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Inloopochtend maart
Het is weer zover, op woensdag 27 maart, 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
———————————————————————————————————————————

Reis club informeert

Begin maart was de traditionele (nu fruit) bloesemtocht.
Hierbij een link naar de foto impressie op de website van de vereniging.
Geniet er nog even van.
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2-ongecategoriseerd/93-reis-club-bloesemtochtmaart-2019-fotoimpressie

DE KOMETEN-CLUB nodigt uit voor:
Culinair Aziatisch
Bijna alle Nederlanders in Spanje gaan wel eens naar een “Restaurante Chino”, maar er zijn wel verschillen in kwaliteit en ambiance. Wij denken iets culinairs voor u te hebben gevonden met ook een mooie, moderne omgeving. Iets duurder dan u gewend bent bij “de chinees”.
We eten ook in groepjes van 4, 5 of 6 personen. Afhankelijk hoeveel mensen zich aanmelden.
De Kometenclub heeft een apart menu voor u voorbereid bij:
Nan Kin in Guardamar del Segura. We zitten in de moderne serre.
Adres: Calle Pablo Neruda, 7
Vrijdag 5 april om 14.00 uur.
We hebben het volgende speciale menu voor u samengesteld dat is voor groepjes van 4, 5 of 6 personen.
Voorgerecht (keuze uit soep, loempia of een salade)
Hoofdgerecht:
1ste gang:
Een schotel met gecombineerde hapjes van vlees, vis etc. IETS SPECIAALS!
Daarna de schotels: kip met amandelen, rundvlees met uien, garnalen met knoflook, pekingeend met sinaasappelsaus, en kip-spiesjes met saté-saus.
Uiteraard met bami en/of nasi
Nagerecht: gefrituurd ijsgerecht met honing of koffie
1/2 fles wijn per persoon of 1 frisdrank/bier
Aan het eind, zoals gebruikelijk een brandy o.i.d.
Prijs: €12,50 incl fooi
Reserveren per email bij aktiviteiten.nedvertor@gmail.com vóór 29 maart.
Let er op dat u een bevestiging ontvangt.
De Kometenclub.

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

Reisclub informatie.

Op 9/10/11 naart ging een groep leden op reis naar Mojacar en Aquila om daar het carnaval mee te gaan maken.
Een leuke groep en een leuke reis.
Tevens de laatste reis die onder de leiding van Ingrid Berm was georganiseerd.
Zij stopt met haar werk als coördinator van de reisclub en heeft dit over gedragen aan Andre Chijla.
Ingrid bedankt.

Link naar een foto impressie van deze reis
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2-ongecategoriseerd/92-reisclub-foto-impressie-mojacaraquilatrip-2019

In het afgelopen voorjaar is er voor de leden een informatieve bijeenkomst georganiseerd.
Er was een grote groep geïnteresseerden die dat erg interessant hebben gevonden. We
hebben in overleg met Quironsalud besloten het dit weer te gaan doen. Mede ook voor
het grote aantal nieuwe leden die zich sinds toen bij onze vereniging hebben aangesloten
DUS:
Hospitaal Quironsalud nodigt uit:
Het ziekenhuis Quironsalud Torrevieja nodigt de leden van de Nederlandse Vereniging Torrevieja
vriendelijk uit op 2 april 2019 voor een informatieve bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gehouden in Hospitaal Quironsalud, C/ Partida de la Loma s/n Torrevieja
Aanvang 10.30 uur (zaal open 10.00 uur)
Einde om 12.30 uur
Volgende thema's worden besproken:
-Het ziekenhuis Quironsalud, alle afdelingen/consultaties/specialiteiten
-De Health Premium Service Card, hoe werkt die en voor de patiënt;
*niet residenten (vakantiegangers)
*residenten met als onderscheid wel aanvullend particulier verzekerd, of juist niet.

