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Augustus 2017
Augustus is de maand dat
iedereen dr uk is met het
ontvangen en weer uitzwaaien
van familie en vrienden.
Vervolgens dan snel schoonmaken en de was doen. Want
voor je het weet sta je alweer
te koken voor de volgende
gasten. Voor La Tulipe is het
een rustiger maand met geen
extra activiteiten.
Op de a genda dus weinig
extra’s dan de gebruikelijke.
Zie de uitgebreide agenda
elders in deze nieuwsbrief en
kijk ook regelmatig op de
website van La Tulipe naar de
meest actuele agenda.
www.latulipe.net
Op deze manier zal u niets
ontgaan omtrent activiteiten
van onze vereniging en van
derden.
La Tulipe

Editorial voorzitter.
C’est complet.

Wij

vinden het heel fijn u te kunnen vertellen dat wij het bestuur
eindelijk compleet hebben. Naast Berend Jan van den Boomen hebben
ook Janneke Teillers en Frans Stouten zitting genomen in het bestuur.
Janneke zal een groot deel van het secretariaat van Petra overnemen en
zal zich ook gaan verdiepen in de Website en de Facebookpagina. Frans
is al zo’n acht jaar lid van La Tulipe en woont in de zomer hier en
vertrekt zo rond oktober voor de winterperiode naar Spanje. Door het
vertrek van Yvonne aanstaande september, zullen Frans en Beer zich
o.a. gaan bezighouden met de evenementen en activiteiten van La
Tulipe. In de Algemene Ledenvergadering zullen wij u de drie
kandidaten voor een definitieve benoeming voordragen.

Een nieuwe trend

binnen La Tulipe zijn de inloopmiddagen. We hebben een “kei gezellige” op zaterdagmiddag, maar ook
die in de zomer van de schilderclub is een succes. Nu krijgen we ook een
inloopmiddag voor het Petanque, georganiseerd door de ACIP op de
banen van BiSarT. En Bridgers vergeten jullie niet je op te geven voor
het toernooi bij de ACIP op 16 augustus a.s. Zet vooral ook de
uitvoering op 2 september van de Cabaretgroep in uw agenda. Voor
bovengenoemde activiteiten zie elders in deze nieuwsbrief. Het bestuur
gaat de komende maand hard werken aan de voorbereidingen voor de
Algemene Ledenvergadering op 28 september. De stukken hiervoor zult
u in de eerste week van september ontvangen.
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AUGUSTUS
3e, 10e, 17e
24e en 31e

14.00 tot 17.00 uur Inloopmiddag Schilderclub bij BiSarT

5e, 12e, 19e
en 26e

10.00 tot 12.00 uur Huppelclub bij BiSarT
Gezamenlijk werken aan een betere conditie

5e, 12e, 19e
en 26e

12.00 tot 18.00 uur Inloopmiddag BiSarT
Bridgen, klaverjassen, biljarten of gewoon een gezellig
praatje en drankje.

6e, 13e, 20e
en 27e

14.30 tot 17.00 uur Petanque bij BiSarT

7e, 14e, 21e
en 28e

10.00 uur Wandelclub. Kijk voor de verzamelplaats op de
website: www.latulipe.net “Agenda” vanaf 18.00 uur de
zondag voorafgaande aan de wandeling.

10e en 24e

17.00 tot 19.30 uur Clubborrel bij BiSarT

17e

Golf 5e competitiewedstrijd. Aanmelden bij
Sylvia Wamsteker: sylviawam@hotmail.nl

1e, 8e, 15e,

16.30 - 18.00 Inloopmiddag Petanque.

