Entre Nous Nieuwsbrief - voorjaar 2016

Iederereen van harte welkom….
Dát is wat ACIP hoopt – een vereniging die vriendschap, ondersteuning en
een uitgebreide reeks activiteiten biedt, om internationale (en nationale)
personen te laten integreren die besloten hebben om in deze mooie regio
te gaan wonen. Voor meer informatie over ACIP´s doelstellingen en
ambities bekijk ons zojuist uitgegeven overzicht dat u kunt downloaden.
http://acip24.com/wp-content/uploads/2016/04/ACIP-summary.pdf
Onze doelstellingen zijn eenvoudig. ACIP is gegroeid en met haar de
faciliteiten en een support netwerk – waarvan veel kosteloos is door de
vrijwillige hulp van onze leden. Heel veel dank aan iedereen die zoveel tijd
en moeite geven, en natuurlijk aan alle leden die helpen met hun
contributie en die meedoen aan vele van de evenementen en
groepsactiviteiten. Dank ook aan de lokale middenstand die bijdragen
leveren aan de activiteiten en daarbij kortingen bieden voor hun diensten,
niet te vergeten de Mairie en andere lokale verenigingen, die onze
collectieve doelen steunen. Dat het lang zo mag blijven......
Hopelijk vindt u de nieuwe opzet van onze nieuwsbrief geslaagd, die we af
en toe willen gaan uitgeven, misschien twee of drie keer per jaar, als er
nieuws te melden is. Zoals altijd ontvangen we graag uw nieuws en
reacties, dus neem contact op met een bestuurslid met uw voorstellen of
ideeën – contact informatie vindt u op de ACIP website www.acip24.com
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Leden Nieuws
Jane Izzard –

Na de verschrikkelijke brand die het huis in Le Bugue van ACIP lid Jane Izzard verwoestte begin
december, heeft Jane bijzonder veel dank betoond voor de hulp die vele ACIP leden haar gaven
gedurende deze moeilijke periode. Dank aan allen die hielpen, hoe dan ook, en binnenkort hopen
wij een handje te kunnen helpen om dingen terug te plaatsen. Jane werd ook nog blij gemaakt
met een cheque. Het geld werd verzameld door een dringend verzoek aan de leden en de cheque
werd haar overhandigd tijdens onze maandelijkse soiree in januari. Wij wensen haar het allerbeste
en hopen dat de hulp die ACIP kon geven op zijn minst haar trauma helpt te verwerken.

Christian Dumaux–

Na een bezoek aan hun uitgebreide familie in Parijs om
Christian zijn verjaardag te vieren october j.l. vervulde
zijn dochter een lang gekoesterde droom - een knuffel
varken! Het lieve Göttingen diertje (een Duits minivarkentje) heet Serrano en kreeg thuis in le Muscle gezelschap van twee baby geitjes, Vergule en Bouquine.
Vrienden wachten nu al enige tijd op het komende
feestmaal maar Christine heeft krachtig verklaard dat
het familie is en niet bedoeld voor een diner, ondanks
haar welbekende culinaire vaardigheden....

Bijenhouderij –

Bestuurslid Alec Robshaw heeft zojuist zijn wens
vervuld om een paar nieuwe bijenkorven te plaatsen en vroeg zich af of er andere bijenhouders
zijn onder de ACIP leden. Als iemand interesse
heeft in deze voldoening gevende en uitdagende
hobby, en vindt dat er een nieuwe groep zou
kunnen ontstaan naast alle andere, laat het hem
dan weten op (alec.robshaw@orange.fr)

Rebecca Easdale –
Christina Stevenson is voor lange tijd een van Rebecca´s leerkrachten
geweest, dus was het leuk dat zij bij hen kwam logeren en meespeelde
bij een Arcade concert in Le Buisson. Christine is erg …... totdat zij aan
de piano zit en een ander persoon wordt. Na ons verwend te hebben
met Beethovens´ Moonlight Sonata, Liszt en enkele Russen, eindigde ze
met ´Pictures at an Exhibition´.
Haar echtgenoot is organist en Arcades heeft voor hem geregeld dat hij
op het historische orgel in de cathedraal van Sarlat (Zie de fotos rechts)
mocht spelen. Het orgel is enorm, maar wat van beneden niet te zien is,
is dat de plek voor de organist zo klein is, dat hij nauwelijks kan spelen!
Karl Lutchmayer, een andere leraar van Rebecca, komt in oktober spelen en u kunt er van op aan dat hij net zo spectaculair zal zijn.

