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Bericht van de penningmeester
Veel leden hebben inmiddels de 2020 contributie betaald., onderstaand toch
nog even de oproep van de penningmeester
Verzoek van de penningmeester was 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 februari
Woensdag 26 februari, er is weer de maandelijkse inloopochtend.
De bekende locatie:
Bar Carlos
Calle Santa Petra 1
Torrevieja
Gastvrouw Monique Koning en enkele bestuursleden zijn aanwezig om
informatie te verstrekken en leden kunnen gezellig een kopje koffie drinken met
elkaar.
Boeken zijn er weer om te ruilen
Ledenpas (nog) niet ontvangen?, haal hem op tijdens de inloopochtend
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koffie ochtenden
Naast de hierboven genoemde inloopochtend zijn er sinds enige maanden ook
informele koffie ochtenden voor onze leden..
Deze worden gehouden op de derde woensdag van de maand, en wel op twee
decentrale locaties.
Datum van deze koffieochtenden dus: woensdag 19 februari
Voor de leden in Orihuela Costa is de locatie Le Cafet in commercieel centrum
La Fuente
Gastvrouw , Lia Monteban, heet jullie van harte welkom
Voor de mensen in Rojales en omgeving is de Locatie Casa Contenta
Gastvrouw, Conny van der Lee, heet jullie van harte welkom
Noteer in uw agenda, en kom eens een kijkje nemen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur nodigt de leden uit:
Op de 1e Paasdag houden we weer onze Paasbrunch
Deze dag valt op zondag 12 April en er is gekozen voor locatie
Casa Contenta , Marina zal de gastvrouw zijn
Av. Justo Quesada in Rojales (nabij de donderdagmarkt)

Aanvang 11.30 uur
Vanaf 11.00 bent u van harte welkom en ontvangt u een welkomstdrankje
U zult u worden verwend met een pasteitje, als starter
Daarna wordt de tafel gevuld met een uitgebreid assortiment broodjes, waarbij
een ruime keuze beleg, fijne vleeswaren, kaas, gerookte zalm.
Natuurlijk zullen de paaseieren niet ontbreken
Uiteraard zal er koffie, thee, en jus de Orange worden geserveerd
De brunch wordt afgesloten met een heerlijk dessert per tafel

Deelname prijs leden € 12,-, 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
u bij elkaar zult zitten.
Na afloop is er voor iedereen een leuke paasverrassing
Reserveer tijdig, op mailadres:
secretariaat@nedvertorrevieja.com
Let op dat u een bevestiging krijgt van uw aanmelding
Want, vol is vol. (maximaal 120 deelnemers)
Het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur vraagt aandacht voor:
Zieken bezoek- elkaar helpen
Beste leden, traditioneel is er binnen de vereniging een groepje
leden/vrijwilligers geweest die op bezoek gingen bij leden als die ziek waren, in
het ziekhuis lagen en een bezoek van deze mensen op prijs stelden.
Afgelopen najaar is er een gedachte geweest om onder de projectnaam “ elkaar
helpen” te onderzoeken of er leden bereid waren de helpende hand toe te
steken naar, vooral alleen staande leden, bij het doen van boodschappen,
ziekenhuisbezoek, etc.
Voor dit laatste hebben zich een drie-tal leden aangemeld, dat lijkt echter niet
genoeg om dit project goed vorm te kunnen geven.
Als gevolg van diverse omstandigheden zijn er momenteel geen leden die de
activiteit Ziekenbezoek kunnen invullen, gevolg is dat zieke medeleden niet
bezocht worden.

Vandaar deze oproep aan onze leden, een oproep om je aan te melden bij het
secretariaat voor:
-de ziekenbezoek groep
-project elkaar helpen
Mail-adres is: secretariaat@nedvertorrevieja.com
Aansluitend wil het bestuur dan graag met die leden in gesprek om beide
[projecten goed in te kunnen vullen, hierbij vanzelfsprekend de drie leden die
zich al eerder hebben aangemeld.
Het bestuur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Petanca dinsdag Rojales nodigt uit:
Beste leden het is weer zover traditie getrouw spelen we in maart het
koppeltoernooi.
Het is de bedoeling dat je met je partner een koppel vormt.
Ben je singel of je partner speelt geen petanca ,dan kun je met een andere
singel een koppel vormen.
De eerste speeldag is op dinsdag 3 maart.
Kom je als poule winnaar uit de bus dan moet je op dinsdag 10 maart opnieuw
aan de bak.
Wil je een sportieve uitdaging aangaan schrijf je dan in.
Het inschrijfgeld is 3 euro per/persoon en is mogelijk tot en met vrijdag 28
februari.
Wij zien je inschrijving te gemoed en wensen iedereen veel succes.
Jeff Ketelaars:0034 617187702
Bram Zijlstra: 0034 611362612
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

