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Inloopochtend april
Het is weer zover, op woensdag 24 april, 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, haal uw pas gelijk op
———————————————————————————————————————————

De Costa Shanty’s zoeken:

Zoals jullie allen weten, op zondag 5 mei organiseert ons koor de Costa Shanty’s een groots bevrijdingsconcert. Leiding en koorleden hebben hier met elkaar al heel veel tijd en energie ingestoken.
Nog een paar weken , en het is zover.
De organisatie kan voor het aankleden, en weer opruimen, van het plein helpende handjes gebruiken, dit is
dus een oproep aan onze leden (vooral niet koorleden) om de organisatie te komen helpne die dag.
Meldt je aan bij:
Jacques van der Linden of Hans van der Lee
mailadres decostashantys@gmail.com
Telefoonnummers: Jacques 0034 633 801 202 of Hans 0034 691 341 566
Het bestuur is jullie hier dankbaar voor.

Het bestuur nodigt uit:
Voorjaarsfeest-BBQ 2019
Het bestuur nodigt de leden uit voor het deelnemen aan het door het bestuur te organiseren Voorjaarsfeest
2018. Jullie hebben er al iets over gelezen in de nieuwsbrief van April 2018.
Het wordt dit jaar weer een BBQ, we hebben hiervoor een mooie locatie weten te vinden. In een sfeervolle
ambiance kunnen we hopelijk in de buitenlucht en beschut tegen een wellicht te fel schijnende zon genieten, deze locatie is:
Restaurant El Capitan
Calle Fragata Punta Prima 1
Deze locatie gelegen aan de N332 onder de Watertoren nabij de rotonde Punta Prima

Wanneer: zaterdag 25 mei 2019
Hoe laat: feestlocatie open om 13.30 uur BBQ start 14.00-14.15 uur
Er zal in buffetvorm (verschillende stations) een uitgebreide keuze zijn in
-warme en koude gerechten
-salades
-vlees-en vis gerechten

-uiteraard ontbreekt een drankje niet

Uiteraard luisteren we deze BBQ op met muziek, we hebben een mooie, 4 man's formatie voor jullie gecontracteerd die het feest zal opluisteren, deze formatie is:

Timeless

Voor deze middag hebben de kosten zeer redelijk kunnen houden, deelnemen aan dit festijn kost:
voor de leden E 13,voor introducees E 18,-Aanmelding graag vooraf op mailadres: nedvertor@gmail.com
Aanmelding sluit op dinsdag 21 mei
Let op dat u een bevestiging krijgt.

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: 5 mei 13.00-16.00 uur.

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

