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Inloopochtend april
Het is weer zover, op woensdag 29 mei, 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
———————————————————————————————————————————

Bericht uit het bestuur:

De laatste nieuwsbrief voor de zomer, veel van onze leden zullen de komende tijd weer naar NL (of naar
elders) vertrekken om de warme zomermaanden te ontvluchten.
Dit betekend ook dat diverse activiteiten zullen gaan stoppen of op een laag pitje gezet gaan worden, dit
allemaal binnen elke activiteit zelf afgestemd.
De eerstvolgende nieuwsbrief gaat in principe weer verschijnen eind augustus, de eerste inloopochtend na
de zomer zal dan weer zijn op de laatste woensdag van augustus.
Is er in de tussentijd iets van belang te melden?, het zal dan worden vermeld in een of meerdere Flits
nieuwsbrieven
Het bestuur wenst alle leden een fijne zomer “ where ever they will be¨ en we zullen elkaar dan weer gaan
zien na die zomer.
Het bestuur.
————————————————————————————————————————————————

Slow Hiking neemt afscheid van Jim Clignet

Geniet nog eens van dit evenement, de prachtige Hike, en het afscheid van Jimmy. Jimmy bedankt voor al
die jaren.
Link naar de foto impressie: https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2ongecategoriseerd/101-slow-hikning-track-19-mei-2019-foto-impressie

Eet club Kometen nodigt ut:
Lieve dis genoten,
Eet club Kometen organiseerd op:
28 juni 2019, om 13.00 uur,
om het seizoen af te sluiten direct aan zee.
Op de mooie locatie van,
Rest. EL BARCO, Av. del Perú 1, te Guardamar del Segura.

Met een leuk menu,
intro, brood met tomaat en knoflookmayonaise
en een keuze uit:
6 voorgerechten
6 hoofdgerechten
6 desserts
incl. 0.5 ltr wijn of water of 1 andere consumptie en wordt afgesloten met een kopje koffie.
Het geheel wordt u aangeboden voor €15,00 incl. fooi. Extra drankjes zijn vanzelfsprekend, zoals altijd,
voor eigen rekening en direct te voldoen.
Reserveren per email naar: aktiviteiten.nedvertor@gmail.com.

Einde inschrijfdatum 22 juni 2019
Let op dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt!
Tot ziens bij rest. EL BARCO te Guardamar.
Aandachtspunten:
1. Binnenkomen en betalen vanaf 12.30 uur. Kom op tijd zodat we om 13.00 uur allemaal aan tafel zitten.
2. Let bij parkeren op blauwe streep, betaalzone!!
————————————————————————————————————————————————

De Costa Shanty´s nodigen uit:

Op donderdagmiddag 6 juni om treden de Costa Shanty's op :
Dit vindt plaats bij Casa Contenta, av. Justo Quesada 21, Rojales.
Het koor zal daar nog éénmaal de liedjes zingen die het gezongen heeft tijdens het Bevrijdingsconcert in
San Miguel.
Verschillende mensen hebben het gemist omdat ze op dat moment niet in Spanje waren, of er om een andere reden niet bij aanwezig konden zijn, en die hebben het koor gevraagd om de liedjes nog een keertje te
zingen. Het koor geeft daar graag gehoor aan.
Het optreden begint om 3 uur en de toegang is gratis.

Tot dan, Jacques en Hans

Uit de gehouden bestuursvergadering van 17 mei 2019
Eerst een uitleg waarom we dit willen gaan doen. Het houdt de leden op de hoogte van wat er in deze vergaderingen besproken en besloten wordt.
Het geeft, naar de mening van het bestuur, een beter inzicht in het reilen en zeilen van het bestuur en versterkt de onderlinge band tussen bestuur, activiteiten en alle leden.
Dus wat ging er om in de bovengenoemde vergadering van het bestuur
Aanwezig waren: voorzitter Harry, secretaris Wim, penningmeester Franklin en het bestuurslid algemene
zaken Henny. Afgemeld was de vicevoorzitter Ton
Er was een ruime agenda te bespreken, waarbij de volgende punten aan de orde:
- Belastingplichtig zijn van de vereniging. In samenspraak met onze Sponsor Oremfi by Aserpro wordt onderzocht hoe dit in elkaar zit
- Onze bankperikelen. Er liep een traject om oer te stappen naar Bank Inter, hier zou de vereniging beter
af zijn qua kosten. Dit bleek niet waar. Besloten is dus om de relatie met Banco Sabadell Dolores intact te
laten
- Financiën, Uitleg van Franklin leert dat we in de pas lopen met de planen zoals goedgekeurd tijdens de
ALV van jongstleden februari.
De feesten:
-Paasbrunch van 21 april Voor het eerst gehouden bij Casa Contenta. Het algemene gevoel was dat de
deelnemende leden tevreden waren omtrent locatie en inrichting/aankleding van de feestzaal. Omtrent de
organisatie zijn wat kanttekeningen te plaatsen. Het bestuur zal dit gaan evalueren met Casa Contenta
voor een eventueel vervolg in 2020
-Koningsfeest/Oranjebal in Restaurant Fu. Veel deelnemers, goede entertainment en een goede verzorging
door de mensen van Fu.
De opmerking kwam ter
sprake dat er in de omgeving in het geheel niets te doen was op de Koningsdag zelf, geen rommelmarkten
of anderszins te bespeuren. Hierdoor komt het bestuur met het idee om in 2020 te bezien of we iets dergelijks weer moeten gaan optuigen. Zal worden vervolgt.
-5 mei bevrijdingsfeest. Een groots concert gehouden in San Miguel de Salinas waar veel mensen op waren
afgekomen. De organisatie in handen van de Cpsta Shanty’s. Er zal nog een evaluatie plaats gaan vinden
over dit evenement.
-Jaarfeest 2019, Dit weer aan de orde. Besloten wordt dit voor 2019 weer op dezelfde locatie te doen als in
2017. Dat was restaurant Punta Prima, details zullen later volgen
Activiteiten:
-Klaverjassen, Hier heeft een wisseling in het coördinatorschap plaats gevonden. Bart Sweens heeft zich
terug getrokken en Henk Riep heeft het overgenomen. Klaverjassers zijn van harte welkom op de woensdagmiddagen in Bar Carlos
-Biljarten, Ook hier is een wisseling geweest. Gerard Andriessen stopt er mee. Hij heeft te kennen gegeven
meer tijd in NL te gaan doorbrengen. Roland Saeys heeft het stokje over genomen. Ook hierbij de opmerking dat biljarters welkom zijn op de vrijdag -en dinsdag ochtenden
-EHBO/reanimatie cursus, Deze loopt, en er wordt door een kleine 40 leden aan deelgenomen. Dit met
dank aan Quironsalud
-Coördinatoren, Er wordt gesproken over de wijze waarop het overleg met het coördinatorenteam vorm
moet gaan krijgen. Overleg op 18 mei 2019 in Bar Carlos
Het Bestuur

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

