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Bericht van de penningmeester
Velen hebben inmiddels de 2018 contributie betaald, de passen verspreiding loopt via de diverse activiteiten. Verzoek aan leden die (nog) niet hebben betaald, dit alsnog in orde te maken.
Dit kan op onderstaande bankrekening:
IBAN: ES74 0081 1436 0400 0123 9028
t.n.v. ACSO Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
Onder vermelding van naam en lidnummer CB 2018, E 25,—
————————————————————————————————————————————————

Jaarvergadering 2018
Noteer alvast in uw agenda, op maandag 26 februari wordt de Algemene Ledenvergadering weer
gehouden. Locatie is weer als voorheen, de naam van het restaurant is inmiddels veranderd van Astorius
in El Nacional
De uitnodiging is begin februari aan jullie allemaal toegzonden

————————————————————————————————————Inloopochtend februari
Wij zullen er weer zijn, onze gastvrouw Mariette en enkele bestuursleden,
Op de inloopochtend van woensdag 28 februari aanvang 11.00 uur
Locatie; Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja
Uiteraard is er dan ook weer boeken ruilen .
Voor leden die na contributie hebben betaald, passen 2018 kunnen worden afgehaald, (niet betaald, kan
dan tegelijkertijd)

Petance dinsdag organiseert koppeltoernooi
Hallo Allemaal,
De traditie is om in maand maart een koppeltoernooi te organiseren op de petanca van Rojales.
Deze traditie willen we ook dit jaar in stand houden.
Het is voor iedereen, die lid is van Nedvertor, mogelijk om in te schrijven.
De bedoeling is dat je met je partner inschrijft, speelt je partner geen petanca of ben je single dan kun je
met een andere single een koppel vormen.
Ben je 13 maart en 20 maart beschikbaar en wil je een sportieve uitdaging en wil je eens de sfeer proeven
op de dinsdagmorgen op de petanca in Rojales.
Schrijf je dan in voor het koppeltoernooi,dit is mogelijk tot en met vrijdag 9 maart.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon.
Inschrijven is mogelijk bij Bram Zijlstra zijn mobiel is +34 602 682 364 of per
mail abrahamzijlstra@gmail.com
We wensen iedereen veel succes maar vooral veel speelplezier.
Jeff Ketelaars.
Bram Zijlstra.
——————————————————————————————————————————

Paasbrunch,
Paasbrunch
De feest commissie heeft ook dit jaar weer een Paasbrunch op 1e Paasdag gepland.
Deze dag valt op 1 April (is geen grap), en er is opnieuw gekozen voor de locatie
Plaza Diferente, aanvang 10.30 uur
Vanaf 10.00 bent u van harte welkom, en zult u worden verwend met een soepje, een uitgebreid assortiment
broodjes, geserveerd met ruime keuze beleg.
Uiteraard zal er koffie, thee, champagne en jus de orange worden geserveerd
Deelname prijs leden € 10,-, deelname prijs introducees, € 16,Na afloop is er voor iedereen een leuke paasverrassing
Reserveer tijdig, op mailadres: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Let op dat u een bevestiging krijgt van uw aanmelding
Want, vol is vol.
————————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————————-

Kometen
De Kometen-club heeft deze keer een leuke locatie aan het strand in La Mata uitgezocht:
Op vrijdag 23 februari om 13.30 uur.
New Corner 2.0
Cocina Fusión
Calle Mediterráneo, 1
03188

La Mata

We kunnen in de erker, achter glas en overdekt, aan het strand in comfortabele stoelen zitten.
Het menu:
Salade, brood en aiioly
Keuze uit 3 voorgerechten
Keuze uit 3 hoofdgerechten:
kip
Entrecôte
Fish and chips KEUZE BIJ DE RESERVERING DOORGEVEN SVP!
Dessert
Koffie
1 glas wijn of iets dergelijks

Incl. fooi: € 20,=
P.S. Met name is de fish and chips een aanrader
Routebeschrijving: langs de N332, bij rotonde La Mata, afslag La Mata. Calle Mayor links op. Het restaurant ligt als laatste aan het strand.
Parkeren kan aan het eind van de calle Mayor, aan de Calle Emperadores.
Over de houten vlonder naar het 1ste restaurant dat u tegenkomt.
Reserveren kan bij aktiviteiten.nedvertor@gmail.com.
Let er op dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt!

————————————————————————————————————————————————

Klaverjasclub nodigt uit:
De klaverjasclub organiseert op de woensdagen 21 en 28 maart een paastoernooi
Beide woensdagen beginnen we om 14.00 uur, en deze 2 dagen zullen staan in teken van Pasen
Voor de winnaar over deze 2 dagen is er een prijs van 35 euro, deze prijs beschikbaar gesteld door de
Nederlandse Vereniging Torreveja e.o.
Van de klaverjasclub is er een mooie 2e en 3e prijs.
Tevens is er een prijs voor de meeste marsen /pitten
En daarbij een leuke prijs voor de laatste.
Voor elke deelnemer zal er een leuke attentie zijn in het teken van Pasen .
De klaverjasclub hoopt op een grote opkomst van leden
Aanmelding kan op mailadres : aktiviteiten.nedvertor@gmail.com

