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Beste leden en geïnteresseerden,
Voor iedereen die een beetje verstand van en interesse in voetbal heeft, is het tot
op heden geweldig wat die Nederlanders, en ook onze zuiderburen de Belgen,
presteren daar in Brazilië. Velen hadden verwacht dat wij na de eerste ronde al
klaar zouden zijn, dan is het toch gaaf te zien dat men met een geweldige
teamgeest en uiteraard talent zo ver kan komen. En daarboven dan de admiraal
van Gaal. Niet bij iedereen geliefd, maar hij presteert het toch maar weer. Nog 3x
winnen en dan zouden ze zomaar wereldkampioen kunnen worden. Dat geldt
natuurlijk ook voor die zeven andere kwartfinalisten. Wat een hoog niveau hebben
alle wedstrijden tot nu toe. Als je het vergelijkt met beelden uit 1974 dan lijkt het
wel of je destijds naar een wedstrijd tussen bejaardenteams zat te kijken. Hup
Holland en ook hup België.
Als je de kranten hier moet geloven gaat het weer een stuk beter in het toerisme in
Spanje. Dat is goed nieuws, maar of het werkelijk waar is betwijfel ik. Plannen voor
de provincie waar wij wonen en op gebieden die ons aangaan, zijn er genoeg. Maar
de bevolking hier wacht op de uitvoering ervan, en de daarmee gepaard gaande
stijging van de werkgelegenheid. We houden de moed er maar in.
Wat heeft de NCT de afgelopen maand gedaan?
Zondag 22 juni waren we in de Vila Romana in Altafulla. Bij de zeer
gedetailleerde uitleg van een mooie dame in Romeins kostuum konden we ons even
Romein voelen uit de tijd rond het begin van de jaartelling. We werden ook een
beetje verkleed als Romeinen, met allemaal een witte tuniek aan. De gegoede
klasse die destijds in Altafulla woonde hadden het niet slecht, voorzien van
thermen en sauna, en een geweldig watervoorzieningsysteem. Na twee uurtjes
hadden we het gehele Romeinse complex bekeken en hebben we met de groep een
lekker menu gegeten bij Restaurant Llebeig, na de maaltijd ging een ieder zijns
weegs. Nog bedankt Ria en Renaat voor dit idee.
De langste dag van het jaar hebben we ook al weer gehad. Als het weer nu nog een
beetje stabieler wordt en onze NCT-ondernemers in de toeristenindustrie veel
gasten mogen ontvangen, kunnen we hopelijk in september terugkijken op een
mooie zomer. Want van deze komende twee maanden moeten de meesten het toch
wel hebben om het hoofd boven water te houden. Ik wens ze allen een hele drukke
periode toe.

Vrijdagavond 11 juli hebben we nog de jaarlijkse zomeravondborrel in La
Mora aan het strand, vanaf 20.00 uur even gezellig nog wat kletsen met elkaar
en misschien onderling nog wat afspreken, kan allemaal zonder problemen.
Na de 11 juli hebben we de jaarlijkse zomerstop. In september gaan wij er dan
met frisse moed weer tegenaan, eerst de jaarvergadering op zondag 7
september, ja weer in El Catllar en daarbij aansluitend, voor de liefhebbers, een
lunch daar.
Verder de al vrij bekende en gewilde BBQ van de NCT, op zondag 28
september. De laatste jaren steeds in Reus, maar deze keer hebben we een
geheel ander stekkie gevonden. Dat is toch wel heel leuk om eens een ander leuk
plekje te vinden wat bij velen geheel onbekend is. Meer hierover in de Nieuwsbrief
van september.
Dan verwachten we in oktober weer met de golfers van de club een balletje te
slaan in El Vendrell. De dames van de organisatie van vorig jaar gaan dat ook dit
jaar weer regelen. Ina en Jannie: als het net zo’n opkomst heeft als vorig jaar
wordt het helemaal toppie.
Lieve mensen die er niet bij zullen zijn op 11 juli in La Mora, u allen een heel fijne
en gezellige zomerperiode toegewenst en voor jullie dan hopelijk tot ziens in
september.
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