot 18.30 uur zullen er weer zo’n 30 flessen
wit, rood en rosé op de proeftafel staan bij Dik en Karin Aarts op
onderstaand adres in Plazac.
Het proeven van een eerste selectie gaat eind Maart plaats vinden en een
definitieve keuze wordt pas later bekend maar zal hoogstwaarschijnlijk
gaan om de huizen Preignes, Gayda en Calmel&Joseph, alle drie uit Le
Pays d’Oc, mogelijk aangevuld met een of twee nieuwe wijnmakers die we
tot nu toe niet voerden. U kunt reeds een voorproefje nemen door de
volgende sites te bezoeken:
www.preignes.com www.domainegayda.com www.calmel-joseph.com

Franse leesclub
Sinds kort bestaat er een franse
leesclub o.l.v. Marianne
Rosenberg.
Er worden franse boeken gelezen.
Nu wordt er “d’apres une historie
vraie” van Delphine de Vigan
gelezen. Na enkele weken wordt
het boek in het Frans besproken.
Er kunnen nog mensen bij. Dus
als u belangstelling heeft meldt u
dan aan bij de secretaris.
secretarislatulipe@gmail.com

La Tulipe

Door de over het algemeen behoorlijke belangstelling voor de proeverij is
het raadzaam op tijd in te schrijven bij mij of direct bij Dik en Karin.
Er worden wat hapjes geserveerd tijdens de proeverij en de bijdrage in de
kosten bedraagt 10€ per persoon, bij binnenkomst te voldoen.
We hopen tot spoedig.
Hajo Spandaw spandaw@orange.fr
Dik en Karin Aarts, Les Tilleuls Chambres en table d’hôtes, Le Bourg,
24580 Plazac. lestilleuls.aarts@wanadoo.fr
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Mei concerten ACIP
Op 1, 4 en 7 mei organiseert
de ACIP (l’amitie en
Perigord) vier klassieke
concerten in Le Bugue en
Lalinde.
Voor verdere informatie
verwijzen wij u naar de
Website van de ACIP
www.acip24.com Kijk onder
de knop “evenementen” bij
het punt “binnenkort”.
Ook op de facebookpagina
van La Tulipe “Nederlandse
Vereniging in de Dordogne
La Tulipe” vindt u de nodige
informatie.

Biljarten bij BiSarT.
(Herhaalde oproep!!!)

In de wandelgangen van BiSarT heb ik gehoord dat er aardig
belangstelling is om te biljarten. Vooral de dames zijn zeer
enthousiast.
Naar aanleiding van mijn oproep in de nieuwsbrief van maart
2016 hebben zich nu oﬃcieel 5 personen opgegeven waarvan
3 dames. Nog steeds ben ik gemotiveerd om dit op me te
nemen. Dus meld je aan en reageer via een e-mail naar:
petrus.vanheese@orange.fr
Ik zie jullie reacties met veel belangstelling tegemoet voor 15
april a.s.
Piet van Heese.

Nog even dit:
Ik heb al even nagedacht hoe we het wedstrijdelement er in
gaan brengen. Bij tennis gebeurt dat vaak via een laddersysteem. En dat lijkt mij voor het biljarten ook een goed
idee.Bij dit systeem hoeft niet iedereen tegelijkertijd aanwezig
te zijn. Er kan dan ook op ieder (beschikbaar) moment
gebiljart worden en zoveel keer als je zelf wilt. Wie aan het
eind van het seizoen bovenaan staat is de winnaa

La Tulipe
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