View this email in your browser

Nieuwsbrief 010 december 2019
www.nedvertorrevieja.com
Secretariaat Wim van der Krogt
Telefoon 966 845 462
E-mail secretariaat@nedvertorrevieja.com
———————————————————————————————————
Bericht van de penningmeester
2019 is bijna weer voorbij, en het wordt weer tijd om aan de contributiebetaling
2020 te gaan denken
De algemene ledenvergadering van februari 2019 heeft deze voor
2020 vastgesteld op € 25,- per lid voor het hele jaar
Verzoek van de penningmeester is om de contributie voor 01-01-2020 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
Ledenpassen 2020 zijn inmiddels beschikbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloopochtend december
Er is in de week van kerstmis geen inloopochtend.

Wel maakt het bestuur van deze gelegenheid gebruik om alle
leden een fijne feestmaand toe te wensen.
Voor jullie allen, heel fijne kerstdagen, een knallend uiteinde en

een fantastisch nieuw jaar 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Het was een druk weekeinde 13-14-15 december
Geniet nog even na van de foto impressie van:
de klaverjasdrive van 13 december, zie onderstaande liink:
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2ongecategoriseerd/110-klaverjas-drive-13-december-2019-foto-impressie
de kerstdinch van 14 december, zie onderstaande link:
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2ongecategoriseerd/112-kerst-dinch-december-2019-fotoimpressie
De Slow Hike track van 15 december, zie onderstaande link
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2ongecategoriseerd/111-slow-hiketrack-ele-recoral-15-december-2019fotoimpressie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwjaarsreceptie
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die dit keer op:
zaterdag 11 januari 2020 zal worden gehouden
van 14.00 tot 17.00 uur.
Het bestuur heeft voor deze receptie gekozen voor een nieuwe (van ouds
bekende) locatie:
restaurant Los Angeles (voorheen Paraiso)
Plaza de Los Halcones 27
Torrevieja
Tijdens de receptie kunt u genieten van enkele zalige hapjes en een paar
drankjes.
Bij binnenkomst krijgt u een welkomstdrankje en drie consumptiebonnen.,.
De overige drankjes dient u zelf te betalen.
Leden, gratis, niet-leden betalen een bijdrage van 10 euro.
Het bestuur hoopt u daar het allerbeste voor het komende jaar te kunnen
wensen.

de nieuwjaarsreceptie zal opgeluisterd worden door :

Flashback zal een tweetal optredens verzorgen.
Beleeft uitnodigend,
Het bestuur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur plaatst graag onderstaand bericht van de reis club:
Een berichtje van de reisclub, de reisclub die het afgelopen jaar wat minder van
zich heeft laten horen als in het verleden. Belangrijkste oorzaak is het feit dat er
te weinig of geen leden zijn die deze kar willen trekken.
Eerder dit jaar is er een oproep in de nieuwsbrief geplaatst waarin gevraagd
werd om zich hiervoor aan te melden, dat is niet helemaal zonder resultaat
geweest, maar niet voldoende.
Vandaar opnieuw deze oproep en het verzoek aan leden om zich aan te melden
om aan deze activiteit mee te werken en er een nieuwe vorm aan te geven.
Meldt u aan op mailadres: secretariaat@nedvertorrvieja.com
Aanmelden voor 5 januari 2020
Mocht dit geen, of onvoldoende, resultaat opleveren dat wordt er gekozen voor
een ander wijze, een wijze waaraan financiële consequenties zijn verbonden.
Marion Stahl heeft een aantal ideeën verzameld die het bestuur graag aan de
leden wil voorleggen, dit in de vorm van onderstaande enquête:
ENQUETE
Kruis hieronder uw voorkeur aan, zowel voor maart als oktober en graag ook of
u eventueel interesse heeft in een themadagtocht in de zomermaanden.
Let wel, dit is nog géén officiële inschrijving. U wordt uiteraard zo snel mogelijk

nader geïnformeerd over de eerste stedentrip in maart 2020 en dan wél met
mogelijkheid om in te schrijven.
Bedenk dat men tijdens de genoemde reisjes voldoende vrije tijd heeft. Ook
moet je je bedenken dat je wel een beetje goed ter been moet zijn, eventuele
rollators zijn vrijwel altijd bruikbaar, maar met een rolstoel is niet alles even
toegankelijk.
We zien uw voorkeur graag uiterlijk 5 januari tegemoet, zodat de reis club
meteen aan de slag kan voor de maand maart. En, mocht de stad toch niet úw
voorkeur zijn dan, aarzel niet mee te gaan, want beide steden zijn geweldig,
zelfs als je er al een keer geweest bent!
9-10-11 MAART 2020 GANADA
23-24-25 MAART 2020 VALENCIA
Ik geef de voorkeur aan [ ] Granada [ ] Valencia
ZOMER 2020
Ik heb [ ] wel [ ] geen belangstelling voor een zomerse themadag
OKTOBER 2020
Ik geef de voorkeur aan [ ] Sevilla/Rio Tinto [ ] Cuenca
Graag mailen naar mailadres: reisclub@nedvertorrevioeja.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Kometen club nodigt uit:
Amandelbloesem bustocht in de Jalonvallei met Nederlandse Begeleiding!
NOG MAAR 15 PLAATSEN BESCHIKBAAR!
Zaterdag 15 februari 2020!
Een leuk, ontspannen dagje uit in een prachtige omgeving.
De eerste stop is in het charmante plaatsje Polop. Van een uitkijkplatform
in het dorp kunt u genieten vd schoonheid vh groene, vruchtbare landschap
rondom het dorp. De rit naar de Sierra Bernia bergen, brengt ons naar de
Jalon Vallei. We kunnen, als het goed is, onderweg de amandelbloesem
bewonderen. We stoppen in het dorp voor het proeven van wat lokale wijnen

