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Inloopochtend augustus
Wij zullen er weer zijn, onze gastvrouw Monique en enkele bestuursleden,
Op de inloopochtend van woensdag 29 augustus, aanvang 11.00 uur, einde ca 12.30 uur
Locatie; Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja
Boekenruilen start dan ook weer
———————————————————————————————————————————

Berichten vanuit het bestuur:
Ons lustrumfeest in oktober:
Daar hebben jullie al het nodige over gelezen, in mei is er reeds een uitnodiging aan alle leden verstuurd,
en we verheugen ons er op dat al veel inschrijvingen zijn binnen gekomen.
We sluiten de uitnodiging nogmaals bij, want er is nog voldoende ruimte voor meer deelnemers.
Lees de uitnodiging, en meldt je aan. (check eerst even bij het secretariaat of je je reeds hebt aangemeld).

—————————————————————————————————————————Europese regelgeving bescherming privé gegevens:
U hebt er allemaal over gelezen, deze Europese regelgeving AVG. Hiermee worden ook wij verplicht om
de van onze leden verkregen privé gegevens te beschermen.
Het bestuur heeft hiervoor een Privacy verklaring opgesteld, hierin is vastgelegd op welke wijze wij met
deze gegevens omgaan.

Deze verklaring staat inmiddels op de wesite van de vereniging, en tegelijkertijd met deze nieuwsbrief treffen de leden dit document in PDF aan
Nieuw aangemelde leden zullen deze verklaring eveneens ontvangen bij het aangaan van het lidmaatschap.

Brochure augustus 2018
In de bijlage van deze nieuwsbrief treffen jullie de per 1 augustus aangepaste Brochure aan. Van belang is
hierbij dat overzichtelijk is samengebracht wie de coördinatoren van de diverse activiteiten zijn en op welke wijze zij bereikbaar zijn.
Tevens heeft het bestuur nog eens een notitie hieraan toegevoegd met daarin de doelstellingen van de vereniging nog eens kort samen gevat, met daarbij accent op het feit dat de activiteiten bedoeld zijn voor deelname van onze leden.
(Nog) niet leden mogen een aantal keren meedoen om te “ proeven” hoe de activiteit beleefd wordt, daarna is het de taak van de coördinatoren om er op toe te zien dat de nieuwkomers lid worden van de vereniging
Bij aanmelding als lid ontvangen de nieuwe leden deze brochure.
Het bestuur

————————————————————————————————————-De zomer is (bijna) voorbij, dus wanneer starten de activiteiten weer op, onderstaand een
(bij het secretariaat bekend) overzicht
Keezen, start weer op woensdag 5 september
De Costa Shanty´s, starten weer op dinsdag 4 september
Petanca dinsdag Rojales, start weer op dinsdag 4 september, de coördinatoren zijn dan weer
aanwezig

Klaverjassen, start weer op woensdag 5 september
Nordic Walking, start weer op maandag 10 september
Bowlen start weer op woensdag 12 september
Hardcourt tennis Guardamar, start weer op donderdag 13 september om 10.00 uur
Schilderen donderdag Torrevieja, start weer op donderdag 20 september,
Handwerk café donderdag Torrevieja, start weer op donderdag 20 september,

Petanca donderdag Torrevieja, start weer op donderdag 20 september, de nieuwe coördinator Lia
van Dalsum ziet u dan graag op de banen

Slow Hiking start weer op zondag 7 oktobver
Schilderen woensdag , start weer op woensdag 10 oktober,
Wandelen op zondag, start weer op zondag 14 oktober
Gravel tennis, geen informatie ontvangen, neem contact op met de coördinator
Trimmen, geen informatie ontvangen, neem contact op met de coördinator

Biljarten, geen informatie ontvangen, neem contact op met de coördinator

Petanca donderdag Torrevieja informeert:
Beste Mensen,
Graag wil ik mij even voorstellen als nieuwe coördinator van de donderdagmiddag Petanca Torrevieja.
Mijn naam is Lia van Dalsum en woon samen met mijn man Bert al 10 jaar in Spanje.
Ik heb het stokje overgenomen van George Leenders en David Noort. Zij hebben dit samen 5 jaar met veel
liefde gedaan, hartelijk dank daarvoor.
Om deze club nog heel lang voort te laten bestaan, zou ik graag nog een man/vrouw erbij willen hebben
die samen met mij de kar zou willen trekken.
Doordat mijn man ziek is geweest, moeten we 2x per jaar voor 6 weken naar Nederland i.v.m. bezoek aan
zijn oncoloog.
Er hebben zich wel mensen aangeboden om tijdens onze afwezigheid alles te regelen, daarvoor mijn dank.
Maar toch zal ik met een geruster gevoel naar Nederland gaan als ik weet dat ik een vast “maatje” heb die
het dan over kan nemen.
Omdat we eind oktober weer naar de dokters moeten, wilde ik de Petanca op 13 september a.s. beginnen
en op 25 oktober het eerste toernooi organiseren.
De leden en reserves krijgen hiervan in Augustus nog een mail. Het e-mail adres is hetzelfde gebleven.
petanca.spanje@gmail.com
Ik hoop op een mooi en sportief petanca seizoen.
Groetjes
Lia van Dalsum
————————————————————————————————————————————————

