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Juli 2016 

Vanaf 14.00 uur bij BiSarT:

zondag petanque 
donderdag schilderclub      
1e en 3e vrijdag bridge       
2e en 4e vrijdag klaverjas/
scrabbel                               
14e clubborrel       17.00 uur       
21e golfcompetitie                
28e clubborrel       17.00 uur

Augustus 2016 

Vanaf 14.00 uur BiSarT:  
zondag petanque  
donderdag schilderclub      
1e en 3e vrijdag bridge       
2e en 4e vrijdag klaverjas/
scrabbel                                      
11e clubborrel        17.00 uur 
18e golfcompetitie                
25e clubborrel       17.00 uur 
25e lezing Wietze Erich 

Editorial voorzitter. 

Komkommertijd is een periode van het jaar waarin weinig 
nieuws te melden is omdat bijna iedereen met vakantie is. Een 
slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden. De televisie 
vertoont weinig nieuws en een oude film, series en docu-
mentaires worden herhaald. Onder andere met het programma 
Zomergasten wordt ingespeeld op de komkommertijd. Maar 
het bestuur heeft ook geen komkommertijd. Natuurlijk wij 
doen hier een beetje aan mee. De nieuwsbrief verschijnt nu 
voor een periode van twee maanden. Maar dat is het dan wel. 
Op 22 september is “onze” eerste algemene ledenvergadering 
en hier zijn wij al aardig druk mee. Eind augustus moet de 
uitnodiging met de nodige stukken worden verstuurd en ieder 
bestuurslid is heel druk met de voorbereiding.  Dit jaar 
ontvangt u bij de stukken van de ALV een jaarverslag van mij 
over “Een Vereniging in Beweging”. Dus geen toespraak van de 
voorzitter maar een overzicht op papier van alle belangrijke 
gebeurtenissen in het afgelopen jaar.                                                                             
Er zijn zeker ook nog activiteiten om naar uit te kijken. Vorige 
maand was er een oproep in de nieuwsbrief voor een tentoon-
stelling in Limeuil in oktober v00r onze amateur kunst-
schilders. Deze gaat door!!!  En op donderdag 25 augustus a.s. 
zal Wietze Erich een lezing houden over bloeddruk. Verdere 
informatie over deze activiteiten vindt u in deze nieuwsbrief.
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Openingstijden 
BiSarT 

BiSarT is in de maanden 
juli en augustus open van 
dinsdag tot en met zondag.

Belangrijke info voor 
A.L.V. 22 september 

Heeft u een agendapunt 
voor de algemene ledenver-
gadering, dan kunt u deze 
tot uiterlijk vrijdag 26 
augustus a.s. met redenen 
omkleed toesturen naar de 
secretaris.

Ingekomen stukken kunt u 
eveneens toezenden aan de 
secretaris tot uiterlijk 
donderdag 15 september 
a.s. Later ontvangen 
stukken kunnen helaas niet 
meer worden meegenomen 
bij de algemene leden-
vergadering.   

Lezing 25 augustus a.s. om 18.00 uur. 

A.L.V.: donderdag 22 september a.s. 16.30 uur. 

Oktoberfeest: zaterdag 8 oktober a.s. 
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Yvonne en Annette ook jullie 
namens iedereen hartelijk 

bedankt voor de fantastische 
organisatie.

Zomerfeest zondag 10 juli jl. 

Om het feest succesvol te laten zijn, hadden we een paar 
ingrediënten nodig:

Al deze ingrediënten waren aanwezig om er een mooie avond van 
te kunnen maken. Het “afbakken” werd overgelaten aan eigen 
invulling. 

Vanaf 17.00 uur kwamen bijna 130 “Tulipers” naar BiSarT. Piet 
van Heese, onze parkeerwacht, was onomstreden nodig om het 
toegestroomde verkeer in goede banen naar de parkeerplaatsen te 
begeleiden, geweldig Piet. De Barbecues snorden, de drank stond 
koud, de band begon te spelen en het werd een geweldig feest. 
Daarvoor iedereen bedankt! Maar vooral natuurlijk degenen die 
zo hard hebben gewerkt bij 30 graden of meer. De BBQ-ploeg 
bestond uit: Rob en Nina Lauman, Harry en Ria Putter, Carl de 
Ruiter, Meta van Vliet, Leon Quaedackers, Ria Breuring, Stefanie 
van Randwijck en Jan van der Woord. 

Een woord van dank natuurlijk ook voor Nicolet en JB! Voor de 
wensen en eisen die we als organisatie hadden om het 
“Zomerfeest” te kunnen organiseren en zij daar alle medewerking 
aan verleenden.

De hoge temperatuur heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat 
een groot aantal gasten niet meer zijn toegekomen aan het 
dessert, wat natuurlijk jammer is. Maar degenen die het wel 
konden volhouden hebben nog gezellig nageborreld! 

Yvonne van der Woord.

* Enthousiaste, gezellige mensen die zin in een feestje hebben.

* Die van een lekker hapje houden.

* Natuurlijk een mooie avond met mooi weer.



Nummer 7   

 

Juli en augustus 2016

Oktober 2016 

Expositie La Tulipe in 
Chateau Limeuil gaat 
door!! 

La Tulipe �4

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, is er in de maand oktober een expositie voor 
amateurschilders in de expositiezaal van het kasteel in Limeuil. LA TULIPE is hiervoor als enige 
uitgenodigd om te mogen exposeren.

Na de oproep in bovengenoemde nieuwsbrief hebben zich 15 amateurschilders en 1 beeld-
houwer aangemeld. Dit wordt een enorme uitdaging en gezien de enthousiaste reacties gaat dit 
ons zeker lukken.

De ophangcommissie is druk bezig de expositieruimte te beoordelen en het aantal schilderijen 
en beeldhouwwerken te bepalen die geëxposeerd kunnen worden. Wij gaan er vanuit dat iedere 
deelnemer minimaal 2 kunstwerken mag ophangen. JB en Nicolet hebben aangekondigd de 
logistiek te organiseren. Dit in nauw overleg met de ophangcommissie en met inspraak van onze 
kunstenaars.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Maar nu alvast een tipje van de sluier opgelicht:

* er is een vernissage, waarbij de president van de “assocition rive d’art” en namens onze 
club Petra een korte toespraak houden.

*        de burgemeester van Limeuil opent de expositie;

*        daarna is er een “frans buffet”;

*         alle kunstenaars mogen drie mensen uitnodigen voor de vernissage.
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Tot slot:

De expositiezaal is vrij toegankelijk.

De openingstijden zijn vermeld in de folder van “le jardin panoramique Limeuil”

Het is absoluut de moeite waard. Dus zet dit alvast in uw agenda.