22e en 29e

La Tulipe

2017

Gezamenlijk met de ACIP gezellig Petanque
met een vrije inloop en om na enkele keren een
soort van competitie te starten. Voor verdere
info Arno van de Ven devennetjes@outlook.com
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SIMPEL, VERRASSEND EN SMAKELIJK.
Voor deze rubriek ontving ik twee bijdragen die hieronder zijn weergegeven. Dank aan de
inzenders Anja en Arno van de Ven.
Uw recept voor een simpel, verrassend en smakelijk recept wordt graag in ontvangst genomen
via beervdb@gmail.com
Simpele Tourin (knoflooksoep) van Arno van de Ven.
Voor 3 liter soep de volgende ingrediënten: minstens 8 tenen knoflook, 1 ui,
50 gram boter, bloem, 1,5 liter water, 1,5 liter halfvolle melk, 0,25 liter crème
fraiche en 3 bouillonblokjes.
Bereiding: Pel de uien en de knoflook en snij ze zo klein mogelijk. Fruit de ui en de knoflook
licht aan in de boter. Bind de uit en de knoflook met de bloem. Voeg al roerend langzaam
water, melk en crème fraiche toe en tenslotte de bouillonblokjes. Breng geheel al roerend aan
de kook en laat het 5 minuten doorkoken. (Naar smaak eventueel nog een bouillonblokje
toevoegen) Er kan bij het opdienen wat geraspte kaas over, maar hoeft niet.
Simpele macaronischotel van Anja van de Ven.
Ingredienten: 250 gram coquilettes (kleine macaroni), 300 gram Julien
gesneden groenten (prei, snijbonen, wortel) eventueel uit de diepvries,
olijfolie, witte wijn (niet te droog), 3 tomaten, 1 afgestreken eetlepel
spaghetti- of macaronikruiden, 1 eetlepel smeuige kruidenkaas, 60 gram
blauwe kaas, 60 gram geraspte Emmentaler kaas, geen peper of zout.
Bereiding: Bak de groente en de tomaten in een scheut olijfolie. Voeg de kruiden toe. Smelt de
kazen in een scheut olijfolie en een flinke scheut witte wijn. Kook de coquilettes al dente en
meng alles door elkaar. Heerlijk met een stuk op de huid gebakken zalm.
Nogmaals dank aan de inzenders. BJvdB.

La Tulipe

3

nummer 05

La Tulipe

augustus 2017

4

nummer 05

augustus 2017

Ne d e r l a n d s e h u i s a r t s i n
Belves!!
Wij hadden u graag willen melden dat er
sinds juni een nieuwe Nederlandse
huisarts een praktijk is begonnen in het
Maison de Santé in Belves. Maar helaas
heeft Dr. Poulussen tot haar spijt
moeten besluiten om haar praktijk met
ingang van 10 augustus te sluiten en weer
terug te gaan naar Nederland. Wij
vinden dat heel jammer en wensen haar
alle succes toe voor de toekomst.

Petanque inloopmiddag!!
D e AC I P g a a t e e n i n l o o p m i d d a g
petanque organiseren op dinsda g middag van 16.30 tot 18.00 uur op de
banen van BiSarT. Ook zijn daar de
leden van La Tulipe van harte welkom.
De bedoeling is dat een en ander
uiteindelijk naar enkele keren petanque
i n e e n s o o r t co m p e t i t i e z a l g a a n
veranderen.
Heb je zin kom dan op dinsdagmiddag
naar BiSarT.
Voor verdere informatie: Arno van de
Ven (devennetjes@outlook.com)

Muziekavonden BiSarT
Ook deze maand organiseert BiSarT
weer twee muziekavonden.
Op woensdag 16 augustus treden de
Black Strawberry’s op. (Pop/Rock)
Op vrijda g 25 augustus treden de
Belascos op. (RockBilly)
Aanvang muziek 20.30 uur. Vanaf 19.00
u u r d e m o g e l i j k h e i d o m te e te n .
Opgeven kan bij JB en Nicolette van
BiSarT.

La Tulipe

Zomerfeest, zaterdag 1 juli 2017

Nog even nagenieten

van het Zomerfeest.
Wat heeft de BBQ-commissie ons weer verrast! Het
vlees is op een paar stukjes na helemaal opgegaan, wat
een teken is dat iedereen het zich goed heeft laten
smaken. Een aantal brainstormoverleggen en een week
van inkoop en voorbereiden heeft tot dit geweldige
resultaat geleid. Concluderend: alle lof voor de
BBQ_commissie!
Er waren ruim 90 leden/gasten. Dit heeft ertoe geleid
dat we onze Piet wederom als “parkeerwacht” moesten
inroepen om het parkeren van de auto’s in goede banen
te leiden. Piet, hartelijk dank hiervoor!
De band “The Belascos” heeft door hun geweldige
optreden de nodige beentjes van de vloer gekregen! De
sfeer zat er goed in! Bart, Dave en Jerome, hartelijk
dank hiervoor!
Wat natuurlijk ook niet kon ontbreken in het thema
“American style” is Line Dance. Stéphanie, Nina en
Antoinette zorgden voor een mooie demonstratie.
Natuurlijk kon dit alles alleen plaatsvinden in overleg
met en medewerking van Nicolette en JB. De vrijheid
en mogelijkheden die zij boden, waren voor de BBQcommissie de ingrediënten om er weer een geweldig
feest van te maken. Een feest is geen feest als er geen
gezellige gasten zijn die het feest invullen! Nu daaraan
was geen gebrek, onze leden/gasten vulden hiermee de
avond. Wij kunnen met z’n allen terugkijken op een
gezellige avond.
Yvonne van der Woord.
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