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Inloopochtend augustus
Woensdag 26 augustus, er is weer de maandelijkse inloopochtend.
De bekende locatie:
Bar Carlos
Calle Santa Petra 1
Torrevieja
Carlos reserveert voor ons het deel van het terras tegenover de serre, met
tafels op juiste afstand, en de koffie is klaar om 11.00 uur.
Bestuursleden zijn aanwezig om informatie te verstrekken en leden kunnen
gezellig een kopje koffie drinken met elkaar.
Boeken zijn er weer om te ruilen
Zie ook het persbericht onder deze aankondiging
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderstaand het persbericht door het bestuur verstuurd aan de media
Een bericht van de Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o. Het is de afgelopen
maanden heel stil geweest met onze vereniging. Iedereen weet waarom, de

Covid-19 problematiek heeft de Nederlandse en Belgische inwoners aan de
Costa Blanca zuid lang in quarantaine gehouden. De Spaanse regering is dit
langzaam los aan het laten, en het ¨normale ¨leven lijkt weer langzaam op gang
te zijn gekomen. Helemaal normaal natuurlijk ¨nog¨ niet. Het bestuur wil voor
leden en geïnteresseerden de activiteiten weer langzaam op gang laten komen.
Dit uiteraard met in acht name van alle voorwaarden die voor samenkomsten
door de Spaanse regering zijn gesteld.
Daarvoor wil onze vereniging de traditionele inloopochtenden vanaf de laatste
woensdag van de maand augustus, dus op de 26e, weer gaan opstarten.
Deze traditionele inloopochtenden zijn bedoeld om leden van de vereniging de
mogelijkheid te bieden elkaar, onder het genot van een kopje koffie of ander
drankje, te ontmoeten en bij te kletsen. En er is een hoop bij te kletsen.
Daarnaast bieden deze inloopochtenden de mogelijkheid voor (nog) niet leden
om voor het eerst kennis te maken met onze vereniging, en wat doen wij
allemaal (zie advertentie elders in dit blad) en gelijk een eerste kennismaking
met leden en bestuursleden.
De eerste inloopochtend na de zomer dus:
Locatie Bar Carlos
Calle Santa Petra 1
Torrevieja
Aanvang 11.00 uur
Uitnodigend, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Berichten van de activiteiten
Petanca donderdag Torrevieja
Als de zomerwarmte weer minder wordt en de mensen weer naar Spanje
komen om te genieten van dit land willen we weer proberen te beginnen met
een spelletje petanca spelen. Dit uiteraard binnen de regels van Covid-19.
We kunnen nu nog niet zeggen of de mondkapjesplicht er dan nog is en/of dit
ook verplicht is bij Petanca, dit valt denk ik onder sporten. Zoals het er nu voor
staat willen we dan ook 24 september beginnen met de donderdag Petanca. We
hopen dan ook jullie allen weer gezond te mogen ontmoeten.
Coördinatoren Bea Peters en Lia van Dalsum,
Nordic Walking:

Nordic Walking is van plan de laatste maandag in september weer te starten
met de wekelijkse wandelingen.
Dat is 28 september om 10 uur
Coördinator Henny van der Roest,
Gravel tennis Jacarilla:
Van de coördinatoren hebben de leden een mail ontvangen om hen te
informeren dat ze in beginsel medio september weer willen beginnen. De
zinvolheid van zo´n nieuwe start hangt af van hoe het coronavirus zich gedraagt
en van de reactie van de overheden daarop. Wat kan en mag wel en wat niet.
Eind augustus zenden ze weer een mailtje naar de leden met het verzoek aan
te geven wanneer zij hier in Spanje verblijven en of ze willen spelen.
Coördinatoren Jan van Bemmelen en Hans Weitering,
Inloopochtenden:
De inloop ochtenden kunnen op gepaste wijze worden opgestart met de daarbij
behorende maatregelen. Bij de inschrijving zullen wij zorgen voor handgel,
desinfectie spray, ontsmetten van pennen, de 1.5 meter afstand tussen tafels
en het dragen van mondkapje.
Wij verwelkomen (nieuwe) leden graag op de laatste woensdag van de maand
bij bar Carlos..................
Gastvrouw Monique Koning
Eet club Kometen
Tot nu toe kunnen wij met Kometen nog niets plannen. Ruimtes waar de
mensen verder uit elkaar kunnen
zitten zijn er mogelijk wel maar dan wordt het wel heel afstandelijk en daarnaast
is gevaar dat mensen toch ook weer dicht bij elkaar gaan zitten/staan.
Jammer maar we zullen nog ff geduld moeten hebben.
Chijla
Petanca dinsdag Rojales:
Beste Leden,

