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Jaarverslag 2019 Activiteiten

De uiteenlopende activiteiten die in 2019 werden georganiseerd bij Club Centro mochten zich
wederom verheugen op een goede belangstelling.
De koffieochtenden op de dinsdagmorgen worden dankzij de inzet van wisselende vrijwilligers
goed bezocht. De vrijwilligers verdienen een compliment voor hun werkzaamheden.
De combinatie van inloop, internetten, bibliotheek, elkaar ontmoeten en gewoon een goed
gesprek blijkt het goed te doen, dit mede in combinatie met onze biljart activiteit.
Ondanks het mooie dartbord, komt deze activiteit niet van de grond.
Het wandelen mocht zich, zoals altijd, verheugen op een grote belangstelling.
Het aantal deelnemers is af en toe erg groot. Regelmatig waren er vrijwilligers als invallend
wandelleider nodig. We zijn op zoek naar nieuwe wandelleiders. Dus hierbij een oproep!
De Klaverjassers konden op een goede en altijd weer gezellige belangstelling rekenen. Dat geldt
ook voor het bridgen zowel op de maandagavond als de vrijdagmiddag. Waarbij het voorkomt dat
door het aantal deelnemers er net voldoende tafels en stoelen zijn.
Het Salsadansen hebben we helaas door gebrek aan voldoende deelnemers moeten stoppen.
Voor de maandag tennis ochtend zijn we uitgeweken naar de banen bij Jupiter.
De weersomstandigheden en aanwezigheid van de speelsters spelen voor deze activiteit een
grote rol.
De competitie van de Jeu de Boulers trekt veel deelnemers op zaterdag en veel boulers spelen
op een andere dag ook nog op de banen op het strand in El Campello, veelal afgesloten met een
gezellig samenzijn.
Jeu de Boules gaat overigens vaak samen met gezellige activiteiten, zoals de Valentijn Jeu de
Boules, een Stamppotten Kerst Jeu de Boules of een spontane Karaoke.
De sponsor van Jeu de Boules competitie is de firma Calor Radiante.
Er waren overigens nog meer activiteiten die een extra vermelding behoeven.
Zo was er natuurlijk de traditionele Nieuwjaarsreceptie, vierden we weer Koningsdag en was bij
de Opening Seizoen uitbundige Spaanse live muziek. Het waren allemaal zeer gezellige
bijeenkomsten.
In november was er door Joep en Jeanette Malestein een meerdaagse wandeluitstap in de
Kersenvallei georganiseerd. Het aantal deelnemers was ivm de hotel accommodatie beperkt,
maar het was een geweldig gezellige uitstap.
Onder leiding van Margreeth Tuinman hebben de leden kennis kunnen maken van het werken
met ecoline. Gedurende een tweetal sessies zijn er fraaie kunstwerken gemaakt.
Ook is er in 2019 weer gestart met Spaanse Les voor beginners en gevorderden. Een groot
aantal leden hadden zich hiervoor aangemeld.

Een vooruitblik op de activiteiten van 2020.
Uiteraard gaan we gewoon op de gezellige en vertrouwde manier door, waarbij suggesties van
de leden altijd welkom zijn.
Wel zijn we op zoek naar mensen die zich willen bezighouden met het organiseren van één of
meerdaagse uitstapjes.
Datzelfde geldt overigens ook voor een aanvulling van wandelleiders.
We rekenen erop dat er leden zijn die dit op zich willen gaan nemen!

Namens het bestuur,
Conny Hoekstra