Met de reisclub naar Cuenca, AANGEPASTE DATA
Van 9 tot 11 oktober gaan wij mee met de 3-daagse reis naar de mooie regio CUENCA en verblijven we
vlakbij het dorp Cañete in een sfeervol 3* familie hotel.
Er worden een aantal excursies georganiseerd naar onder andere het “raam van de duivel”, “de bron van
de Cuervo
Rivier”, Las Torcas, het dorp Cañete en de stad Cuenca met de mooie Kathedraal en de beroemde
“hangende” huizen. En uiteraard naar de beroemde “Ciudad Encantada” (De betoverde Stad *toegang
niet inbegrepen) .
We maken er een bezienswaardige, gevarieerde en interessante tocht van richting onze verblijfsplaats
Cañete met middeleeuwse kastelen, moderne en authentieke dorpen.
De tweede dag is er ook een leuke verrassing.
Onderweg is er een stop om te kunnen genieten van de lokale wijnen en kaassoorten. Bij de aankomst in
het hotel starten we na het inchecken met de lunch, waarna we aansluitend beginnen met het gevarieerde
programma.
De kosten voor dit alles bedragen op basis van volpension (inclusief fooien voor reisbegeleiding) € 152,00
per persoon bij verblijf in een tweepersoonskamer. Bij het menu is wijn en water inbegrepen (1/2 fles p.p.)
Drankjes en versnaperingen onderweg zijn uiteraard voor eigen rekening.
Er zijn nog enkele twee-persoonskamers beschikbaar en helaas geen één-persoonskamers meer.
Er zijn meerdere opstapplaatsen mogelijk: Lo Monte , Orihuela Costa, Carrefour Torre vieja en Rojales
BP station, La Marina etc.
Bij de reservering dient u een aanbetaling te doen van € 50,00 per persoon op rekeningnummer

IBAN ES82 0081 1436 0500 0123 8932 van ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
Aanmelding via de mail : aktiviteiten.nedvertor@gmail.com met als onderwerp CUENCA 2018
Waarbij graag de volgende gegevens vermelden:
Per persoon : -Voornaam en achternaam + ID/Paspoortnr.
- Plaats van opstappen
- Eventuele dieet/diner wensen
Het resterende bedrag ad € 102,00 per persoon dient betaald te zijn vóór 1 september.
De Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o. is op generlei wijze aansprakelijk.
Zorg zelf voor een goede reis/annuleringsverzekering.
De Reisclub Nedvertor

———————————————————————————————————————————

Duiken, iets voor U?
Beste leden, vanuit 2 leden (duikers) van onze vereniging is het idee gekomen om de interesse te peilen
voor het duiken.
De gedachte is om een met een groepje geïnteresseerden, in de omgeving te gaan duiken.
In de eerste instantie zal dat gaan met gecertificeerde duikers “Padi Open Water” of hoger.
Maar ook als u interesse hebt in een cursus/training kunt u contact opnemen.
Benodigde duikspullen zijn in ruime mate in deze omgeving te huur.
Na inventarisatie wordt er teruggekoppeld met nadere informatie/voorstellen.
Graag aangeven of u gecertificeerd bent of informatie wilt.
Reageren per email: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Bert Beuken en Peter Berm

De reis club nodigt uit:
Bloesemtocht 16 maart 2018
Op vrijdag 16 maart willen wij, zoals ook al aangekondigd is in de Nieuwsbrief van februari, een bloesemtocht organiseren.
Deze bloesemtocht staat dit jaar in het teken van de fruitbloesem en wordt gereden in de regio Murcia - de
groente en fruitstreek van niet alleen Spanje maar ook vele Noord Europese landen.
De tocht begint om 10.30 uur.
De feitelijk tocht begint vanaf San Miguel de Salinas. De exacte locatie ontvangt u bij de bevestiging van
uw reservering.
De kosten voor deze trip inclusief lunch en koffie, bedragen €15,- (incl. fooien en kosten) per persoon.
Deze kosten dienen bij aanvang van de tocht betaald te worden.
U kunt zich hiervoor aanmelden per mail: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com, onderwerp bloesemtocht.
Let erop dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt.
Opgemerkt wordt dat deze tocht geen wedstrijd element kent en op eigen verantwoording gereden wordt.
Indien er deelnemers zijn die eventueel bereid zijn om ook één of meerdere deelnemers mee te nemen, laat
dit dan svp weten.
Als laatste zijn wij natuurlijk heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden, welke een belangrijke invloed hebben op de bloei.
Wij hopen er wederom een mooi tocht van te kunnen maken en zien uw inschrijving graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

De Reisclub NedVerTor
André (645503353)
Bert(677626068)
——————————————————————————————————————————-

Hospitaal Quironsalud nodigt uit:
Het ziekenhuis Quironsalud Torrevieja nodigt de leden van de Nederlandse Vereniging Torrevieja
vriendelijk uit op 14 maart 2018 voor een informatieve bijeenkomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in Hospitaal QuironSalud, C/ Partida de la Loma s/n Torrevieja
Aanvang 11.00 uur (zaal open 10.45 uur)
Einde om 13.00 uur
Volgende thema's worden besproken:

-Het ziekenhuis Quironsalud, alle afdelingen/consultaties/specialiteiten
-De Health Premium Service Card, hoe werkt die en voor de patiënt;
*niet residenten (vakantiegangers)
*residenten met als onderscheid wel aanvullend particulier verzekerd, of juist niet.
-Het ziekenhuis Quironsalud en de samenwerking met de Nederlandse zorgverzekeringen (welke wel en
niet).
Het
verschil tussen een opname/consultatie via spoedgevallendienst of gewone consultatie.
Wij helpen u graag met antwoorden op vragen die u hebt omtrent het ziekenhuis en uw gezondheid. `
Omdat uw gezondheid belangrijk is voor ons!!!
Wij hebben in onze vergaderzaal een capaciteit van 80-100 personen max.
Het verzoek is u vooraf aan te melden op mailadres :
aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Let op dat u een bevestiging krijgt.

https://www.quironsalud.es/torrevieja/es/health-premium-services

Advertentie van onze sponsor Imed ziekenhuizen

