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Belangrijk bericht van het bestuur:
Het Corona virus grijpt ook in Spanje zeer snel om zich heen. Ongetwijfeld
hebben jullie daarover in de media van alles kunnen lezen
-In de provincie Valencia gaan vannacht alle bars en restaurants dicht voor de
komende weken.
-de provincie Murcia gaat helemaal op slot, mensen moeten binnen blijven en
mogen alleen naar buiten om naar de supermarkt en de apotheek te gaan.
-daarnaast heeft de centrale regering de nood toestand uitgeroepen.
Redenen genoeg voor intensief bestuursoverleg gedurende de laatste uren
van deze vrijdag.
Uit dit overleg zijn een aantal besluiten voortgekomen:
-per direct worden alle activiteiten voor onbepaalde tijd stilgelegd/opgeschort.
Goed te hebben meegekregen dat een aantal activiteiten zelf al actie
ondernomen hebben
-de Paasbrunch wordt gecanceld, met Marina van Casa Contenta zal overleg
zijn om op een later moment een gelijkwaardig evenement te organiseren.
Naast de redenen die hiervoor zijn genoemd is het bestuur van mening dat deze
besluiten genomen moeten worden omdat een belangrijk deel van onze leden

65 plus is, en dus tot een risico groep gerekend moet worden
Het bestuur rekent er op dat hiervoor begrip zal zijn, en zal jullie op de hoogte
houden.
Google naar : Spanje vandaag om actuele informatie te vinden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloopochtend maart
Gaat niet door
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke vooraankondigingen, noteer in uw agenda:
Oranjebal 2020
Op de dag dat onze Koning jarig is, 27 april zal het bestuur voor leden en introducees weer een moor
oranje bal organiseren.

Locatie zal zijn Restaurant Fu
Details zullen binnenkort volgen, er wordt hard gewerkt aan een mooi programma die avond.
Noteer de datum alvast

Voorjaarsfeest 2020:
Ook hieraan is het bestuur al hard aan het werk, op zaterdag 6 juni is het zover, dan houden we
weer ons traditionele voorjaarsfeest. Er is gekozen voor een nieuwe locatie, te weten
Restaurant Los Angeles in Torrevieja. Er zal een ruim buffet voor jullie worden klaar gemaakt,
en onze " huisband" Time Less zal voor de muziek zorg dragen.
Aanvang rond een uur of 2.

Details volgen later, maar noteer de datum alvast

-------------------------------------------------------------------------------------------------Koffie ochtenden
Gaan niet door
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie van het Slow Hiking team
Zondag 1 maart, een mooie, uitdagende Hike track naar Reiquero de Levante
Kijk eens naar de prachtige foto's die er zijn gemaakt, misschien een idee om
ook eens mee te lopen.
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/startpagina/2ongecategoriseerd/118-hike-track-1-maart-2020reiguero-de-levantefotoimpressie
Slow Hiking team, Norbert en Ab
--------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht van de Costa Singers:

Dit jaar vieren we in Europa 75 jaar Vrede
De Costa Singers, een activiteit van de Nederlandse Vereniging Torrevieja,
organiseert om dit te vieren een groot muzikaal feest onder de naam
Fiesta de la Paz.
Het festijn vindt plaats op zaterdag 9 mei in San Miguel de Salinas, op het plein
Plaza Jaime I, aanvang 18.00 uur.
Het zal rond 21 uur afgelopen zijn.
Aan dit muzikale feest wordt deelgenomen door:
het koor de Costa Singers,
de Phoenix International Concert Band
de fantastische sopraan Verity Jo Spencer Hall
de Blue Desert Country Band
het jongerenkoor van de Gloria Fuertes school uit San Miguel
Tijdens de avond zal er gecollecteerd worden voor
de San Miguel Social Services, een stichting die
jongeren ondersteund.
Op het plein zullen voldoende stoelen aanwezig zijn
en is ook wat te eten en te drinken te koop.
De toegang is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid
aan de Ronda Oeste, dat is de rondweg, vlak bij de woensdagmarkt.
Onze dank gaat uit naar de gemeente San Miguel
voor hun geweldige medewerking om dit muziekfeest mogelijk te maken.
Wij doen er alles aan u een avond te bezorgen waarvan
u zult genieten en hopen op een grote opkomst.

Voor informatie: decostasingers@gmail.com
of via de facebook pagina van de costa singers

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

