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Inderdaad, dit is nummer honderd van El Bosco Habla, de nieuwsbrief van El Bosco.
‘Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om naar de oprichtingsbijeenkomst van
een Spaanse Club te komen. De opkomst was voor ons, de initiatiefneemsters, een grote
verrassing. Meer dan 120 mensen kwamen op de 28 e september naar de Norbertusschool en
hiervan toonden 95 interesse in de activiteiten voor het komend jaar. De laatste dagen is de lijst
van geïnteresseerden toegenomen tot 120 personen. De naam “El Bosco” kreeg de meeste
stemmen en werd dus de winnende naam. Met weinig stemmen verschil kwam “El Balcón” op de
tweede plaats.’
‘Por medio de "El Bosco Habla" seguiremos en contacto con ustedes.’
Twee teksten uit het eerste nummer van El Bosco Habla, dat verscheen in september 2001.
Nu zijn we 100 nummers verder en El Bosco Habla heeft ruim twaalf jaar de lezers op de hoogte
gehouden van het nieuws rondom El Bosco. Al die lezers zijn dankbaar voor al het werk dat
gedaan is om steeds weer een nummer van El Bosco Habla uit te kunnen brengen.
Gracias y enhorabuena para El Bosco Habla.
***
Velada de Navidad, 13 de diciembre 2013
Fue una noche muy animada, empezamos con una copa de cava. Mary Terés Wierenga- Arrieta
había escrito el comienzo de dos cuentos navideños para que los asistentes, dejando volar su
imaginación, pudieran acabarlos. Los resultados fueron muy graciosos y de muchos colores. En
www.elboscodenbosch.nl pronto podrán leerlos. También se vendió lotería con la ilusión de que nos
tocara ‘el Gordo’, pero como otros años, nos conformamos con buena salud. Para terminar El Bosco
Canta nos ofreció su repertorio navideño. Cómo progresa este coro!
***
17 januari 2014, presentatie over de olijf
Rob Barnhoorn zal aandacht besteden aan diverse aspecten van de olijf: de oorsprong van de
olijf, het gebruik, de handel en het belang van de olijf voor de gezondheid. Natuurlijk worden er
ook olijven geproefd en is er alle ruimte om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.
Kortom, het belooft een interessante avond te worden die je niet zou moeten missen!

Tenslotte/Finalmente
‘Hola amigos de El Bosco Habla’ was vaak de begroeting in alle beginnummers van El Bosco Habla.
El Bosco Habla heeft er in al die jaren aan meegewerkt om niet alleen informatie te verstrekken,
maar vooral ook om de vriendschap tussen de bezoekers van de bijeenkomsten van El Bosco te
versterken. El regalo más bonito para El Bosco Habla, sería contar con la participación de sus
lectores, mandando artículos y sugerencias a elboscodenbosch@gmail.com
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