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Inloopochtend december
In verband met het gelijk vallen met Kerstmis, is er in december geen inloopochtend
————————————————————————————————————-2018 loopt langzaam naar het einde, dit is de laatste nieuwsbrief in 2018.
Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik de leden en coördinatoren te bedanken voor het vertrouwen en inzet bij alle georganiseerde activiteiten.
Tevens willen wij jullie allen een zeer fijn en gelukkig Kerstfeest toewensen, hier in Spanje of in Nederland, en vanzelfsprekend een flitsend uiteinde en een geweldig 2019.
———————————————————————————————————————————

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. ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
Onder vermelding van naam en lidnummer
Ledenpassen 2019 zijn inmiddels beschikbaar zodra er betaald is.
———————————————————————————————————————————

Nieuwjaar receptie
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die dit keer op:
vrijdag 11 januari 2019 zal worden gehouden
van 14.00 tot 17.00 uur.
Nieuwe locatie:
Het restaurant
Camping Marjal
A.d. N 332 in Guardamar
Tijdens de bijeenkomst kunt u genieten van enkele zalige hapjes en een paar drankjes.
Bij binnenkomst krijgt u een welkomstdrankje en drie consumptiebonnen.,.
De overige drankjes dient u zelf te betalen.
Leden, gratie, niet-leden betalen een bijdrage van 10 euro.
Het bestuur hoopt u daar het allerbeste voor het komende jaar te kunnen wensen.
Beleeft uitnodigend,
Het bestuur

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

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

Kerstlunch
Zaterdag 15 december was het weer zover, de traditionele Kerstlunch. Deze keer was gekozen voor het
restaurant “ The Clubhouse” aan de golfbaan Marquesa in Rojales.
Een groot aantal leden, 150!!!! hadden zich voor dit evenement aangemeld, en dit bleek een goed besluit.
De staf van het restaurant had een uitstekende lunch voorbereid en zeer professioneel gepresenteerd, de
aanwezige leden waren daarover zeer tevreden.
Onderstaand een link naar een kort filmpje, kunnen de deelnemers nog eens nagenieten, en diegenen die er
niet aren zien wat ze hebben gemist.
Chapeau voor “ The Clubhouse”.
Kerstlunch december 2018 Nedvertor.mp4

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

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
_______________________________________________________________________________________________________

DE KOMETEN-CLUB nodigt uit voor:
MUZIKALE HOLLANDSE WINTERMIDDAG IN CASA CONTENTA te Rojales
Om 13.30 uur op zaterdag 16 februari.
Het Hollandse eten bestaat uit een buffet van:
Hutspot, zuurkool, boerenkool, hachee (met verse rode kool en verse appelmoes), aangevuld met een keur
van: verse worst, rookworst, gehaktballen, rundvlees, spekjes en jus.
Daarna is er een dessertbuffet met een varia van Hollandse toetjes.
Het geheel wordt afgesloten met een kopje koffie.

1/2 fles wijn (water of bier) p.p.
De prijs van dit geheel is €13,50.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door André (keyboard) en Peter (gitaar en zang): live achtergrondmuziek.
Adres Casa Contenta:
Av. Justo Quesada 21
03170 Rojales
(Vlak bij de golfbaan beneden en de donderdagmarkt)
U kunt reserveren per email : aktiviteiten.nedvertor@gmail.com , tot uiterlijk 9 februari.
Let er op dat u een bevestiging ontvangt!
De Kometen-club.

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

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