Page 3

ENTRE NOUS_VOORJAAR 2016

Evenementen
ACIP Social en Quiz avond – 30 October 2015
Bijna zeventig mensen kwamen naar Le Bastion om, na de gebruikelijke soiree in october,
mee te doen met een quiz opgezet door ACIP
lid Dan Blagg. Zij waren verdeeld in twaalf
teams om hun kennis te testen terwijl Dan verscheidene rondes vragen stelde, in het Frans
en in het Engels (goed gedaan Dan!). Later op
de avond werd de ¨Internationale Brigade¨ tot
winnaar uitgeroepen en we feliciteren de teamleden Greta Tow, Jan Nuboer, Michael Burke,
Greg Pollak en Paul en Julie Cope.
Tweede prijs winnaars scoorden een paar punten minder alhoewel diegenen die de rode lantaarn kregen scoorden met aanzienlijk minder
punten (namen noemen we niet om ze niet te
laten blozen, maar ze weten wie bedoeld
worden).
De fotos geven niet goed de gezelligheid weer van die avond, terwijl de foto rechts beneden
bescheidenheid van de verschillende teams laat zien.

de

Hartelijke dank aan Dan die een paar weken aan
de voorbereiding voor deze avond werkte en ook
aan zijn vrienden Francesco en Hans die, hoewel
geen ACIP lid, hem geholpen hebben met vertaal
werk en puntentelling. Reacties maakten duidelijk
dat de quiz een groot succes was bij de deelnemers en het bestuur hoopt dat we dit spoedig weer
gaan doen.
ACIP Support Group was er om dit evenement te
steunen en hapjes uit te delen, terwijl extra vrijwilligers de bar beheerden die druk bezet was tijdens
de avond. Anderen waren er vroeg om Le Bastion
klaar te zetten en dus heel veel dank aan allen die
hun tijd gaven om het succesvol te maken en
natuurlijk alle deelnemers die er een leuke avond
van maakten.
Paul Cope (bescheiden team winnaar)

Bijzonder evenement – 27 november Algemene Jaarvergadering en presentatie door
Credit Agricole:
Als interessante toevoeging aan onze maand soiree in Le Bastion, werd het november evenement gevuld met en een speciale vergadering om nieuwe bestuursleden aan te stellen. Een team van Credit
Agricole bood heerlijke snacks en lokale wijnen aan om te proeven, gevolgd door een korte presentatie
die ons informeerde over de geschiedenis van de organisatie en natuurlijk wat zij de buitenlanders in de
regio te bieden heeft. Als een speciale aanbieding om ACIP leden nu bieden ze een korting van 10% op
hun beleid. Mocht iemand geïnteresseerd zijn in het opnemen van hun aanbod neem dan contact op
Christelle Denys (die uitstekend Engels spreekt) in Le Bugue tak.
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Evenementen 2
ACIP Kerst Bal – 17 december 2015
De
jaarlijkse
kerstviering was in
de vorm van een
jaren 60 en 70
dansavond
met
m aaltijd,
waar
meer dan zeventig
beatniks, mods en
rock ers
bijeen
kwamen in de
Salle Eugene le Roy om herinneringen op
te halen aan die hippe jaren. De maaltijd –
garnalen cocktail, Beef Stroganoff en citroen taart – live muziek, dansen, versiering
en psychedelische kunstwerken ten toon
gesteld door Tony Baden die deden denken aan die tijd.
De verloting georganiseerd door James en Shirley Swarsbrick met prijzen gedoneerd door de lokale middenstand en
enkele ACIP leden, bracht 250 euro op voor het Rode Kruis.
Onze dank. Gedurende
de avond openden we
een benefiet fonds om
Jane Izzard te helpen,
na de hevige brand die
haar huis
heeft verwoest. Dank aan iedereen die zo hard heeft
gewerkt om deze ¨trip
down memory lane¨ tot
zo´n succes te maken.
Jenny.

