
                                 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN 2015 
 
Het nieuwe bestuur, gekozen in juni, is geregeld bij elkaar geweest en werkt er hard aan 
om uw Club goed op weg te helpen, de meeste van de activiteiten zijn gewoon 
doorgegaan, zodat dit verslag heel het jaar 2015 betreft.  
 
TAALGROEPEN 
 
TWEETALIG – Julia Jones 
De conversatiegroep was in 2015 een groot succes, met geregeld zo’n 26 deelnemers ; 
het doel is werken in kleine gemengde groepen, met daarin minstens  één 
Franssprekende deelnemer,  en het wisselen van gedachten naar aanleiding van een 
krantenartikel. 
 
ENGELS – Anne Gibbs en Geoff Price 
De groep gevorderden van Anne is doorgegaan met de trouwe deelnemers, het doel is 
het voor de dagelijkse communicatie noodzakelijke tekstbegrip te ontwikkelen ,  evenals 
de schrijfvaardigheid en uitdrukkingsvaardigheid.  Dat alles binnen een 
vriendschappelijke context.  
Geoff is doorgegaan met zijn groep van debutanten, 4 tot 6 gepensioneerden,  hij 
gebruikt  CD’s en een boek voor Franse kinderen. 
 
FRANS – Sue Gauntlett en Philippe Ertzer 
Sue leidt twee groepen Engelssprekenden op twee verschillende niveaus. De eerste 
groep voor beginners heeft tot doel het begrijpen van eenvoudige uitdrukkingen en het 
ontwikkelen van de uitspraak ; de tweede, meer gevorderde groep, het leren van de 
grammatica, het vergroten van de woordenschat  en het woordbegrip.  
Na het vertrek van enkele deelnemers, zijn nieuwe leden welkom. 
Philippe is belast met een groep van ongeveer 10 meer gevorderden, die hun voordeel 
kunnen doen met een vloeiend Engels én Franssprekende docent. Hij gebruikt 
gespreksopnames om de kennis van de grammatica en de uitspraak te verbeteren.  
 
CAFÉ PHILO –Nicolas Barret 
Sinds afgelopen zomer heeft Nicolas de leiding op zich genomen van deze  
multinationale groep (6 – 15 deelnemers) . Er wordt gediscussieerd over filosofische 
onderwerpen, kunst, muziek en het moderne leven. 
 
ONTSPANNING 
 
BRIDGE – John Button 
De club,  geleid door John , is zonder stop doorgegaan op donderdagmiddag en met 
succes. Er zijn ongeveer 12 deelnemers (Engelse, Franse en Nederlandse), er wordt 
gespeeld in het Frans ;  het aantal is gedurende de zomer toegenomen met leden die hier 
op vakantie waren. 
 
NAALDWERKEN – Ann Golesworthy en Rosemary Keeley 
Deze groep die ongeveer 10 jaar bestaat, is, ook met succes doorgegaan, op 
vrijdagmiddag.  Er zijn ongeveer 17 Engelssprekende deelnemers en één 
Franssprekende, andere nationaliteiten zijn gewenst.  



 
Er is in deze groep een vriendschappelijke sfeer ontstaan die o.a. heeft geresulteerd in 
een maandelijkse gezamenlijk maaltijd in een ‘stamrestaurant’. De groep heeft in 
september bijzondere werkstukken geëxposeerd. 
 
POTTENBAKKEN – John Massey 
De twee cursussen van vijf sessies vinden ieder jaar doorgang  dank zij het genereuze 
aanbod van Johan en Thea om hun atelier in Dausse te gebruiken.  
Vijf  beginners hebben met de hand klein keramisch werk, biscuit en emaille gemaakt,  
wat gebakken is in de oven van de Club (bij de familie Berris). Enkele stukken zijn in de 
vitrine van de Club, tentoongesgteld. 
 
MOZAĨEK – Peter Gauntlett 
2015 was het beginjaar van deze nieuwe aktiviteit van vijf wekelijkse sessies van 2 uur, 
waarin de beginners één of twee kleine projecten hebben kunnen afmaken en voldoende 
kennis hebben kunnen opdoen om thuis verder te gaan. 
 
THEATER WORKSHOPS – Jenny Hurst 
Gedurende de herfst heeft Jenny drie theaterworkshops geleid rondom stemgebruik en 
beweging op toneel. 
 
SPORT 
 
YOGA – Pat Dron 
Een nieuwe activiteit in 2015, die zoveel succes heeft, dat er een wachtlijst is. De yoga , 
voor alle leeftijden, houdt rekoefeningen en ademhalingsoefeningen  in en eindigt met 
ontspanning. 
 
ZUMBA –  
In 2015 heeft vóór de zomer Kathy Leach geregeld een bijeenkomst geleid van zo’n 10 
tot 20 deelnemers. Momenteel is zij niet beschikbaar. De Club zoekt een nieuwe 
begeleidster. 
 
TENNIS – Peter Buck en Lia van de Sande 
Enkele leden spelen regelmatig tennis. In de herfst  zijn de banen vernieuwd, 
gedeeltelijk door toedoen van de Club en gedeeltelijk door de gemeente . De 
tennisvelden zijn nu open en gratis toegankelijk voor iedereen. Reserveringen en het 
afhalen van sleutels  in het restaurant DU MIDI. 
 
