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Juni 2016
Vanaf 14.00 uur bij BiSarT:

zondag petanque 

donderdag schilderclub

1e en 3e vrijdag bridge

2e en 4e vrijdag klaverjas/
scrabbel

09 clubborrel        17.00 uur

16 golfcompetitie

23 Paul Schaper  toernooi
23 clubborrel         17.00 uur

Juli 2016
zondag petanque

donderdag schilderclub

1e en 3e vrijdag bridge

2e en 4e vrijdag klaverjas/
scrabbel

Editorial voorzitter. 

De zomer van 2016!!!
We kijken er allemaal naar uit. Het voorjaar was niet echt 
top maar we hebben ons er doorheen geslagen en nu gaan 
we voor een heerlijke zomer. Een vorkje prikken op de 
avondmarkten, vooral heel heel veel terrasjes zitten en 
heerlijk groenten en fruit kopen op de diverse regionale 
markten. En natuurlijk gaan we vooral voor het zomerfeest 
van La Tulipe bij BiSarT op 10 juli a.s. De uitnodiging 
heeft u inmiddels ontvangen en staat nog eens extra 
vermeld in deze nieuwsbrief en op onze Facebook pagina. 
Niemand kan het missen. Vergeet niet u snel op te geven. 
Een kleine moeite voor u en voor de organisatie rust. Er 
zullen geen extra acties komen om leden te bewegen zich 
op te geven. U heeft tot maandag 4 juli a.s. Daarna is 
het niet meer mogelijk om u op te geven voor het 
Zomerfeest. Helaas een gemiste kans.                            
Dus opgeven!!!! 

Deze zomer zal het bestuur ook een notitie gaan opstellen 
voor de ALV van september a.s. inzake een voorgenomen 
wijziging van het huishoudelijk reglement. Het bestuur is 
voornemens om deze wijziging uiteindelijk voor een 
vaststelling door de leden voor te leggen in de ALV van 
september 2017. In de ALV van 22 september a.s. willen 
wij u uitleggen waarom wij het noodzakelijk vinden dat 
het huishoudelijk reglement moet worden aangepast en 
daardoor wellicht ook een wijziging van de statuten. Wij 
houden u op de hoogte.
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Openingstijden 
BiSarT 

BiSarT is in de maand juni 
open van woensdag tot en 
met zondag tot 18.00 uur.

Tweede dag Paul 
Schaper Toernooi. 

De eerste wedstrijddag van 
het Paul Schaper Toernooi 
heeft op 19 mei plaats- 
gevonden op de banen bij 
BiSarT. Op donderdag 23 
juni zal de volgende 
speeldag worden gehouden. 
Als u zich niet voor het 
gehele toernooi van 4 
dagen heeft ingeschreven, 
kunt u zich ook nu nog 
voor 1 dag inschrijven. Dus 
heeft u zin op 23 juni te 
komen petanque geef u dan 
op voor maandag 20 juni 
bij Arno van de Ven. 
(devennetjes@outlook.com)

Zomerfeest: zondag 10 juli a.s. 

A.L.V.: donderdag 22 september a.s. 

Oktoberfeest: zaterdag 8 oktober a.s. 

mailto:devennetjes@outlook.com
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Volop gezelligheid. 

Onderstaand een indruk van de 
eerste dag van het Paul Schaper 
Toernooi.

Laatste nieuws van La Trésorière 

   De contributiegelden zijn bijna binnen !!!

CHAPEAU   

Concert in de Notre Dame de Belves kerk. 

Op zondag 3 juli a.s. om 17.00 uur zal Tulipa Cantat samen met 
nog zes andere koren een concert geven met zang en orgel-      
begeleiding in de kerk van Belves. Dit ter gelegenheid van de 
festiviteiten rondom de restauratie van het orgel van de kerk.

De organist en organisator is Pascal Laborde, die naast gewoon 
orgelspel, ook verschillende soorten en stijlen koormuziek wil 
begeleiden. Vandaar zijn uitnodiging aan de diverse koren uit de 
Perigord. 

Een mooie gelegenheid de zondag een aparte klankkleur te geven!

Het koor rekent op een grote opkomst.  
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Schilderijen Expositie oktober 2016. 

Schilderijen expositie leden La Tulipe in Chateau de Limeuil voor de 
gehele maand oktober 2016.

Dit kan een mooie poster worden als we ingaan op een prachtig aanbod van iemand van de 
expositie-commissie van Limeuil.

De voorwaarden: Lid zijn van La Tulipe. Kosten huur € 200,00 (voor de gehele maand) 
en je moet amateurschilder zijn.

Verder: Er wordt een mooie poster gemaakt alleen voor La Tulipe. Er komt een 
vermelding op de site: Pays-de-Bergerac en verkoop van schilderijen is mogelijk.

Gezien de geweldige schilderijen van de La Tulipe leden die op donderdagmiddag 
schilderen bij BiSarT, maar ook de dames van de vrijdagclub maar ook de leden die thuis 
schilderen, lijkt mij dit voor u allemaal een leuke uitdaging.

Nogmaals het is louter bedoeld voor amateurs. 

Lijkt dit iets voor u om gezamenlijk met andere leden van La Tulipe een leuke 
expositie samen te stellen, stuur dan nu direct een e-mail naar Piet van Heese. 
petrus.vanheese@orange.fr  

Schilders van La Tulipe meldt u snel aan want er zijn kapers op de kust!!!! 
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