De Costa Shanty’s informeren::

Het shantykoor "De Costashantys" start op dinsdag 4 september, onder de bezielende leiding van Jacques,
weer met zingen.
We zingen shanty liedjes aangevuld met wat populaire liedjes. Een ieder die dat leuk vindt is van harte
welkom.
We zingen op een gezellige lokatie in Guadamar (Campomar/ porticomar) Residencia Bella Mare, calle
Austria 11.
Voor meer informatie:
Jacques, 0034633801202
Hans,
0034692341566
of
e-mail: decostashantys@gmail.com
————————————————————————————————————————————————

Reisclub informeert:

Onze busreis naar Cuenca van 9 t/m 11 oktober is vol. Zijn er nog belangstellenden dan wordt er een
wachtlijst aangelegd.
Onze volgende trip is: Mojacar & Aguilas
3 dagen, volpension + wijn, water,
9 t/m 11 maart 2019
€162, incl fooien etc
(1 persoonkamer €185,-)
Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Ingrid Berm 606645789
_______________________________________________________________________________________________________

Schilderen woensdag informeert:.
Beste Schildervrienden.
Zoals elk jaar willen we dit jaar in oktober beginnen en wel op de 10e.
Start om 11u bij onze vaste stek bar Carlos.
We hopen dit jaar wat meer buiten te kunnen schilderen.
Wie nieuw is graag van tevoren even een belletje naar mij op 616719316.
Tot in oktober en een fijne zomer.
Hartelijke groeten,
Yvonne
————————————————————————————————————————————————-

Nordic Walking informeert:
Nordic Walking zal op de tweede maandag in september, de 10e, weer beginnen .het ligt wel een beetje
aan de temperatuur .
Voor een ieder die sportief en op een gezonde manier bezig wil zijn ,is Nordic Walking een mooie activiteit.
Heerlijk in de natuur met verschillende routes in het prachte natuurpark La Mata. .
Bij genoeg belangstelling zullen we met twee groepen gaan lopen, een voor gevorderde en een voor leden
die het rustig aan willen doen, of het nog nooit gedaan hebben .
Meldt u aan bij Henny
————————————————————————————————————————————————

Petanca dinsdag Rojales informeert:
Hallo Allemaal,

De start van het tweede deel 2018 betreffende petanca op dinsdag banen Rojales is op 4 september.
Ook zit het single toernooi er weer aan te komen.
Traditie getrouw in de maand oktober.
We hebben daar dinsdag 23 oktober en 30 oktober in onze gedachten.
Details hierover komen in de nieuwsbrief van september.
Wij rekenen weer op een grote deelname en veel speelplezier.
Bram Zijlstra.
Jeff Ketelaars.
————————————————————————————————————————————————-

Bowling informeert:

De bowling zal weer beginnen weer op woensdag 12 september.
We spelen iedere maand de tweede en de vierde woensdag van de maand.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom, we spelen vooral voor de gezelligheid dus een topconditie is niet
vereist.
Meer info op de website pagina.
Jan van Wijk.
————————————————————————————————————————————————-

Hardcourt tennis donderdag Guardamar informeeert
In de zomermaanden zijn we vanwege de stijgende temperaturen i.p.v. 10 uur om 9 uur begonnen met het
hardcourttennis in Guardamar.
Hoe de veldbezetting ook is, we wisselen veel, en als iemand ook maar een beetje oververhit raakt wisselen
we meteen door met iemand vanaf de bank. Dit systeem word door iedereen als uiterst plezierig ervaren.
De 2 e week van september schakelen we weer terug naar 10 uur.