KORTE WANDELINGEN – Peter Gauntlett 
Peter heeft voor iedere eerste dinsdag van de maand korte wandelingen uitgezocht en 
georganiseerd ; de trajecten zijn met de auto niet verder weg van Montaigu dan 30 
minuten en ze bieden een grote variatie in terrein en landschap.  Bezocht is bijvoorbeeld 
(in de sneeuw) Clermont Soubiron, Le Boulvé, Toufailles en Beauville ; over het 
algemeen liepen zo’n 12 – 18 deelnemers mee. 
 
 
 
 



 
MAANDELIJKSE WANDELINGEN met lunch 
Chris John was coördinator van de deze wandelingen die op de derde vrijdag in de 
maanden januari, mei,september en december plaatsvonden. De wandelingen zelf 
werden telkens georganiseerd door een ander lid van de groep, die bestond uit 18 tot 24 
personen. Het ging om wandelingn van 10 kilometer ‘s ochtends gevolgd door een 
maaltijd in een restaurant en daarna de mogelijkheid tot een korte wandeling ‘s 
middags. Er is gewandeld in Montayral, Bajamont, Prayssac, GHavaudan en La Croix-
Blanche.  
Momenteel zoekt de Club een nieuwe coördinator, hoewel de organisatoren voor de 
wandelingen van 2016 zijn geregeld.  
 
EVENEMENTEN EN REIZEN  
 
ORCHIDEEËNREIS IN DE PYRENEEËN – Sarah Pegg 
Zeven leden hebben gedurende vier dagen in mei aan dit avontuur deelgenomen. Ze 
overnachtten in een comfortabel hotel in Ax les Thermes. Onder leiding van Graham 
Hart hebben ze orchideeën ontdekt en een deel van de route van de Tour de France 
afgelegd. Onderweg is gestopt om Carcasonne te bewonderen en de derde dag is in 
Andorra doorgebracht. 
 
GROTE WANDELING IN DE PYRENEEËN – Chris John en Peter Gauntlett 
Begin juni hebben 18 wandelaars vijf dagen in Salau doorgebracht met als uitvalbasis de 
aangename Auberge des Myrtilles. De wandelaars hebben genoten van het parcours aan 
de Franse zijde , het jaar daarvoor was het parcours aan de Spaanse zijde al gelopen. 
Afhankelijk van het niveau van de deelnemers liep men  op sommige dagen langs 
verschillende wegen in twee of drie kleine groepjes , waarna men elkaar terugvond in de 
Auberge om daar ervaringen uit te wisselen.  
 
 
KERSTMARKT – Sarah Pegg 
Tweeëntwintig personen hebben vroeg in december deze reis met Combedouzou 
gemaakt.gemaakt. Sarah heeft hem georganiseerd, er was een keuze tussen óf ‘s 
morgens naar Ikea en ‘s middags naar Toulouse, óf de hele dag naar het centrum van 
Toulouse. De deelnemers kwamen terug met mooie kerstinkopen.  
 
PLANTENBEURS 
Op een zaterdag eind april is een plantenbeurs gehouden. Deze was georganiseerd door 
Rosemary en Ann ; veel leden hebben planten meegenomen en/of uitgezocht ; alles 
gratis. 
 
TENTOONSTELLING – Ed van Weerd en zijn team 
In 2015 waren er vijf exposities op « de  muur van Grace », waarvan drie 
fototentoonstellingen rond de thema’s « Duo’s », geopend met een Valentijnsmaaltijd, 
« Wilde dieren » en de Pyreneeën ». Daarnaast was er een schilderijententoonstelling. 
Alle tentoonstellingen waren open voor alle leden. De groep « Naaldwerken » heeft ,naar 
traditie, in september een eigen expositie ingericht. Wij zijn blij met de groep die zich 
verantwoordelijk maakt voor de inrichting van de tentoonstelling.  
 



CLUBMAALTIJDEN –Shirley Sears-Black 
Shirley heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor twee maaltijden van de 
Club : de eerste in september , bij de start van de herfstactiviteiten, in het Hotel des 
Voyageurs in Tournon d’ Agenais, de tweede in december in de Auberge de Lauzinie om 
de komende Kerst te vieren. Beide keren waren er ongeveer 40 deelnemers. 
Shirley heeft ook het repas na de Buitengewone Vergadering verzorgd. 
 
DIENSTEN 
 
ZATERDAG KOFFIE 
De Club is elke zaterdagochtend open voor koffie en inschrijven en om leden de 
gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Vanaf begin juli wordt er gebak bij de koffie 
aangeboden , de zaal is levendig en gezellig geworden.   
PUBLIEK SCHRIJVER – Nicolas Barett 
De club herbergt een publiek schrijver, iemand die zich belast , en wel gratis, met het in 
uw plaats opstellen van brieven die erg complex zijn of gevoelig liggen.  Hij heeft een 
kantoor in een ruimte die de gemeente hem ter beschikking heeft gesteld. Hij kan 
telefonisch benaderd worden om een afspraak te maken. Zo’n twintig personen hebben 
een appel op hem gedaan.  
 
NIEUWE ACTIVITEITEN VOOR 2016 
 
Het bestuur heeft enkele nieuwe wekelijkse activiteiten aangemoedigd en goedgekeurd. 
De volgende zijn al gestart : 
 
ATELIER INFORMATIQUE met Carol Fenn 
Deelnemers wisselen hun kennis over informatica uit.  
 
GEZELSCHAPSSPELLEN met Maroussia Romanoff 
Zes of zeven deelnemers spelen Scrabble in het Frans of andere spelen, zoals Domino. 
 
BADMINTON met Gaelle Devroux 
De Club heeft drie verplaatsbare velden aangeschaft om op dinsdagavond badminton te 
spelen. 
 
Nieuwe activiteiten worden overwogen. 
  
 
 
 
 


