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Er is heel veel gebeurd sinds de « Entre Nous » van December. Hierbij ziet u enkele van de belangrijkste feiten :
.

D
Na de uitnodiging van het Betuur om de verwezenlijking van
worden bedankt die met veel toewijding, gebruik makend van
hun ervaring, hard hebben gewerkt om van Het Bastion iets te
maken dat voor ons iets heel bijzonders is geworden. Onder
leiding van onze vice-voorzitter John Kuppens is het inrichten
van Het Bastion om aan onze wensen te voldoen begin Januari
voltooid. Deze prachtige nieuwe ontmoetingsplaats is zeker
hét succes van de ACIP van dit jaar.
We openden het officieel op 9 Januari tijdens een druk
bezochte bijeenkomst, bijgewoond door meer dan 90 leden,
partners, sponsors en vertegenwoordigers van de gemeente.
Het was binnen het tijdsbestek en binnen het budget
gereedgekomen. Verdere verbeteringen zijn voorzien naarmate
meer behoeftes duidelijk worden tijdens het gebruik, zoals
plafondventilatoren en betere verlichting. We zullen investeren in een vast opgestelde geluidsinstallatie en na een
opknapbeurt zullen we vijf bij elkaar passende tafels hebben.
Ik weet dat diegenen die al langer lid van de ACIP zijn, verbaasd staan over hoever we gekomen zijn sinds de kleine
ruimte in de Grand Rue waar we tot 2011 gewoonlijk bij elkaar kwamen. De beste manier om uw dankbaarheid te
tonen aan hen die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen, is door deel te nemen aan alles wat de ACIP doet en
eraan mee te werken dat er nog meer gedaan wordt.

Nieuwe leden
Een behoorlijk aantal nieuwe leden zijn sinds December toegetreden.
Wij heten u van harte welkom en we hopen dat u interessante
activiteiten zult ontdekken en ook dat u uw ideeën, vaardigheden en
hulp in de vereniging zult inbrengen. Bienvenue!

Website
De website in het Frans is momenteel operationeel dank zij de
inspanning van Jill Little en Linda Higgins. De nieuwe site in het
Nederlands is in de maak en we zijn van plan de site naar een nieuwe
host over te brengen om hem makkelijker en efficiënter te kunnen
bijwerken en ook om kosten uit te sparen.

Financiele zaken
DE ACIP mag zich nog steeds financieel gezond noemen, dank
zij een subsidie van de gemeente Le Bugue, bijdragen van onze
sponsors en verkopen aan de bar. Hierdoor kunnen we de
jaarlijkse contributie op hetzelfde niveau als vorig jaar houden 25 euros per lid een zeer goede kosten/baten verhouding.

Nieuwe manieren om de contributie te betalen
We zijn bezig enkele veranderingen aan te brengen in de manier waartop het lidmaatschap kan worden verlengd. De
bedoeling hiervan is het vergemakkelijken van uw betaling, om het hele proces te stroomlijnen en te versnellen en om
ons in staat te stellen tijd en geld te besparen.
Help ons alstublieft door op tijd uw contributie te betalen, per 1 Oktober 2014. U zult voortaan op vier manieren
kunnen betalen. Hopelijk komt u dat goed uit, vooral wanneer u soms in het buitenland verblijft en niet een regelmatig
e doen
naar de ACIP rekening voor nieuwe leden, een cheque of een contante betaling te doen in Het Bastion, of een cheque
op de bus te doen naar de ACIP Secretaris voor de ledenadministratie. Hoe u ook betaalt, voortaan zult u een reçu
ontvangen per e-mail met uw lidnummer erop, in plaats van een lidmaatschapskaart die te duur bleek te zijn om aan te
maken.
U krijgt begin September een e-mail met alle details over de manier waartop u kunt betalen.

SOCIALE BIJEENKOMSTEN VAN HET AFGELOPEN JAAR
Mardi Gras
60 leden kwamen bijeen om Mardi

Europese traditie wordt tegenwoordig
in de hele wereld gevierd. De ruimte
was versierd door Paula Maburn en
haar medewerkers in traditionele
Mardi-Gras-kleuren en velen kwamen
in de stemming van de viering door zich in deze
kleuren
te kleden en maskers op te zetten.
De muziek was van de deejay John Miller en voor het eerst was er een groep van uitstekende
ACIP leden die als koks een drie-gangen maal bereidden van typische Mardi-Gras gerechten.

BBQ
Dit jaar hielden we de barbecue in het bos bij de Tennis Club met
ongeveer vijftig leden die zelf de etenswaren meebrachten. Ondanks
de regen die ons uiteindelijk binnenshuis deed belanden, was het toch
zoals gewoonlijk een heel gezellige bijeenkomst. Een speciaal woord
van dank is op zijn plaats voor het internationale gezelschap van
organisatoren en koks die deze dag tot een succes maakten.

