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Inloopochtend januari
Hey is weer zover, op woensdag 30 januari, onze maandelijkse inloopochtend.
Locatie als van ouds: Bar Carlos, Calle Santa Petra 1, Torrevieja
Gastvrouw Monique Koning, samen met bestuursleden, zijn er weer om uw vragen te beantwoorden. Of gezellig een “bakkie te doen”
Uiteraard is er ook weer boeken ruilen.
U heeft uw ledenpas nog niet, wel uw CB 2019 betaald?, haal uw pas gelijk op
U heeft uw CB 2019 nog niet betaald, dat kan dan ook gelijk, en uw ledenpas kunt u gelijk meenemen
———————————————————————————————————————————

Bericht van de penningmeester
Velen hebben inmiddels de CB 2019 betaald, dit is een oproep voor de “ achetrblijvers”
Verzoek van de penningmeester is om de contributie voor 01-01-2019 ( 25,- euro) 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
———————————————————————————————————————————

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.

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

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
In principe is de reis volgeboekt, mocht er nog belangstelling zijn dan kan er in overleg Ingrid-reisbureau
gekeken worden naar eventuele mogelijkheden
————————————————————————————————————————————————

Ziekenbezoek

Het bestuur is blij te kunnen melden dat er naast Elisabeth Jupijn een tweede lid heeft aangegeven behulpzaam te zijn bij het bezoeken van leden die ziek zijn.
Haar naam is Sonja Kraaijeveld.
Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik dat het van belang is dat, als iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, wij hierover worden geïnformeerd.
Als een coordinator van een activiteit dit weet is met hen de afspraak dat hij of zij dit doorgeeft aan het
secretariaat, vandaaruit worden de ziekenbezoekers ingeseind.
Daarnaast kunnen ook leden die het weten dat er iemand ziek is dit ook doen.
Duidelijk is dat het primair is dat het bij ons bekend wordt, dan wordt er actie ondernomen.
Het bestuur.

Nieuwjaar receptie
Vrijdag 11 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. Deze keer gehouden bij
Camping Marjal in Guardamaer
Zo ongeveer 160 leden van onze vereniging waren daar heen gekomen om elkaar de beste wensen te geven
en gezellig bij te praten.
Halverwege werden de gasten verrast met een optreden van de Costa Shanty´s, een gezellige onderbreking
die zeer werd gewaardeerd
Hierbij een link naar de website pagina met een ee foto impressie, kunnen we nog even terug kijken.
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2-ongecategoriseerd/89-nieuw-jaar-receptie2019-foto-impressie
Op de link klikken, of kopiëren en plakken in je browser.
Succes
————————————————————————————————————————————————-

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 2019 ( ALV)
LET OP, GEWIJZIGDE DATUM.
Wij informeren u alvast tijdig over het moment dat we de ALV willen houden.
Datum en tijdstip: maandag 18 februari 2019,aanvang 19.30 uur

Locatie: als in 2019, Restaurant El Nacional Punta Prima.
De uitnodiging en vergaderstukken worden tijdig toegezonden.
Het bestuur
————————————————————————————————————————————————-

CAK informatie
Er zijn onder de leden vaak gesprekken over resident ’ niet resident in relñatie tot zorg in woonland en of
thuisland.
Wordt vaak heel verschillend over gedacht.

Hierbij een link naar een document gepubliceerd door het CAK , ee document dat het heel helder uitlegt.
Doe er je voordeel mee.
https://www.hetcak.nl/HETCAK/media/HetCAK/formulieren/klant/zorgverzekeringenbuitenland/Verhuizen-naar-buitenlanduw-zorgverzekering.pdf

Op de link klikken, of kopiëren en in de browser plakken.
————————————————————————————————————————————————Zondag openingen Habaneras en La Zenia Boulevard
Let op het bijgevoegde document met daar op aangegeven de zondag openingen en sluitingen op andere
dagen van de beide winkelcentra

Petanca dinsdag Rojales nodigt uit
Beste leden,
In maart is het de traditie om het koppeltoernooi te spelen.
En op veler verzoek (marijke) geven we daar gehoor aan.
Als je op 5 maart en 12 maart nog een plekje vrij hebt in je agenda en je wilt
de sfeer eens proeven op de dinsdagmorgen te Rojales .
Schrijf je dan in bij onderstaande personen, dit is mogelijk tot vrijdag 1 maart.
Inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon.