-Het ziekenhuis Quironsalud en de samenwerking met de Nederlandse zorgverzekeringen (welke wel en
niet).
-Het verschil tussen een opname/consultatie via spoedgevallendienst of gewone consultatie.
Tevens is er een rondleiding door het ziekenhuis gepland
Wij helpen u graag met antwoorden op vragen die u hebt omtrent het ziekenhuis en uw gezondheid. `
Omdat uw gezondheid belangrijk is voor ons!!!
Wij hebben in onze vergaderzaal een capaciteit van 80-100 personen max.
Het verzoek is u vooraf aan te melden op mailadres : nedvertor@gmail.com

Let op dat u een bevestiging krijgt.

Paasbrunch,
OP de 1e Paasdag houden we weer onze Paasbrunch
Deze dag valt op 21 April en er is gekozen voor een nieuwe locatie
Casa Contenta , Marina zal de gastvrouw zijn
Av. Justo Quesada in Rojales (nabij de donderdagmarkt)
Aanvang 10.30 uur
Vanaf 10.00 bent u van harte welkom en ontvangt u een welkomstdrankje
U zult u worden verwend met een soepje/pasteitje, een uitgebreid assortiment broodjes, geserveerd met
ruime keuze beleg.
Uiteraard zal er koffie, thee, en jus de Orange worden geserveerd
Deelname prijs leden € 10,-, deelname prijs introducees, € 16,De zaal zal in paassferen worden ingericht, tafels voor 8 personen zijn dan aanwezig.
U kunt zich met groepjes van 8 personen aanmelden, waarmee verzekerd is dat die bij elkaar zullen zitten.
Na afloop is er voor iedereen een leuke paasverrassing
Reserveer tijdig, op mailadres: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Let op dat u een bevestiging krijgt van uw aanmelding
Want, vol is vol. (maximaal 100 deelnemers)
Het bestuur
———————————————————————————————————————————

Voorjaars-petanca-Individueel-Toernooi (VIT) Info & Spelregels
Nederlandse Vereniging Torrevieja en omstreken voor alle leden

Petanca-toernooi donderdag 11 april 2019 aanvang 15.00 uur San Roque Petanca Banen
Op donderdag 11 april aanstaande wordt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging Torrevieja en
omstreken het jaarlijkse Voorjaar-Individueel-Toernooi, afgekort VIT, georganiseerd op onze thuisbaan in
de wijk San Roque in Torrevieja, met als inzet een Wisselbeker met 1e prijs, 2e prijs en 3e (poedel)prijs.
Het toernooi vangt aan om 15.00 uur en duurt tot ca 18.00 uur. Aansluitend wordt het diner geserveerd,
locatie volgt nog.
Deelname is uitsluitend voor leden, dus niet voor introducés. Kosten deelname, inclusief uitgebreid diner
+ drank € 15,- dat is inclusief fooi, bijdrage aanschaf prijzen en het graveren van de wisselbeker. Er wordt
individueel gespeeld (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 individueel over de drie rondes getotaliseerd, wat leidt tot de einduitslag. Bij gelijke stand wordt een eenvoudige beslissingsronde gespeeld. De
inschrijving is tot uiterlijk 4 april en vol is vol. Deelnamekosten moeten bij inschrijving direct worden voldaan. Let op: maximaal 32 deelnemers! Er kunnen wel mensen op de reservelijst worden geplaatst, om
eventueel in te vallen in geval van ziekte.
————————————————————————————————————————————————-

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 en 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
————————————————————————————————————————————————