Zomer ochtend instuif
We hebben de hele zomer elke dinsdag- en zaterdagochtend Het
Bastiàon opengesteld met behulp van een ploeg vrijwilligers. Deze
openingtijden bleken populair te zijn voor leden die vaak met
zomerlogees
binnenkwamen
voor
koffie
en
cakes,
om
bibliotheekboeken te wisselen en gezellig te kletsen, een welkome onderbreking van de drukke markt van Le Bugue.
Een grote dankbetuiging gaat hierbij aan hen die hielpen bij deze actie en diegenen die het ondersteunden.
Deze sociale happenings leveren een aanzienlijke bijdrage aan de huidige gezonde financiële situatie van de
ACIP. Blijft u dus hieraan deelnemen !

Middeleeuwse kerst bijeenkomst en diner
Dit jaar zal onze Kerstbijeenkomst middeleeuws getint zijn. Wij
zoeken mensen die willen helpen met de organisatie, de versiering
van Het Bastion, de bereiding van de maaltijd en nog meer. We
zullen binnenkort een meer gedetailleerd verzoek versturen, maar als
u mee wilt doen, neemt u dan contact op met Jenny West
jennyjones@spirallearning.co.uk

Groeps Nieuws
Het is een succesvol jaar geweest voor de groepen met de start van nieuwe groepen en
vele die door gingen in de zomer. Andere zullen weldra weer beginnen. Uw groeps
leider zal u inlichten over de
begin datum.
De volgende groepen zien uit
naar nieuwe leden en
aangezien we een aantal
nieuwe leden hebben, hopen
we dat ze geinteresserd zijn:
Beginners Bridge
eikew@orange.fr
Computers
wsquare@wanadoo.fr
Book Club
teresa.crawford@hotmail.co.uk
Jeu de Boule
shirley.swarsbrick@wanadoo.fr
Tuinieren
- jennyjones@spirallearning.co.uk
Engels Beginners
jill.lawrence-burke@orange.fr
Conversatie Frans Niveau4 - christine@theoldchapel.org

Een Groeps Nieuwsbrief zal apart verzonden worden met alle informatie over deze groepen. Let er op a.u.b!
Al onze groepen staan op de website met alle informatie over samenkomsten, contact gegevens en de kalender is
meestal bijgewerkt voor alle groepen en andere ACIP activiteiten. U kunt ook contact opnemen met onze groeps
coordinator op gwynethverte@aol.com

Bibliotheek
De bibliotheek is nu behoorlijk uitgebreid inclusief boeken in het
Nederlands. De zomerse drop-ins op dinsdag en zaterdag
gaven leden de kans om boeken te ruilen.
U bent zo vrijgevig geweest met uw donaties dat de
boekenplanken nu zo vol gepakt zijn dat voorlopig geen boeken
meer kunnen worden aangenomen. We bekijken hoe we de
ruimte in de bibliotheek kunnen vergroten, dus let daar op!
U kunt uw overtollig boeken doneren aan de Phoenix associatie
als u dat wenst.

Vrijwilligers

ACIP, we hebben u altijd nodig!

Wij kunnen niet alles dat we de leden aanbieden bereiken zonder hulp van onze vele vrijwilligers die hun vaardigheid,
moeite en tijd aan de vereniging geven. We hopen dat u door gaat met het steunen van de vereniging d.m.v. uw
ideeen, kennis en tijd en door:
* groepsleider te zijn
* helpen bij ACIP evenementen en activiteiten
* met vertalen in het Frans en Nederlands
* hulp bij computer technische zaken en administratie
* onderhoud en verbetering van ons onderkomen, Le Bastion
Als u vindt dat u op een of andere manier kunt helpen, neem contakt
op met Jenny West op jennyjones@spirallearning.co.uk

Bestuurs veranderingen
Paul Cope is pas geleden gekozen in het bestuur. Hij zal de leden
administratie bijhouden hulp van Alec Robshaw. Voor alle vragen i.v.m.
het lidmaatschap, neem a.u.b contact op met Paul op
calimoncope@yahoo.co.uk
Wij bedanken John Pretty voor zijn ideeen ter verbetering en het vele
werk gedaan in deze hoedanigheid gedurende het afgelopen jaar.

Onze Sponsors
Onze lijst met sponsors groeit door met Couleur Cafe en Batir en Perigord als laatste aanwinsten.

Nogmaals dank aan alle sponsors wiens reclame verschijnt in Entre Nous en wiens support en donaties ACIP tot een
succes maken.

Veel pleizier in het komende Acip jaar!
Het Acip bestuur, september 2014.

Data voor uw agenda op de volgende pagina.

DATA VOOR UW AGENDA
14 september
25 september
31 oktober
20 november
translate)
30 november
13 december
15 januari

Speurtocht in le Bugue
Social
Algemene Leden Vergadering met Social
Social evening with meal theme and venue to be confirmed (john please
Jaarlijkse Vide Grenier in Les Eyzies
Middeleeuwse Kerst Social en maaltijd met amusement in Le Bastion. Alle leden
zijn uitgenodigd voor een drankje. Maximaal 60 personen voor de maaltijd.
Nieuw Jaars Social, Le Bastion

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