Het is de bedoeling dat je met je partner speelt.
Speelt je partner geen petanca of je bent single dan kun je met een andere single
een koppel vormen.
Wij rekenen op een massale inschrijving.
Verder wensen wij iedereen veel succes en veel speelplezier toe.
Jeff Ketelaars Tel:+34 617187702 of per mail ketelaars92@hotmail.com
Bram Zijlstra Tel:+34 611362612 of per mail abrahamzijlstra@gmail.com
———————————————————————————————————————————————————-

Oproep van de Reis club
Beste leden,

Vers bloed gezocht voor uitbreiding van de REISCLUB.
Bent u geïnteresseerd om namens ons jaarlijks een of meerder dagtochten te organiseren voor de leden
dan bent u van harte welkom om ons te komen versterken.
Wat wordt er van u verwacht:
- mee uitzoeken van een tocht/trip
- administratieve afhandeling (mails beantwoorden, inschrijving regelen).
- wat vrije tijd en een flexibele instelling
- samenwerking met Kometen om soms een ander gecombineerd aan te bieden.
Wat bieden wij u ....veelal tevreden leden (heel soms ook wel eens een ontevreden gezicht).
maar vooral veel plezier en een leuke tijdsbesteding in het Spaanse.
Is uw interesse gewekt, meldt u dan aan via aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
————————————————————————————————————————————————

Reis club nodigt uit:

JUMILLA VINO & VALLE DE RICOTE
Bezoek aan de Bodega San Isidro en Bloesemtocht

Maandag 4 maart 2019

Na de succesvolle Amandel bloesemtocht in 2017 en de Fruitbomen bloesemtocht in 2018
welke beiden met eigen vervoer zijn gereden, hebben wij dit jaar gemeend om de bestuurders ook de mogelijkheid te bieden achterover geleund zittend te genieten van de mooie
bloesem en willen we nu de tocht maken per touringcar.
De bloesemtocht beginnen wij met een bezoek aan de Bodega San ISIDRO van de bekende
JUMILLA wijnen. Na een rondleiding door de Bodega waar we natuurlijk ook kunnen
proeven van de heerlijke wijnen gaan we vervolgens aan de lunch oftewel een 3-gangen
menu del dia.
Na de lunch gaan we met de bus voor een panoramische toer door de fruitboomgaarden in
de omgeving van Cieza regio Murcia.
Uiteraard hier ook weer voldoende mogelijkheid voor het maken van mooie foto’s en
…..voor de 3 mooiste foto’s een leuke prijs.

Na deze toer gaan we weer huiswaarts en hopen we uiteraard weer op een mooie en geslaagde dag. De weergoden hebben het uiteraard voor het zeggen! maar zullen ons vast en
zeker goed gezind zijn.
De opstapplaatsen zijn zoals gebruikelijk als beginnend bij Rojales Benzinestation, Carrefour Torrevieja, La Zenia en als laatste Lo Monte Pilar de La Horadada.
Vertrektijden zijn tussen 8.45 uur en 9.45 uur.
De kosten voor dit alles bedragen € 30,00 p.p. (incl.fooi)

Meldt u svp zo spoedig als mogelijk aan i.v.m. de reserveringen op de locaties via mailadres: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Gaarne de opstapplaats vermelden en uw lidmaatschap nummer in verband met vaker
voorkomende namen. Na de aanmelding ontvangt u een definitieve bevestiging en instructie
voor de betaling.
Met vriendelijke groet namens de Reisclub

André en Alwina

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