Bericht van de Costa Shanty’s

Meerdere leden hebben er natuurlijk al iets over gehoord of gelezen. In samenwerking met onze vereniging
organiseren de Costa Shanty’s een bevrijdingsconcert, dit gaat gebeuren op zondag 5 mei. Dit evenement
ter gelegenheid van het feit dat het dan 75 jaar geleden is dat België en zuid Nederland door de geallieerde legers werden bevrijd van de Duitse bezetting.
Het evenement gaat plaats vinden op de Plaza Jaime 1 in San Miguel de Salinas, deze gemeente heeft een
zeer ruime medewerking toegezegd om dit evenement tot stand te kunnen laten komen.
Vertegenwoordigers van de ambassades van Nederland, België en Engeland zullen het evenement met hun
aanwezigheid opluisteren.
Tijdens her concert kan worden genoten van de optredens van :
De Costa Shanty’s
Phoenix International Concert band
Torrevieja Pipes and Drums
Koor Alcores de San Miguel
Optredens van al deze artiesten zullen plaats vinden tussen 14.00 en 17.00 uur, uiteraard is er de mogelijkheid om een drankje en een hapje te nuttigen ( tegen betaling )
Tijdens het concert, wat geheel gratis toegankelijk is, zal er gecollecteerd worden.
Dit voor een deel om, ondanks alle inzet, de te maken kosten te dekken.
Gelden die overblijven zullen geschonken worden aan een goed doel.
Dit goede doel is de afdeling Servicios Sociales van de gemeente San Miguel de Salinas, dit omdat deze
gemeente zeer veel voor dit evenement doet.
Er is ook vooraf al een mogelijkheid om het evenement financieel te steunen, onderstaande link brengt u
naar onze doneeractie.
Op deze website kunt u anoniem, of op naam, donaties geven ter ondersteuning van het evenement, en ten
bate van ons goede doel.
Link naar de doneeractie:
https://www.doneeractie.nl/bevrijdingsconcert-in-spanje/-32783
Steun dit evenement met u donaties, en kom massaal naar het concert.
Het bestuur

Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” nodigt u uit

OP WEG NAAR PASEN
De Interkerkelijke Gemeente “De Hoeksteen” organiseert op weg naar Pasen diverse activiteiten voor Nederlandstaligen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Alle bijeenkomsten met uitzondering van de meditatieve wandeling op Goede Vrijdag 19 april vinden plaats in de tuinzaal van het gebouw Residencia
Bella Mare/Restaurante San Basilio aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang voor alle
activiteiten is gratis. In chronologische volgorde gaat het om:
Twee Informatie- en luisteravonden over de Matthäus Passion
Op donderdag 28 maart en donderdag 4 april a.s. worden er twee opeenvolgende
informatie- en luisteravonden gehouden over de Matthäus-Passion van de componist Johann Sebastian Bach. Dit oratorium is in Nederland erg geliefd. Bram de
Smidt en Paul van der Laan zullen tijdens deze twee avonden dieper ingaan op de
achtergronden en inhoud van deze bekende compositie. Bram de Smidt heeft vele
jaren als tenor meegezongen in het Bachkoor Holland. Paul van der Laan is kerkhistoricus. De muzikale en historische kennis van beide presentatoren staan garant voor een verdiepende ervaring voor allen die meer willen weten over dit vermaarde passieoratorium. De eerste avond (28 maart) wordt deel één, het uitvoeringsdeel voor de pauze, besproken en op de tweede avond (4 april) komt deel
twee aan bod.
Vesperdiensten
In de stille week – in Spanje Semana Santa genoemd – zijn er vier opeenvolgende vesperdiensten. Iedere
dienst staat stil bij een passend thema in het licht van de vastentijd en Pasen. Het zijn korte diensten van
ongeveer 45 minuten, waarin tijd is voor bezinning, gebed en samenzang. Verschillende sprekers verzorgen een korte meditatie en er is een variatie aan muzikale bijdragen. De diensten vinden plaats op:
Dinsdag 16 april – aanvang 17:00 uur
- Meditatie Anneke Nijhof
Woensdag 17 april – aanvang 17:00 uur
- Meditatie Ria Bosveld
Donderdag 18 april – aanvang 17:00 uur
- Meditatie ds. Bert Bosveld (met heilig avondmaal)
Vrijdag 19 april – aanvang 15:00 uur
- Meditatie ds. Bram de Jong
Meditatieve wandeling
Evenals vorig jaar wordt er voor belangstellenden op Goede Vrijdag 19 april van 10.00 tot 11.15 uur een
meditatieve wandeling gehouden in Rojales. Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis Plaza Diferente
aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen.
Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de
trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar voor omwonenden
de bekende drie kruizen staan. Bij iedere statie zal kort worden stilgestaan. Paul van der Laan, historicus
en theoloog, zal bij iedere statie historische en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort moment van
stilte in acht zal worden genomen. Ds. Bert Bosveld verzorgt de lezing van de bijbehorende Schriftgedeelten. Vanwege de vele trappen is de wandeling niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Meer informatie is te vinden op de website http://www.iggds.nl/ of bel met de dienstdoende predikant ds.
Bert Bosveld - tel. (00 34) 865770841.

