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We hopen dat u een goede Kerst en jaarwisseling hebt gehad. Een warm welkom aan onze nieuwe leden en een
gelukkig, vredig en gezond Nieuwjaar aan alle ACIP leden.
Het is tragisch dat het jaar is begonnen met zulke afschuwelijke terreurdaden in Parijs. Onze gedachten gaan uit naar
alle families in hun verdriet en verlies. Het internationale vertoon van support en solidariteit voor democratische
waarden, eenheid en vrede is werkelijk ongeevenaard, en wijzelf als internationale vereniging,..... ACIP est Charlie!

Le Bastion
Wij hebben Le Bastion sinds een jaar gehuurd het uitzonderlijke nieuwe onderkomen. Na de nieuwe inrichting en de
verbeteringen aangebracht door ACIP vrijwilligers hebben we de ruimte aangepast om te voldoen aan onze vele en
diverse behoeften. Na onze verhuizing zijn er stoelen bijgekocht, nieuwe tafels, een keukenaanrecht en twee
magnetrons. Nieuwe plafond ventilatoren met verlichting, een nieuw muziek systeem en een groot oprolbaar scherm
voor film projectie en presentaties zijn geinstalleerd. We zijn bezig met een kleine bureauhoek met binnenkort een
eigen internet verbinding.
Le Bastion biedt ons een ruime, comfortabele, flexibele en tamelijk bijzondere ruimte voor groeps activiteiten, sociale
ontmoetingen en om even binnen te wippen. Le Bastion heeft een uitnodigende, relaxte atmosfeer om elkaar te
ontmoeten, te begroeten, om te leren, te relaxen en natuurlijk om plezier te hebben.
We vieren deze verjaardag in echte verjaardagsstemming
van 2015 op 15 januari.

met Cremant en cupcakes

tijdens onze eerste social

Website
We zijn bijna klaar met onze nieuwe website in het Engels, Frans
en Nederlands op de nieuwe hosting-site one.com. Veel dank zijn
we verschuldigd aan Alec Robshaw en Leo Drughom, die dit
mogelijk hebben gemaakt vanwege hun technische expertise en
het door hen verichte werk. Ook dank aan onze Franse en
Nederlandse vertalers. Het updaten van de website zal nu
eenvoudiger en efficienter zijn, en minder kosten voor webhosting.
Onze nieuwe webmaster is Alec Robshaw. Te bereiken voor
vragen of opmerkingen op Alec.Robshaw@orange.fr

Financiele zaken
ACIP verheugt zich over zijn financiele positie, geholpen door subsidie
van de Mairie en donaties van onze sponsors. Dit houdt in dat we de
jaarlijkse contributie op 25 Euro per lid kunnen houden waar voor uw
geld en voor nodige verbeteringen.

Sociale evenementen
De Puzzle wandeling
Eenenveertig ACIP leden met hun vrienden gingen in Le Bugue de
straat op om mee te doen met de zoektocht die zo fantastisch werd
georganiseerd door Paul Cope, onze leden secretaris. Verdeeld over
acht teams liepen de deelnemers vier verschillende routes door de stad
om vijftig typische vragen te beantwoorden. Een hete zon scheen de
hele dag zodat regelmatige koffie pauzes in Le Bastion welkom waren
voor de vermoeide deelnemers. De tocht eindigde met drie teams op de eerste plaats. Na drie tie-break vragen ging
de eerste prijs (twee flessen champagne) naar Roy en Wilma Gibson. Van harte gefeliciteerd! Het team op de
laatste plaats noemen we niet om ze niet te verlegen te maken. Na een korte prijsuitreiking gingen de meeste
deelnemers naar Vezere Lodge voor een maaltijd en om uit te rusten. Iedereen beleefde een fijne dag buitenshuis en
onze dank gaat naar Paul en al diegenen die dit tot een succesvolle dag maakten.

Bustochten naar Bordeaux
Vorig jaar zijn er twee bustochten naar Bordeaux georganiseerd. De eerste om te winkelen bij IKEA en de tweede?
Jane Morris herinnerde zich
te verkorten. Nog even de laatste aankopen doen, feestelijke muziek in de straten en een glas wijn onder de kroonluchters in het
prachtige Grand Theater voordat we vertrokken. Snacks en iets te drinken voor de thuisreis¨.

Vide Grenier
Zoals gewoonlijk was de Vide Grenier in Les Eyzies een groot succes met 45 tafels in de Halle en nog eens 8 tafels
buiten. Veel standhouders waren ACIP leden, maar er waren ook veel ¨commerciele handelaren¨ uit en van buiten de
Dordogne die we elk jaar terugzien en die altijd graag een tafel bij ons reserveren. De opbrengst deze keer is rond de
800 Euro voor de ACIP kas waarvan bijna een record bedrag van 400 Euro door het buffet. Als jaarlijkse attractie
hebben we veel hulp en aanmoediging van de Mairie en de staf gekregen. Heel veel dank aan alle leden die deze
dag tot een succes hebben gemaakt met het opzetten van de tafels, het bakken van cakes, het serveren van heerlijke
frisse drankjes en het opruimen aan het einde van de dag. Extra dank aan de volgende leden: Alan Reeves voor het
organiseren, Lycette Hoogendyke voor de reserveringen, Paul en Julie Cope reclame/drukwerk en algemene hulp,
Annie Robshaw en haar groep voor het buffet.
Voor 2015 is dit evenement reeds vastgesteld op zondag 29 november. Een publikatie wordt aan alle leden gestuurd
op 1 oktober en reserveringen worden aangenomen vanaf die datum.

