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Inloopochtend oktober
Wi
j zullen er weer zijn, onze gastvrouw Monique en enkele bestuursleden,
Op de inloopochtend van woensdag 30 oktober aanvang 11.00 uur, einde ca
12.30 uur
Locatie; Bar Carlos, Calle Santa Petra 1 Torrevieja
Boekenruilen kan dan uiteraard ook weer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De nieuwe koffie ochtenden LET OP, VOORLAATSTE WOENSDAG, DUS
23/10
Woensdag 23 oktober is er weer de nieuwe koffieochtend, bedoeling is om
leden met elkaar in contact te brengen en , onder het genot van een bakkie
troost, kennis te maken, elkaar te leren kennen en informatie uit te wisselen.
Voor de leden in de regio Rojales was dit bij Casa Contanta, en voor de leden in
regio Campoamor was het bij Le Cafet (naast de traditie op de laatste
woensdag bij bar Carlos)
Er waren een aantal leden aanwezig, algemene reactie was dat het als gezellig
werd ervaren. De 4e woensdag van oktober, omdat er in oktober 5
woensdagen zijn, zijn leden van harte welkom..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging kerstlunch:
Noteer in de agenda, de kerstlunch zal gehouden worden op:
Zaterdag 14 december, aanvang 17.00 uur
Locatie . the Clubhouse in Rojales.
Nadere info volgt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging Nieuwjaarsreceptie 2020:
Noteer in uw agenda, de nieuwjaarsreceptie 2020 wordt gehouden op:
Zaterdag 11 januari
Locatie Los Angeles, Torrevieja.
Nadere info volgt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inzamelactie ten behoeve slachtoffers Veja Baja
nadat we bekomen waren van de eerste schrik van het vreselijke noodweer
waarmee ons prachtige woongebied was getroffen vond het bestuur het
maatschappelijk een plicht om een inzamelactie te organiseren.
De bankrekening van onze vereniging werd daarvoor geopend, en de
coördinatoren van onze activiteiten zetten zich in om deze actie een succes te
laten worden
En dat is gelukt, trots kan het bestuur melden dat onderstaand cheque is
overhandigd aan de organisatie

Het bedrag op de cheque is bijeen gebracht door leden en coördinatoren bij hun
activiteit. in het bedrag een aanvulling vanuit het bestuur van 500,- Euro
Ook de Costa Singers waren zeer actief, zij hebben een bedrag van 640,- Euro
aan de organisatie overhandigd.
Totaal heeft de Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o. 2740,- Euro kunnen

bijdragen aan de organisatie van het Benefit concert ten behoeve van de
slachtoffers van de Veje Baja ramp.
Onze vereniging mag daar heel trots op zijn.
Het bestuur bedankt een ieder voor zijn/haar inzet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Biljarten informeert:
Op vrijdag is een start gemaakt met een nieuwe groep biljarters, zij hadden zich
verzameld in de locatie aan de Ronda Sur in San Miguel de Salinas.
De groep kan nog groeien, ga naar de website en neem contact op de de nieuw
aangetreden coördinator, zijn naam: Eddy van Dam. Contactgegevens op de
website. Het bestuur wenst hem succes met de verdere uitbouw van de
activiteit biljarten.
link naar de website: https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2ongecategoriseerd/16-biljarten
link naar fotoimpressie
: https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2ongecategoriseerd/104-biljarten-locatie-san-miguel-de-salinas-2019-fotoimpressie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petanca Torrevieja nodigt uit:
Op donderdag 21 november aanstaande wordt onder auspiciën van de
Nederlandse Vereniging Torrevieja en omstreken het jaarlijkse Petanca-ParenToernooi, afgekort PPT, georganiseerd op onze thuisbaan in de wijk San Roque
in Torrevieja, met als inzet een 1e prijs, 2e prijs en 3e (poedel)prijs. Het toernooi
vangt aan om 15.00 uur en duurt tot ca 17.30 uur. Aansluitend wordt na wat
borrelen (voor eigen rekening) de prijzen uitgereikt en het 3 gangen diner * om
19:00 uur geserveerd in (nog nader te noemen restaurant). Deelname is
uitsluitend voor leden van de Nederlandse vereniging. Kosten deelname,
inclusief diner, is slechts € 15,-. Er wordt gespeeld met paren (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 over de drie rondes
getotaliseerd, wat leidt tot de einduitslag. Bij gelijke stand wordt een eenvoudige
beslissingsronde gespeeld. Personen die geen speelpartner hebben kunnen dit

aan mij opgeven en ik zorg indien mogelijk voor een speelpartner. Inschrijving
t/m uiterlijk 14 november a.s. bij Lia v Dalsum. Deelnamekosten moeten bij
inschrijving worden voldaan.
Let op: maximaal 32
deelnemers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Activiteit Keezen informeert:
Ivm de sluiting van het etablissement waar wij 2 x per maand met een gezellige
groep Keezen en eten, zijn wij genoodzaakt te verhuizen.
Na diverse opties overwogen te hebben en met gesprekken met uitbaters,
hebben wij (Alwina en Ingrid) de volgende beslissing genomen.
We gaan (terug) naar El Mundo te Benimar. Voldoende parkeerruimte
aanwezig. Erik (de eigenaar) heeft ons toegezegd dat de woensdagmiddag tot
19.00 uur voor ons vrijgehouden wordt.
Hij heeft toegezegd ook ons een menukeuze te geven tussen biefstuk en saté.
En ook tijdens het spel een zoutje en wat stokbrood.
De prijs is €6,95 p.p.
De 1ste (officieel)en 3de (officieus) woensdag vd maand gaan we daar Keezen.
Aanvang vh spel: 15.00 uur.
De week ervoor worden de deelnemers van de Keez-groep per Whatsapp
uitgenodigd. Ieder die aan het spel wil deelnemen, maakt dat kenbaar mét
menukeuze.
De Coördinatoren:
Alwina ( +34 645751234)
Ingrid (+34 606645789)
-----------------------------------------------------------Onze adverteerders