Coördinator, André

Ik hoop dat iedereen in een goede gezondheid verkeert en dat de corona je
deur voorbij is gegaan.
De tweede helft van het jaar hervatten we op dinsdag 1 september op de
petanca banen van Rojales.
Mondkapje is gezien de corona maatregelen verplicht.
Hoop iedereen weer te kunnen begroeten en wens je allen veel speelplezier.
Coördinatoren, Jeff Ketelaars en Bram Zijlstra
Schilderen donderdag Torrevieja
De schilders club donderdag gaat op donderdag 8 okt. Weer van start.
We hopen dat we weer met een aantal vaste deelnemers kunnen beginnen.
Ook nieuwe deelnemers blijven van harte welkom.
Coördinator, Christl van der Krogt
Bowlen
Beste bowlingvrienden,
Ik hoop dat jullie het corona-tijdperk goed zijn doorgekomen, na maanden
opsluiting kunnen we weer gaan bowlen.
Er wordt op de woensdag, om 20.00 uur, alweer gespeeld.
Er zijn enige restricties, We mogen om de andere baan spelen met max. 5
spelers. Dus baan 1-3 en 5.
Mondkapje is in het restaurant verplicht, In de speelruimte is het niet verplicht. U
moet spelen met de ballen die voorgesorteerd zijn voor uw baan, bij evt.
wisselen van ballen vragen aan het management.
We kunnen dus met max. 15 personen ( 5 per baan spelen ) spelen met ons
huidige systeem. Komen er meer, dan zullen we iets moeten verzinnen. Daarom
mijn vraag, stuurt u mij aub even een mailtje als u komt. Dan zijn we beter
voorbereid.
Tot???, Vergeet uw mondkapje niet!
Coördinator, Jan van Wijk
Keezen
Wij hebben al aangegeven dat zolang de 1.5 meter regel van kracht is, wij geen
mogelijkheid zien om het spel te spelen. Ook het feit dat men met dezelfde

kaarten moet spelen, is een risico.
Alwina en ik willen in ieder geval nog enige maanden wachten.
Coördinatoren, Alwina en Ingrid
Schilderen woensdag
Wij zijn voornemens om weer te beginnen de eerste week van oktober, als alles
meezit en er genoeg mensen aanwezig zijn.
We zitten dan in restaurant Los Angeles aan de Plaza Halcones 27 Torrevieja
Graag voor je komt een belletje aan Yvonne, 0034-616719316
We hopen ook nieuwe gezichten te verwelkomen.
Coördinator, Yvonne van Bemmelen
Klaverjassen
Vooralsnog zal de herstart van het klaverjassen plaatsvinden op woensdag 16
september. De coördinator gaat binnenkort in overleg met de eigenaar van Bar
Carlos om te vragen wat de restricties en/of mogelijkheden zijn. Van de uitkomst
van dit gesprek worden de klaverjassers middels e-mail of flitsnieuwsbrief op de
hoogte gesteld".
Coördinator, Henk Riep
de Costa Singers:
Het koor de Costasingers is met de lockdown moeten stoppen met zingen. Na
de lockdown hebben diverse koorleden bij Casa Contenta de contacten
aangehaald en een praatmiddag gehouden. Dit willen we de komende maanden
weer doen tot we weer mogen en kunnen zingen. De coördinatoren zijn met
enkele koorleden een programma aan het opstellen, om zo gauw als de situatie
het weer toelaat, met de mannen en de vrouwen gescheiden te gaan zingen.
Met de mannen willen we Shanty liedjes gaan zingen. De vrouwen zingen de
andere liedjes. Voor het Shanty zoeken we nog een dirigent.
Eventuele muzikanten met gitaar en of accordeon zijn ook van harte welkom.
Coördinatoren, Jacques, Hans en Pierre