Middeleeuws Kerstfeest
Dit jaar kwamen 60 leden samen voor een middeleeuws feest op 13 december. Waarvan
een groep van dertig leden die wapenschilden en vaandels hebben gemaakt om Le
Bastion te veranderen in een middeleeuwse eetzaal, verkleed als koningen, koninginnen,
edellieden, ridders, bedienden en narren. Er werden originele middeleeuwse gerechten
gekookt, opgediend en gegeten, onder het genot van mooie muziek uit die tijd. Er was
tradioneel vrolijk vermaak. Een gedenkwaardige avond! Met dank aan Jenny West,
Gwyneth Green, Paula Maburn en Christine Dumaux voor de mis-en scene en organisatie
van deze avond en al diegenen die deze avond op zo verschillende wijze mogelijk
maakten. Neem de tijd om de historische uitstalling te bekijken in Le Bastion met daarin
Eleanore de Aquitaine, Hendrik II en Richard Leeuwenhart.

Group News
Het is een succesvol groepsjaar geweest met het begin van nieuwe
groepen en groepen die doorgingen gedurende de zomer. Met enkele tryouts voor de Kerst zijn er dit jaar twee nieuwe groepen:
De Volks- en Tradionele Muziek groep is op de eerste donderdag van de
maand na een veel bezochte en onderhoudende eerste bijeenkomst. Het is
verbazend hoe veel talent er in ACIP is. Fijn dat zovelen mee deden en
dank aan Roger Spencer als organisator.
De Meditatie groep zal vanaf maart op woensdag middag bijeen komen.
Deze groep wordt geleid door Elke Tyczka die u bereiken kunt op
elkebtyczka@gmail.com.

Het Koor Met dank aan de leden van het koor die de middeleeuwse
troebadoers vormden en aan Tony Baden die dat realiseerde. Er zal geen
koor zijn gedurende de afwezigheid van Chrissie Anderson, maar we
hopen dat Chrissie weer verder zal gaan als koorleidster als haar
gezondheid dat toelaat. We missen haar erg.
Er zijn nog twee groepen in oprichting, meer hierover als er meer informatie
beschikbaar is, dus let goed op!
Engels voor Beginners Deze groep heeft nieuwe leerlingen nodig, dus als u iemand kent die geinteresseerd is, laat
die contact opnemen met jill.lawrence-burke@orange.fr.
Met zoveel toewijding en succes is het jammer dat er iets is dat sommige groepen in gevaar brengt. Dit is dat het
aantal leden dat met een groep meedoet vaak verschilt van de ene week tot de andere. Dit kan ontmoedigend zijn
voor de groepsleider en voor anderen in de groep. Onregelmatig aanwezig zijn maakt planning en vooruitgang (in het
geval van juist de taal groepen) moeilijk en helaas zijn er een
paar groepen voorlopig gestopt. Daarom vragen wij u als u zich
opgeeft voor een groep, dat u regelmatig aanwezig bent en dat u
als u een keer niet kunt komen, u uw groepsleider dat op tijd laat
weten. Met dank.
Al de groepen vindt u op onze website met details over tijden en
groepsleiders. De kalender toont de wekelijkse en maandelijkse
groep sessies en sociale activiteiten. U kunt ook onze
groepscoordinator Gwyneth Green bereiken op
gwynethverte@aol.com.

ACIP, as always, needs you!
Wij kunnen niet alles dat we de leden te bieden hebben doen zonder hulp van de vele vrijwilligers, die hun
vaardigheden, moeite en tijd aan de vereniging besteden. Wij hopen dat u doorgaat met steun aan ACIP door uw
ideeen, kennis, vaardigheden en tijd te delen en door:
naar onze evenementen en groepen te komen
Groepsleider te zijn
mee te helpen met ACIP evenementen en activiteiten
te helpen met Franse en Nederlandse vertalingen
te helpen met informatiek en administratie
mee te helpen met onderhoud en verbetering van Le Bastion
Als u vindt dat u op een of andere manier van dienst kan zijn neem dan
contact op met Jenny West op acip24@orange.fr.

Nogmaals dank aan al onze sponsors wiens reclame te zien is in Entre
Nous en wiens ondersteuning en geldelijke bijdrage ACIP tot zo´n
succes maken.

Veel plezier in het aanstaande ACIP jaar!
Het ACIP Bestuur, januari 2015

DATA VOOR UW AGENDA
19 februari
26 april
29 april
2 mei
29 november

Social in Le Bastion. A.U.B. hapjes meebrengen om te delen.
Concert Gourmand in Audrix
Concert in Cadouin
Concert in Le Bugue
Vide Grenier

BANQUETS, SOIRÉE OU FETES
SUR VOS MARCHÉ
All plat
o
Also at your home!

06 83 00 96 17 / 05 53 07 14 39

23 RUE DE LA REPUBLIQUE
24260 LE BUGUE
Tél : +33(0)553072721
Fax : +33(0)553034633