Artiesten groep De ACIP muziek groep komt een keer per maand op woensdag avond bij elkaar in de Vezere
Lodge in Le Bugue waar in ongedwongen sfeer muzici en andere artiesten van elk niveau hun
talent kunnen laten zien. Tot nu toe is er een grote diversiteit geweest van voordrachten,
groepen en solo, met country, folk, pop en klassieke muziek
evenals het voordragen van gedichten. Regelmatig waren daar
Roger en Chris Walter, Ashley Meredith, Inger Baud, Bryony
Marshall, Yves en Catherine Lubert, Tony en Erica Baden en
natuurlijk Guy Meyer, die samen met Marie-France tot op heden
de groep hebben geleid. Tijdens de sessie van 8 to 10 uur in de
avond, zijn drankjes en hapjes beschikbaar en kom dus gezellig
meedoen. Als u geintereseerd bent, neem contact op met Roger Walter op christine@theoldchapel.org
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Evenementen 3
De Voorjaars social – 18 Maart 2016
Voor ons ….
evenement organiseerden we een vijf gangen diner geinspireerd door het voorjaar. Dit werd uitstekend klaar gemaakt
door La Porte Verte.
De Salle Eugene le Roy was door Paula Maburn mooi versierd met tafels rondom een Eiffeltoren en er was mooie achtergrond muziek
samengesteld door ACIP lid John Miller. Vijf
en zestig pretmakers werden verplaatst naar de ´´ lichtstad´´ en zoals iemand opmerkte - ´´wat
een heerlijke manier om het begin van het voorjaar te vieren´´.
Onze dank gaat uit naar Cindy Yeomans Blagg voor het
uitlenen van haar kunstwerken, naar Nadia Graves voor
haar heerlijke hapjes en nogmaals naar Shirley Swarsbrick die zorgde dat het een echt Parijs diner was. Speciale dank ook aan Jane Morris, die zorgde voor de koffie
en aan de toegewijde support troepen georganiseerd
door Robert Brereton, die veel werk verzette met het
klaar zetten en opruimen. Het was erg leuk – iedereen
bedankt,
Jenny.
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Inside ACIP
Installatie van de traplift (met afbeelding) Na een uitgebreid onderzoek, maakten ACIP leden Alec
Robshaw en David Morris een trip naar de Lot om een
tweedehandse traplift te kopen die de laatste jaren in
een grote boerenschuur lag. Na zorgvuldige renovatie
en nieuwe verf, werd de Stannah lift operationeel begin
april en hoewel het wat ruimte wegneemt van de trap
breedte (de twee leuningen zijn er nog steeds) verschaft
de traplift makkelijk toegang naar boven en beneden
voor hen die moeite hebben met traplopen. Wees
voorzichtig. We bekijken nu of een jaarlijks onderhouds
contract voor veiligheid kan worden afgesloten.
Op de foto rechts ziet u ACIP lid Linda Pretty een test
uitvoeren in stijl met een veiligheids helm.

Verdere verbeteringen aan onze bijzondere plek Le Bastion zijn een nieuwe bergruimte (toegangkelijk via het toilet) die
werd gemaakt uit een voormalige vergeten
ruimte. Helaas is het toilet de enige toegang
en er zijn plannen voor een nooduitgang.
Nieuws en updates komen tijdens voortschrijdend werk.

Algemeen onderhoud gaat door achter
de schermen om faciliteiten en meubels
in goede staat te houden, met dank aan
Roger Green, David Morris, Ton Willems, Christian Dumaux, Alan Reeves
en vele anderen voor hun voortdurende
werk. Als u merkt dat iets aandacht nodig heeft of u heeft zelf een voorstel, of
ook als u kunt helpen met dit alles, laat
ons het a.u.b. weten.