Horse Care Resque Center Rojales informeert en nodigt uit:
Elke eerste zondag van de maand openen Sue en Rod Weeding de deuren van hun Easy Horse Care Rescue
Centre (EHCRC) in Rojales. In hun schaduwrijke tuin kun je onder het genot van een hapje en drankje
kennismaken met het centrum en deelnemen aan een van de rondleidingen.
Sue en Rod vertrokken in 2001 uit Engeland om een rustig leven te gaan leiden onder de Spaanse zon en
kochten een ruime finca in de buurt van Rojales. Het eerste half jaar loopt alles zoals gepland. Ze leggen
een mooie tuin aan, reizen veel en genieten van hun nieuwe leven. Maar dan stuiten zij op een advertentie
van een echtpaar dat onderdak zoekt voor twee verlaten paarden, aangetroffen op hun pas verworven
landgoed. Paardenkenners en -liefhebbers als zij zijn, besluiten Sue en Rod de paarden op te nemen. Ineens bezitten zij twee paarden en hebben daar van alles voor nodig. Sue belt met vrienden in Engeland die
een paardensportbedrijf hebben. Van het één komt het ander en binnen de kortste keren runnen Rod en Sue
een succesvolle shop in paardenartikelen.
Verkoopactiviteiten brengen hen op een dag naar een bedrijf waar ze ergens weggestopt in een donkere,
smerige stal de 2-jarige hengst Luceiro ontdekken. Het paard wordt helemaal gek wordt van de vliegen op
zijn zwaar ontstoken oog en bonkt zijn hoofd tegen de wanden. Een jaar geleden had hij dat oog beschadigd waarna hij niet langer interessant was voor zijn eigenaar. Hij verwaarloost het dier en nu wil hij hem
laten slachten. Het raakt Sue en Rod diep en na een slechte nacht besluiten ze Luceiro te kopen. Dit wordt
het startsein voor het EHCRC.
Inmiddels biedt het EHCRC onderdak aan 120 paarden, pony’s en ezels. Luceiro is nog altijd één van hen.
In de loop van deze jaren hebben Sue en Rod het dierenwelzijn in Spanje zien verbeteren en zijn steeds
meer gaan samenwerken met politie en lokale autoriteiten. Een samenwerking die onlang leidde tot een
nieuwe redding van in dit geval een pony met haar veulen, een kruising met een ezel.
Sue steekt veel tijd in voorlichting en educatie. Ze onderhoudt contacten met scholen en ontvangt op verzoek groepen op het EHCRC voor een privé rondleiding. Het centrum is grotendeels afhankelijk van donaties in de vorm van geld of spullen voor een van hun charityshops. Het dagelijkse onderhoud en verzorging
van de dieren, de stallen en de velden is voor een belangrijk deel het werk van vrijwilligers. Iedereen die,
al is het maar een ochtend in de week, wil komen helpen is van harte welkom.
Meer informatie: www.easyhorsecare.net Komende open dag: 7 april 13.00-16.00 uur.

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

