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Queridos lectores, recordamos la velada del 13 de junio de forma muy especial.
En ella escuchamos con gusto a la presidenta del Bosco Mayra Díaz, quien nos obsequió
con una “deliciosa” presentación sobre Gastronomia Latinoamericana. Mayra, original de
Honduras, habló de los principales ingredientes de esta rica y variada Cocina y destacó sus
excelentes propiedades.
Degustamos deliciosos platos como los tacos, y sabrosas sopas de calabaza y frijoles.
Tuvimos el gusto de escuchar a los amigos de “El Bosco Canta” que amenizaron la velada
con los “Clavelitos“ y otras canciones populares, y observamos con gran satisfacción las
felices caras de aquellos amigos afortunados que ganaron durante el sorteo magnificos
regalos, como una hamaca de bellos colores tejida a mano y una botella de cava, entre
otros.
Despedimos con alegría y también con pena a nuestra querida amiga Marja van Noort de la
junta directiva a quien damos las gracias de corazón por su dedicación y entrega.Además
les estamos muy agradecidos a todos aquellos que colaboraron con nosotros. Su
participación fue muy valiosa.

13 juni 2014, ‘Gastronomía en América Latina’
Dit was wel een speciale bijeenkomst. Het bestuur van El Bosco moest het zo organiseren
dat er voldoende ruimte was voor de geplande presentatie over ‘Gastronomía en América
Latina’ voordat de wk-wedstijd Nederland-Spanje zou beginnen. Daarom begonnen we ook
wat eerder dan normaal.
Mayra Díaz, voorzitter van de stichting El Bosco, verzorgde deze keer zelf de presentatie.
Onderwerp was de gastronomie in Latijns Amerika. Met behulp van een goede powerpointpresentatie gaf ze ons inzicht in de gevarieerde en rijke kook-cultuur van een aantal landen
uit Latijns Amerika. Mayra, zelf afkomstig uit Honduras, bereidde ons zo voor op de proeverij,
daarna, van een aantal heerlijke gerechten uit haar presentatie. Kortom, een fijne
presentatie, op smaakvolle wijze afgerond.
Nadat we, zoals gebruikelijk in de laatste bijeenkomst van een seizoen, hadden genoten van
ons koor El Bosco Canta namen we afscheid van Marja van Noort. Zij heeft een een aantal
jaren met grote inzet en accuratesse in het bestuur van El Bosco bijgedragen aan het succes
van El Bosco. Marja, namens iedereen hartelijk bedankt!
Eerstvolgende bijeenkomst: vrijdag 9 mei 2014, 20.00 uur, muziekgroep ‘Tarabende’.

