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Inloopochtend november
Wij zullen er weer zijn, onze gastvrouw Monique en enkele bestuursleden,
Op de inloopochtend van woensdag 28 november, aanvang 11.00 uur, einde ca 12.30 uur
Locatie; Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja
Boekenruilen kan dan ook weer
Voor hen die hem nog steeds niet hebben, haal uw 2018 ledenpas gelijk even op
———————————————————————————————————————————
Bericht van de penningmeester
2018 is bijna weer voorbij, en het wordt weer tijd om aan de contributiebetaling 2019 te gaan denken
De algemene ledenvergadering van februari 2018 heeft deze voor 2019 vastgesteld op € 25,- per lid voor
het hele jaar
Verzoek van de penningmeester is om de contributie voor 01-01-2019 over te maken op de
rekening van de vereniging, zijnde:
IBAN: ES74 0081 1436 0400 0123 9028
t.n.v. ACSO Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
Onder vermelding van naam en lidnummer
Ledenpassen 2019 zullen dan per 01-01-2019 beschikbaar zijn
———————————————————————————————————————————

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 2019 ( ALV)
Wij informeren u alvast tijdig over het moment dat we de ALV willen houden.

Datum en tijdstip: maandag 25 februari 2019,aanvang 19.30 uur
Locatie, als in 2019 Restaurant El Nacional Punta Prima.
De uitnodiging en vergaderstukken worden tijdig toegezonden.
Het bestuur

KERSTZANGAVOND IN GUARDAMAR
LIEDEREN VAN TROOST
De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert de laatste jaren in de aanloop naar de kerstdagen, een speciale viering, waarbij het samen zingen van bekende kerstliederen centraal staat. Deze traditie
wordt ook dit jaar voortgezet en zal plaatsvinden op donderdagavond 13 december – aanvang 19:30 uur.
Een mooie gelegenheid om te genieten van de bijzondere kerstsfeer en nostalgische herinneringen te herbeleven. De avond vindt plaats in Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.
De zaal zal in passende kerstsfeer zijn aangekleed. Anders dan vorige jaren zal er deze avond bijzondere
aandacht geschonken worden aan oude vertrouwde melodieën van Engelse bodem (Christmas Carols), die
door de dichter-dominee André Troost op indringende wijze zijn vertaald in het Nederlands. Het belooft
een afwisselende avond te worden waarbij naast de samenzang er ook koor- en solozang, Bijbellezing, declamatie en meditatie zal worden geboden. Na afloop is er onder het genot van een kopje koffie en versnaperingen, ruimte voor ontmoeting en gesprek.
Ds. Leendert Terlouw, de huidige predikant, leidt de avond in de dubbelfunctie van voorganger en voorzanger. Kerkmuziek heeft zijn bijzondere belangstelling . “Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer,
uw God” is een geliefde liedregel van hem. Hij houdt van het liedboek der kerken maar ook van liederen
uit andere tradities. Geloven is voor hem vooral zingend geloven.

Ds. Leendert Terlouw

De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al
dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. In 2008 is zij op initiatief van een aantal Nederlanders in
Guardamar del Segura opgericht. Elke zondag houden zij om 11:00 uur een eredienst. Meer informatie is
te vinden op de website http://www.iggds.nl/ of bel met de dienstdoende predikant ds. Leendert Terlouw tel. (00 34) 865770841.
————————————————————————————————————————————————-

Nieuwjaar receptie

Onze traditionele nieuwjaar receptie zal worden gehouden op maandag de 11e januari,
Aanvang zal zijn om 14.00 uur

De uitnodiging met alle details volt later.
Het betsuur

De ¨Costa Shanty´s ¨ informeren:
Het wordt een drukke decembermaand voor de leden van het zangkoor de Costa Shantys.
Noteer je vast wat data in je agenda en kom je op 1 van deze dagen eens naar het koor luisteren?
zaterdag 1 december en zondag 2 december treed het koor, 35 man/vrouw sterk, op vanaf 2 uur tijdens
de traditionele kerstmarkt bij Finca la Vuelta in Formentera.
dinsdag 11 december wordt er vanaf 17.00 uur opgetreden voor de bewoners van Residensia Rojales.
dinsdag 18 december ‘zijn wij te beluisteren vanaf 13.00 uur tijdens de kerstmarkt/Hollandse middag op
Camping Marjal in Catral.
De koorleden hopen veel leden van Nedvertor op 1 van deze dagen te mogen begroeten.

Je kunt natuurlijk ook eens een keertje komen luisteren tijdens de repetities.
En tot di tijd blijven we hard oefenen op de dinsdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur bij Casa Contenta,
Av.Justo Quesada 21 in Rojales
Dus, graag tot ziens
————————————————————————————————————————————————-

Hardcourt Tennis op de donderdag

Middels deze nieuwsbrief informeren wij de leden dat de activiteit “Hardcourt tennis op de
Donderdag” GEEN deel meer uitmaakt van het uitgebreide activiteiten pallet van onze vereniging.
Met name over de afspraken die met alle coördinatoren zijn gemaakt ten aanzien van deelname aan de activiteiten door leden, en financiële ondersteuning van een activiteit bij het organiseren van b.v. een toernooi, bleken blijvende struikelblokken te zijn om deze situatie te laten voortbestaan.
Daarom is deze activiteit per begin november gestopt.

Een en ander houdt in dat er voor onze leden die willen tennissen binnen onze vereniging, nu alleen de mogelijkheid nog over is om te tennissen op de Gravelbanen van Jacarilla.
Zij zijn daar van harte welkom.
Het bestuur
————————————————————————————————————————————————

Hallo, Beste Visvrienden.

Ik ben Johnny de Waele, woon samen met mijn vrouw Astrid in San Miguel de Salinas.
Wij zijn lid van Nedvertor geworden en doen met diverse activiteiten mee, Omdat ik ook een visser ben
vroeg ik mij af of er ook visvrienden in de vereniging zijn. Ik weet niet goed of je een vergunning nodig
hebt voor vissen vanaf het strand
.
En zijn er vissers die een boot huren, dan ben ik hiervoor ook geïnteresseerd.
Mochten er visvrienden zijn die mij wegwijs kunnen maken met de gang van zaken hier, Graag.
Mijn E-mailadres: jcdewaele@zeelandnet.nl.
Alvast bedankt: gr Johnny

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 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. U kunt plaatsen op de tribune langs de optocht kopen. 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.
Het hotel ligt aan het strand. De oude stad is ook per bus bereikbaar.
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.
Op dit moment zijn er nog enkele kamers voor ons beschikbaar.
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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