(gratis). Daarna rijden we naar Pedreguer voor een vleesbuffet (incl. een
halve fles wijn) bij Monroe’s Carvery (incl).

Na de lunch rijden we naar Altea Hills. De oude binnenstad van Altea is
uitgeroepen tot werelderfgoed. De parochiekerk bevindt zich op de top
bekroond door een vd mooiste blauwe koepels in de regio, betegeld met
geglazuurd keramiek. Vanaf hier kunt u genieten van het meest fantastische
uitzicht op de Costa Blanca in beide richtingen, of genieten van een
drankje in een vd aantrekkelijke kleine café-bars verspreid over het
plein.
De eventuele consumpties in de morgen en in middag zijn voor eigen rekening.
We hebben onze “eigen subgids” Marion Stahl.
Er zijn 4 opstapplaatsen:
La Zenia
Carrefour Torrevieja
Quesada
Rojales
De prijs is incl: bus, tocht, subgids, lunch, wijn en fooi : €26,50
Reserveren per email bij kometen@nedvertorrevieja.com
voor 21 januari MET OPGAVE VAN UW OPSTAPPLAATS .
Let er op dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt.
Pas ná betaling is uw reservering definitief.
Betaling op onderstaande rekening:

IBAN ES74 0081 1436 0400 0123 9028
BIC: BSABESBB
De Kometen-club van de Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De Costa Singers nodigen uit:
We gaan het jaar 2019 muzikaal afsluiten met het eerste “Oliebollenconcert”aan
de Costa Blanca.
De Costa Singers zullen 3 x optreden, telkens ongeveer een half uur met een
gevarieerd muzikaal programma. Tussendoor zal Country Pete ons laten
genieten van zijn specifieke sound.
Dit optreden zal voor de eerst keer plaats vinden in de door de Nederlandse
Vereniging Torrevieja gesponsorde polo shirts
Casa Contenta zorgt voor de oliebollen en de appelflappen, en uiteraard zullen
er ook lekkere snacks en drankjes verkrijgbaar zijn.
Casa Contenta is gevestigd aan de Av. Justo Quesada 21 in Rojales.
Kom je ook gezellig luisteren of meezingen de 30e?
Neem vooral je vrienden mee, we gaan er met elkaar een leuk feest van maken.
De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid op het er vlak naast
gelegen grote parkeerterrein.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------De kometen club nodigt uit:
Een Uitgebreid Stamppotten Buffet met Muzikale Omlijsting.

De Kometen-club heeft bij Casa Contenta te Rojales, weer een Winterse
middag georganiseerd:
Op 31 januari, aanvang 13.00 uur.
Bij binnenkomst ontvangt u bij het betalen ook 2 tokens (voor 2 drankjes
naar keuze). De overige drankjes, zoals gebruikelijk, zelf afrekenen svp.

We starten met een echte Hollandse groente-of kippensoep.
Dan verzorgt het koor FlashBack de eerste Muzikale onderbreking van
ongeveer 20 min.
Start van het Stamppotten-buffet met o.a.:
Zuurkool met worst
Boerenkool met worst en een bal gehakt
Peen en ui en varkens-suddervlees
Hachee, rode kool en zelfgemaakte appelmoes
Verder nog verse worst
Uiteraard diverse extra’s, zoals mosterd etc.
Dan weer een Muzikale onderbreking van het koor van ongeveer 20 minuten.
Daarna start het Dessert-buffet met o.a. een variatie van huisgemaakte
puddingen, slagroom etc.
Deze zullen in voldoende mate voorradig zijn, is ons verzekerd.
De prijs voor dit uitgebreide Hollandse driegangen menu-buffet is €15,-,
maar we willen graag ook het koor wat voor de moeite geven én een fooitje
voor de bediening. Totaal €16,50.
U kunt reserveren bij kometen@nedvertorrevieja.com o.v.v. Stamppot, tot 24
januari! Let er op dat u een bevestiging van uw reservering ontvangt.
De Kometen-club
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