Keezen op woensdag informeert:
Vanaf 5 september a.s. begint weer het nieuwe seizoen met KEEZEN - een gezellig oer-oud hollands spel.
In principe komen we iedere eerste woensdag van de maand om 15.00 uur bij elkaar in
bar-restaurant El Mundo te Benimar - Benijófar.
Daar spelen we dan tot ongeveer 17.30 uur en na afloop blijven we nog gezellig na om wat te drinken en
eventueel ook wat te eten - waarbij het actie menu van de dag Biefstuk( €5,95) en ook de Kip-saté (€ 7,95)
aan te bevelen is.
Om zicht te krijgen hoeveel mensen er komen, sturen we een dag of 4 van te voren een groepsapp uit naar
alle deelnemers met het verzoek om aan te geven: of men komt of men zelf een speelbord meeneemt en of
men gebruik wil maken van het actie-menu (biefstuk).
Deze zaken dient de coördinatie van te voren door te geven aan El Mundo zodat er voldoende tafels en
biefstukken gereserveerd kunnen worden.
We hebben op dit moment een groep van 32 deelnemers, waarvan tussen de 12 en 24 deelnemers geregeld
komen spelen.
Uiteraard zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.
Meldt u zich dan aan bij de coördinatoren: Alwina 645751234 of Ingrid 606645789.
PS. U hoeft niet in het bezit te zijn van een bord. En kent u het spel nog niet dan leren wij u dat met veel
plezier aan.
Alwina Winters
Ingrid Berm
————————————————————————————————————————————————

Klaverjassen op woensdag informeert:
Vanaf woensdag 5 september 2018 gaan we weer van start met het klaverjassen. Zoals gebruikelijk, spelen
wij wekelijks bij Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 in Torrevieja. We beginnen om 13:30 uur.
Het klaverjas-"seizoen" loopt onafgebroken van 5 september 2018 tot en met 5 juni 2019. Het seizoen
wordt opgedeeld in 4 periodes van 10 weken en wel:
van 5 september 2018 t/m 7 november 2018
van 14 november 2018 t/m 16 januari 2019
van 23 januari 2019 t/m 27 maart 2019
van 3 april 2019 t/m 5 juni 2019
Wekelijks zijn er prijzen te verdienen en voor elke periode van 10 weken zijn er ook eindprijzen. Hierbij
geldt dat de beste 9 scores van de 10 weken, meetellen voor de eindprijs van die periode. Ook is er per periode een prijs voor degene met de meeste marsen.
Op 24 oktober en bij afsluiting van het seizoen op 5 juni, wordt de middag afgesloten met een barbecue bij
Bar Carlos. Nader bericht hierover volgt.
Het is reuze gezellig om een middagje te komen kaarten. Het aantal klaverjassers loopt gestaag op maar
wij hopen op nog meer kaarters dan we al hadden en rekenen op uw komst.
De coördinatoren,
Bart Sweens en Henk Riep

Donderdag Torrevieja informeert:
We starten weer op 20 september met de donderdag schilderclub aan een nieuw seizoen, misschien iets
voor U? om gezellig iets te schilderen. Kom dan naar club Marina bij de jachthaven Torrevieja , elke
donderdag van 10- 13 uur
O.L.V. onze vaste lerares Marie - Paulle wordt uw schilderwerk vast een succes. Tot ziens.
De coördinator, Christl Ouwerkerk

—————————————————————————————————————————Petanca donderdag Torrevieja nodigt uit voor een toernooi:
Op donderdag 25 oktober aanstaande wordt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging Torrevieja en
omstreken het jaarlijkse Petanca-Paren-Toernooi, afgekort PPT, georganiseerd op onze thuisbaan in de
wijk San Roque in Torrevieja, met als inzet een 1e prijs, 2e prijs en 3e (poedel)prijs.
Het toernooi vangt aan om 15.00 uur en duurt tot ca 17.30 uur. Aansluitend wordt na wat borrelen (voor
eigen rekening) de prijzen uitgereikt en het 5 gangen diner * om 19:00 uur geserveerd in Restaurante Alinqui in Los Balcones te Torrevieja.
Deelname is uitsluitend voor onze vaste leden, dus niet voor introducés en losse spelers. Kosten deelname,
inclusief diner, is slechts € 15,-.
Er wordt gespeeld met paren (twee-tegen-twee) met 3 boules per koppel, over drie rondes, waarbij de indeling per ronde door loting wordt bepaald. De resultaten per koppel worden over de drie rondes getotaliseerd, wat leidt tot de einduitslag.
Bij gelijke stand wordt een eenvoudige beslissingsronde gespeeld. Personen die geen speelpartner hebben
kunnen dit aan mij opgeven en ik zorg voor een speelpartner.

Inschrijving t/m uiterlijk 11 oktober a.s. bij Lia v Dalsum. Deelnamekosten moeten bij inschrijving worden
voldaan. Let op: maximaal 32 deelnemers.
De coördinator, Lia van Dalsum
———————————————————————————————————————————

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