Vacature: ACIP secretaries
Niet veel, maar het is nooit saai ! Jenny West, de huidige secretaris, treedt terug na
vier jaar in de rol. Ze zal blijven als vice-president maar is zal overhandigen de
teugels aan een goed bekwaam iemand georganiseerde persoon die bij wil dragen
aan onze geweldige vereniging. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen
met Jenny op admin@acip24.com
Andere leden van het bestuur die een aantal jaren diverse posities hebben bekleed,
hopen ook op eventuele vervangers zodat die de taken kunnen overnemen. Hieronder vallen de penningmeester en de gezamenlijk-president Robert Brereton, en dus,
als u er zich voor wilt inzetten, meldt u aan.
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Inside ACIP: introduceren twee van onze nieuwe bestuursleden
Bryony Marshall
Nauwelijks een jaar geleden verhuisden Simon en ik van het oosten
van Yorkshire naar deze mooie regio in de Dordogne: gelukkig konden
we vroeg met pensioen na ons werk als dokter en onderwijzeres. Wij
woonden hier nog maar net twee weken toen we geintroduceerd werden bij ACIP door de wandel- en theater groepen wat een mooi
welkom was voor het leven in Frankrijk.
Kort daarna vroeg Robert mij om bestuurslid te worden en ik ben blij
om deel te nemen aan zo´n fantastische organisatie. We bieden
zoveel voor zoveel mensen – het is enorm en in weerwil van de zwartkijkers daar in Engeland die zich afvragen wat ik doe zo verstopt op
het Franse platteland.
Behalve wandelen,zingen, concert bezoek en de socials, ben ik ook
blij dat ik mijn onderwijs ervaring, het geven van Engelse les en het
geven van korte cursussen kan doen – vorig jaar over Shakespeare
en dit jaat over gedichten tijdens de eerste wereldoorlog.

Annelies Rhee
In mijn twintiger jaren heb ik de gedenkwaardige beslissing genomen om te
vertrekken vanuit Nederland om hotelmanagement en Franse taal te studeren
in Parijs. Daar heb ik ook mijn Franse partner Thomas ontmoet. Wij werkten
zo’n tien jaar voor de hotelgroep "Accor", maar droomden van het vinden van
een plek voor onszelf waar we ons eigen bedrijf konden starten en een plaats
om ons thuis te voelen. In maart 2014 vonden we dit kleine paradijs en dus
verhuisden we van Parijs naar Le Bugue met onze twee jongens, Maxime (5)
en Antoine (2 ½). Hotel Restaurant de Vézère Lodge werd ons huis, waar we
nu samen werken, leven en genieten van het leven.
Ik werd lid van ACIP zodra we in Le Bugue aankwamen maar door de drukke
opbouw van ons bedrijf, heb ik niet veel tijd gehad om deel te nemen aan
activiteiten. Echter, toen John ons benaderde om sponsor/adverteerder te
worden en hij vermeldde dat de Performance Group iedere laatste woensdag
van de maand een nieuw onderkomen nodig had, hebben we deze levendige
groep in ons restaurant ‘opgenomen’ om met hen en een heleboel plezier te
hebben. Vorig jaar vroeg John me ook voor het Bestuur van ACIP . Met plezier ben ik toegetreden en zal trachten genoeg tijd vrij te maken en zodoende
mijn steentje te kunnen bijdragen voor alle leden.
Ik ben dol mijn gevarieerde leven met werk, familie en vrienden. Eens per jaar gaan we naar Nederland en naar Parijs,
om weer oude bekende te zien die ons na aan het6 hart liggen. Dat is heel belangrijk voor mij.

