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Inloopochtend september
Wij zullen er weer zijn, onze gastvrouw Monique en enkele bestuursleden,
Op de inloopochtend van woensdag 26 september, aanvang 11.00 uur, einde ca 12.30 uur
Locatie; Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja
Boekenruilen start dan ook weer
Voor hen die hem nog steeds niet hebben, haal uw 2018 ledenpas gelijk even op
———————————————————————————————————————————

Berichten vanuit het bestuur:
Kerstlunch 2018.
Noteer de datum alvast in jullie agenda, het bestuur is weer druk bezig met het zoeken naar een geschikte
locatie om dit jaarlijks terugkerende evenement weer op de kaart te zetten.
De datum is bekend, dit is zaterdag 15 december aanvang zal zijn rond 14.00 uur

Noteer deze datum, houdt de nieuwsbrief van oktober goed in de gaten voor de details.

—————————————————————————————————————————Nieuwjaar receptie 2019.
Noteer de datum alvast in jullie agenda, het bestuur is weer druk bezig met het zoeken naar een geschikte
locatie om dit jaarlijks terugkerende evenement weer op de kaart te zetten.
De datum is bekend, dit is vrijdag 11 januari 2019 aanvang zal zijn rond 14.00 uur
Noteer deze datum, houdt de nieuwsbrief van oktober goed in de gaten voor de details.
————————————————————————————————————————————————

De zomer is (bijna) voorbij, dus wanneer starten de activiteiten weer op, onderstaand een
(bij het secretariaat bekend) overzicht. (Er zijn al de nodige activiteiten opgestart eerder
deze maand)
Slow Hiking start weer op zondag 7 oktober
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
————————————————————————————————————————————————

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

Petanca dinsdag Rojales nodigt uit voor een toernooi:
Hallo Luitjes,

In de vorige nieuwsbrief al melding van gemaakt.
Het single toernooi petanca dinsdag Rojales staat weer voor de deur.
De definitieve data's zijn 30 oktober en voor de gene die doorgaan 6 november.
Wil je een sportieve uitdaging aangaan en de sfeer eens proeven op de dinsdag petanca Rojales,
schrijf je dan in.
Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag 26 october
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
I.V.M. het systeem en het aantal banen is inschrijving mogelijk voor 32 personen.
Je kunt je inschrijven bij Bram Zijlstra en Jeff Ketelaars.
Wij wensen iedereen veel succes maar vooral een gezellig toernooi.
Bram Zijlsta TELNR:0034 602 682 364 of e-mail: abrahamzijlstra@gmail.com
Jeff Ketelaars:TELNR: 0034 617 187 702 of e-mail: ketelaars92@hotmail.com
P.S. Op de eerste dag 30 oktober speelt iedereen 3 wedstrijden.
————————————————————————————————————————————————

Reisclub nodigt uit:
3-Daagse Busreis naar het prachtige stadje Mojacar en een bezoek aan de optocht van: Het beroemde
Carnaval van Aguilas voor €162,- volpension. pp. ( incl kosten en fooien).
Van 9 tot 11 maart 2019.
Mojacar en Aguilas Carnaval
Verblijf in het 4* Puntazo II Hotel. Dit is de perfecte plek om de 4000 jaar oude historie van Mojacar te
ontdekken.
Dag 1:
Aankomst in het hotel, tijd voor de lunch. Reis per bus naar Aguilas Carnaval laat in de middag tot laat in
de avond. Per bus weer terug.
Dag 2:
Vrije dag, inclusief ontbijt, lunch en diner. We geven u wat info over de stad Mojacar.
Dag 3:
Laatste dag:
Inclusief ontbijt en lunch voordat we vertrekken voor de thuisreis.
In Mojacar zijn in het verleden vele culturen dominant geweest: Romeinen, Grieken etc. In de Moorse tijd
werd het kasteel gebouwd en de stadsmuren uitgebreid en versterkt.
Mojacar is één vd leukste stadjes in dat deel van Almería vd kust van Levante. (U ontvangt in de bus wat
meer informatie over Mojacar).
We komen aan op de dag van het Carnaval van Aguilas. Er is tijd om in te checken, te eten, even te ontspannen, en dan gaan we naar het Carnaval, we kunnen genieten van het spektakel (warm kleden svp)en
dan wanneer het afgelopen is (‘s nachts) verzamelen we voor de terugtocht naar het hotel.
Deze busreis is zeer geliefd en het animo bij het reisbureau is zeer groot. Ze hebben aangegeven dat ze,
zodra ze een indicatie hebben van onze interesse, de plaatsen voor ons vrij willen houden. Maar dat zal
niet de hele bus zijn.
Indien u aan deze speciale busreis wilt deelnemen, is ons advies zo snel mogelijk te reserveren. Er zijn
meerdere opstapplaatsen en voor een éénpersoonskamer is een suppletie verschuldigd.
De gids is Engelstalig.
Reserveren per email: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com

Bij reservering is alvast een deel van €50,00 p.p. verschuldigd. Mocht de reis onverhoopt van onze zijde
niet doorgaan, krijgt u uiteraard uw aanbetaling terug.
De Reisclub Nedvertor én de Ned. Ver. Torrevieja eo kunnen geen aansprakelijkheid tijdens deze reis op
zich nemen.
Met vriendelijke groet,
Reisclub NedVerTor
_______________________________________________________________________________________________________
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