Biljarten
Het biljarten start per 1 september 2020 weer op dan zullen er meer mensen
aanwezig zijn hopelijk, nieuwe biljarters zijn uiteraard van harte welkom. Kom
eens een keer kijken.
Coördinator, Eddy van Dam
Afsluitende opmerking van het bestuur.
Het bestuur legt er de nadruk op dat het van belang is dat in de locaties, de
coördinatoren,en de deelnemers de regels die in Spanje gelden onverkort
worden nageleefd.
Dit in het belang van iedereen.
Het bestuur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziekenbezoek/elkaar helpen project
Beste leden,
Het is alweer geruime tijd geleden dat het bestuur het plan had geopperd om
een project “elkaar helpen “ op te starten. Ongetwijfeld zult u zich dat
herinneren. Pogingen zijn toen ondernomen om een koppeling te maken met de
activiteit “ziekenbezoeken”. Dat is toen niet gelukt, er is destijds wel overleg
geweest met deze activiteit, dit heeft toen niets opgeleverd, sterker nog deze
activiteit bestaat in principe niet meer, zeer tot teleurstelling van het bestuur.
Door de COVID-19 problematiek is dit project volledig blijven liggen, maar niet
uit de gedachten van het bestuur verdwenen.
In het kader van het project “elkaar helpen” willen 3 leden hier met het bestuur
verder over van gedachten wisselen.
Het bestuur zou gráág zien dat het er meer leden zich willen inzetten voor dit
project. Zal zich wellicht dan uitbreiden naar een activiteit “elkaar helpen/zieken
bezoeken”
Wat zou dit project in kunnen houden:

-uiteraard het alom bekende, traditionele bezoeken van zieke leden
-maar daarnaast, leden helpen die zelf (nog) niet uit de voeten kunnen na
verblijf in het ziekenhuis
-een kopje koffie drinken bij, en met, alleen staande leden
-alleenstaanden (zonder vervoer) meenemen naar een activiteit
-een luisterend oor zijn voor leden die alleen wonen, en eenzaam zijn
-en wellicht hebben belangstellenden nog ander ideeën, het bestuur hoort dat
dan graag.
Het plan is om medio oktober met de drie leden, en overige belangstellenden
die zich hebben aangemeld, verder overleg te hebben.
Bij deze de oproep aan belangstellenden, die zich willen inzetten om dit project
vorm te geven, zich aan te melden bij het secretariaat.
Mailadres : secretariaat@nedvertorrevieja.com
Laat dan gelijk weten of u beschikbaar bent voor het overleg medio oktober.

Het bestuur hoort graag van u.
Het bestuur informeert over mailadressen:
Al enige tijd is er gewerkt aan de opzet van een nieuw mailadressen systeem,
een systeem waarbinnen alle activiteiten een eigen G-mail mailadres hebben
gekregen
tevens zijn een aantal oude mailadressen niet meer actief.
Onderstaand een overzicht:
Bestuur mailadressen:
voor alle bestuurszaken: mailadres: secretariaat@nedvertorrevieja.com
vervallen zijn:
nedvertor@gmail.com
aktiviteiten.nedvertor@gmail.com
Pas in uw contacten uw gegevens aan.

mailadressen activiteiten:
Eetclub Kometen Andre
kometen.nedvertor@gmail.com
Reisclub 2020 secretariaat
reisclub.nedvertor@gmail.com
Petanca dinsdag Rojales Jeff
petancarojales.nedvertor@gmail.com
Petanca donderdag Torrevieja Lia
petancatorrevieja.nedvertor@gmail.com
Graveltennis Jacarilla
jaccarillatennis.nedvertor@gmail.com
Klaverjassen Henk
klaverjassen.nedvertor@gmail.com
Bowlen Jan
bowlen.nedvertor@gmail.com
Keezen Ingrid
keezen.nedvertor@gmail.com
Slow Hiking Norbert
slowhiking.nedvertor@gmail.com
Nordic Walking Henny
nordicwalking.nedvertor@gmail.com
Schilderen donderdag Christl
schilderendonderdag.nedvertor@gmail.com
Schilderen woensdag Yvonne
schilderenwoensdag.nedvertor@gmail.com
Handwerk cafe, Clari
handwerkcafe.nedvertor@gmail.com
Biljarten Eddy
biljarten.nedvertor@gmail.com
De Ciosta Singers Hans
decostasingers.nedvertor2@gmail.com
Ziekenbezoek secrertariaat
ziekenbezoek.nedvertor2@gmail.com

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