Algemeen verzoek Helaas hebben we niet voldoende hulp bij het vertalen – voornamelijk van het Engels naar het Frans.
Dit is om te communiceren tussen het bestuur & groepsleiders met deACIP leden, niet te vergeten de
speciale evenementen, documenten en natuurlijk deze nieuwsbrief! Hoe meer mensen kunnen helpen,
hoe makkelijker, dus als u misschien kunt helpen laat het ons weten via : admin@acip24.com

Beleefd verzoek Voor het welzijn van alle leden zijn geen dieren toegestaan in Le Bastion (zelfs niet het huisvarkentje
Serrano van Christian!)
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Komende Evenementen

Voorjaars concerten – mei 2016
Voor het kulturele programma van ACIP in 2016 is er
een week van klassieke concerten georganiseerd die in
mei gehouden worden. De concerten worden verzorgd
door de volgende musici:
TrioPlus (3 talentvolle musici), Hermine Hugenel
(mezzo-sopraan), Bob van der Ent (violist) en Les
Amis de Bach (een ensemble van 13 personen). Elk
concert heeft een ander programma en hier volgen de
concertdata:
1 mei Le Bugue – Salle Eugene le Roy – TrioPlus, Hermine Hugenel en Bob van
der Ent.
(Dit concert is inclusief een viergangen maaltijd met koffie)
4 mei Le Bugue – Les Amis de Bach.
4 mei Lalinde – TrioPlus en Bob van der Ent.
7 mei – TrioPlus, Hermine Hugenel, Bob van
der Ent en Les Amis de Bach.
Informatie betreffende elk concert (kosten,
tijd, plaats, etc) en de verscheidene musici
vindt u op onze website www.acip24.com onder de tab ¨Komende
evenementen¨ , klik daarna op de link ¨ACIP Concerten 2016¨.

Kleding verkoop – Door een donatie van
goede kleding door een ACIP lid hopen
we een bijzonder evenement te houden in Le
Bastion om geld bijeen te brengen voor het
lokale Rode Kruis. Als iemand overtollige
kleding heeft om de geldinzameling te steunen
laat ons dat dan weten:
Email: randrbrereton@wanadoo.fr

Zomer BBQ - Hopende dat de regen nog eens
ophoudt zal onze populaire jaarlijkse BBQ weer in
juli gehouden worden. Het is mogelijk dat het een
andere plaats wordt in de mooie omgeving van de
Vezere rivier, naast de Salle de Fete voor het geval
dat de hemelsluizen open gaan – hou onze website
in de gaten voor komende mededelingen.
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Groepsnieuws
Wandelgroep –
ACIPs nieuwe jaar begon goed voor een aantal leden
met een twee uur durende wandeling rond Limeuil en
georganiseerd door Robert en Rebekah Brereton – naar
boven door het oude stadje, langs de heuvelrand en
dan naar beneden langs de rivier. Een twintigtal personen liepen mee samen met een groep zich goed
gedragende honden en na de wandeling brachten we
de rest van de mooie, warme en zonnige namiddag
door aan de rivier. Daar hebben we genoten van heerlijke hapjes, cake, chocolade, goede wijn, thee, koffie en
goed gezelschap. Alles bij elkaar een mooi begin van
het jaar. Dit was de tweede keer dat wij op deze manier
Nieuwsjaardag hebben doorgebracht en hopelijk wordt
dit een traditie en danken we iedereen voor de bijdrage
aan de gezamenlijke picnic. Robert.
De laatste excursie van deze actieve en populaire groep werd
georganiseerd door Andre De Wandeler met een wandeling rond
Berbigueres. Hier werd aan deelgenomen door 28 wandelaars
en ACIP lid Martine Van Meerbeeck gaf uitleg over enkele aspecten uit de historie van het
kasteel voordat de hele
groep zich terug trok in ¨Les
Tilleuls¨, een herberg in het
bijgelegen Marnac voor een
excellente en goedkope
lunch.
Geinteresseerd om mee te
doen met deze maandelijkse wandeling email groepleidster Sue
Gordon op (sgordon979@gmail.com).

Een nieuwe Engelse Taalgroep is nu begonnen voor hen met weinig kennis van het Engels
en die dat willen verbeteren. De cursus is
geschikt voor iedereen met interesse om
Engels te leren, of het nu voor reizen, zakelijk
of prive is. Er is nog steeds plaats voor iedereen die met de klas mee wil doen, email dan
Bryony Marshall
( bryonydelacym@hotmail.com)

Conversatie voor gevorderden
We zijn op zoek naar nog een Frans sprekend lid
om de bestaande groep, met Marie Lacheze als
groepsleidster te helpen. Het is een anderhalf uur
durende conversatie over een afgesproken onderwerp, ongestructureerd, m.a.w. geen grammatica, etc. Gedurende de conversatie worden
fouten gecorrigeerd en uitleg gegeven. De gehele sessie is uitsluitend in het Frans en als u
geinteresseerd bent in deze groep email dan
Marie op hmlacheze@wanadoo.fr

De computergroep zal in mei weer beginnen onder leiding van Tony Willems. Het is bedoelt
voor beginners en wordt gehouden op elke 2de en 4de maandag van de maand, alhoewel dit
kan veranderen afhankelijk van planning op de kalender: maandag 9 mei is de eerste sessie
en de computergroep blog op acipblog.wordpress.com wordt vernieuwd voor elke sessie om
aan te geven welke onderwerpen behandelt worden en waar lezers commentaar en vragen
kunnen achterlaten. Wilt u meedoen met de groep zendt een mail naar wsquare@wanadoo.fr
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Groepsnieuws 2
Stage 5 Franse conversatie –
Christian De Roton vertelt
dat er veel studenten
waren bij de april sessie –
13 deelnemers en allen
betrokken en goed voorbereid. Hun ¨huiswerk¨
had als onderwerp ¨wat
gaat u bezoeken in de
Perigord met engelstalige
vrienden die voor het
eerst de Dordogne bezoeken?¨. Vanwege de
vele deelnemers hadden
we alleen tijd te luisteren
naar ieder zijn inleiding,
praten over kastelen,
buitenhuizen, de 100jarige oorlog en vooral
restaurants. We besloten
dat de samenkomst in mei
bij uitzondering gehouden
wordt bij mij thuis in Berbigueres, voor een wandeling om de lokale flora te ontdekken (wilde orchideeen....)
en het dorp.
Bijgevoegd een foto van de uitgeputte groep na de woensdag sessie.

Beginners Bridge Group
Deze groep is begonnen in 2013 voor leden die wilden leren bridgen. Hopelijk kunnen zij zich
in de toekomst aansluiten bij de ¨gevorderden¨ groep.
Een nieuwe beginners/opfris cursus start in mei. Het aantal plaatsen is gelimiteerd (wie het
eerst komt, het eerst maalt) en basiskennis van kaartspellen is nodig. De cursus wordt gehouden in het Engels. Als u mee wilt doen stuur dan uw naam, e-mail adres en telefoonnummer naar Eike Willems op wsquare@wanadoo.fr

Gelukkig is de Ladies Lunchgroup weer
begonnen met Nadia Graves als leidster.
Zij is heel geschikt om deze groep te leiden want ze heeft professionele interesse
in voeding maar ook in uit eten gaan. De
eerste lunch werd gehouden op vrijdag 15
april in Campagne en geintreseerde leden
kunnen Nadia emailen op nadiakgraves@gmail.com

De tuingroep deed het goed, met visites
aan elkaars tuinen en het ruilen van planten
en ideeen, maar is nu tijdelijk niet actief omdat er niemand is om de groep te leiden. Er
zijn leden die weer willen meedoen en ACIP
zal diegene helpen die de groep wil leiden.
Denkt u dat u de nieuwe groepleider kunt
zijn neem dan contact op met Gwyneth op
gwynethverte@aol.com

Al het voorafgaande en de vele groepsactiviteiten zijn te vinden op onze website op http://
acip24.com/?lang=nl en onze kalender voor het programma http://acip24.com/calendar/
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Ontmoet de sponsors......
Een bladzijde gewijd aan de lokale restaurants en middenstand die ACIP´s activiteiten ondersteunen:
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