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SOCIËTEIT informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: € 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2015) bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 20,- per 2 maanden: € 40,-

De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgemaakt.

NB. Nieuwe bankrekening!

BANCO POPULAR
Rekeningnummer: 0075 1074 48 060-01908-71
IBAN: ES09 0075 1074 4806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.

                



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
Agenda activiteiten Henk en Karin: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 679 015 430
Bridge donderdag Riek en Jan Tol 966 874 358
Bridge woensdag Riek Tol 966 874 358
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Henk Murks 965 871 180
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Henk en Dini Beije 606 687 395
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Linedance Joke Niestadt 656 943 098
Shantykoor Ruud Kerkhof 965 887 905
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Jan Roozen 607 652 422
Tekenen en schilderen -- --
Wandelclub Henk Murks 618 333 224

Ruud van den Born 629 965 668
Zwembad Martha Huijboom 966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE mailbestand

MAILBESTAND VAN DE LEDEN

Beste leden,

Iedere maand houden wij onze maillijst bij. We krijgen regelmatig de mails
terug van onderstaande leden. Willen die leden contact opnemen met Jan en
Riek Tol ,potjelosdos@gmail.com zodat zij de lijst kunnen aanpassen:

Jaap van den Ende Joke Berman Maria de Groot

Bedankt voor de medewerking, zo krijgt u alle info van de Club binnen via uw e-mail.

Namens het Bestuur Club Los Holandeses,      
Ruud Kooijmans, secretaris
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VAN DE REDACTIE 
Nu eens om te beginnen een stevig woord van dank aan al onze adverteer-
ders die het mogelijk maken dat ons gerenommeerde maandblad bestaans-
recht heeft. De Redactie heeft een jaar lang samengewerkt met Carla Gelens,
die de belangrijke taak had het blad een mooi aanzien te geven en alle kopij
van een mooi plekje te voorzien.
Een hartelijk dank-je-wel voor je inzet, inbreng en know how Carla, en fijn
dat er een waardige opvolger gevonden kon worden, die jouw taken wil over-
nemen.
Van harte welkom in ons team, Bart Groels, bij de meesten van u bekend als
onze teken- en schilderleraar en een opkomende ster bij het sjoelgebeuren.
Dankzij de elektronische snelweg is het mogelijk dat Bart vanuit Nederland
samen met mij, hier in Spanje,  uw BRUG kan verwezenlijken.
Ons onvolprezen printers-echtpaar Karin en Henk blijft gelukkig de handen
uit de mouwen steken, zodat u iedere maand op de hoogte kunt blijven van
alle activiteiten en wetenswaardigheden binnen Club Los Holandeses.
Rest ons u allen een plezierig en vrolijk Pasen te wensen, en toch alert te blij-
ven, want u weet het, april doet wat ie wil!

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interes-
sant om op te nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.
pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste april. 
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst
in Times New Roman. 

Je moe niet al j’n eiers onder eên ‘oen leie
(je moet niet al je eieren onder een kip leggen)

God zal je lône is’t nie in de erten dan is’t in de bônen
(God zal je lonen is ‘t niet in de erwten dan is het in de bonen)

Zeeuwse wijsheden
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Helaas verliep de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 06 maart jl.
anders dan wij hadden verwacht. 
Het begon met het uitvechten van een persoonlijke vete, en dit hoort
natuurlijk niet thuis op een ledenvergadering.
Goed en kort, maar toch doelmatig vergaderen is een hele kunst. Dit lukt
niet altijd, hiervoor is ook de medewerking van aanwezige leden nodig.

Onze voorzitter Dick Guntenaar had zich na twee jaar weer beschikbaar
gesteld maar kreeg hiervoor onvoldoende stemmen. Wij willen Dick ook
op deze plaats bedanken voor zijn inzet. Velen weten waarschijnlijk niet
wat het betekent voorzitter van een club te zijn. Vaak onzichtbaar extra
werk dat wekelijks veel uren kost. Wij zullen Dick missen. Om zijn eigen
woorden te herhalen, gelukkig gaat het clubleven gewoon door, dat kan nu
eenmaal niet anders.

Om ons huidige Bestuur op sterkte te houden heeft Ger Schotte zich aan-
gemeld als kandidaat voorzitter. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee en
steunen zijn kandidaatstelling. Ger Schotte hoeven wij niet voor te stellen,
hij is in onze club bekend als lid en voormalig penningmeester. Zijn moti-
vatie is dat in het 40-jarige jubileumjaar het Bestuur en de Club iedereen
nodig heeft om dit jaar tot een succes te maken.

Hennie Hulscher,
Ad Interim Voorzitter

Leden van onze club die zich beschikbaar stellen voor een functie in het
bestuur, commissie  of  afdeling staan bij mij hoog in het vaandel. Ook zij
maken wel eens een foutje. Maar ga bij ruzie of een persoonlijk misverstand
dit niet als ingekomen stuk inbrengen in een algemene ledenvergadering.
Verschillende leden die voor de eerste keer onze algemene leden vergadering
op 06 maart jl. bijwoonden, maar helaas ook vele nieuwe leden, hebben zich
verbaasd over de manier hoe wij met elkaar vergaderen.   
Natuurlijk was er ook een positief agendapunt, dit werd zelfs met algemene
stemmen aangenomen! Dit soort vergaderingen wordt voortaan maar één
maal per jaar gehouden.                                   Ruud Brouwer ( duurbro)

OPEN BRIEF AAN ALLE LEZERS
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste Leden,

Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene
Ledenvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 24 april 2015, 
in ons clubgebouw.

De vergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat  bij aanvang van de vergadering minder dan één derde
van onze leden aanwezig is, dan wordt de vergadering onmiddellijk gesloten
en begint een nieuwe vergadering op dezelfde dag om 11.00 uur. In die ver-
gadering kunnen dan rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Het is heel belangrijk, dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.

Het Bestuur
AGENDA

Voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van Club Los
Holandeses te houden op vrijdag 24 april 2015 om 10.30 uur, in ons
clubgebouw.

1. Opening 3. Ingekomen stukken
2. Mededelingen 4. Bestuursverkiezing:

Voor de functie van voorzitter heeft zich kandidaat gesteld Ger Schotte. 
Ger Schotte is eerder penningmeester geweest en ook ad interim voorzitter.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de Bijz. A.L.V. aanmelden
bij het secretariaat.

5 Sluiting

Ruud Kooijmans, Secretaris Club Los Holandeses

Wat gaat de tijd snel, het is alweer bijna Pasen. Heerlijke dagen om lekker
met een spannende thriller of een heel mooie roman op de bank te zitten, of
misschien zelfs wel een beetje in de zon. Komt u gerust eens langs om ken-
nis te maken met onze Bibliotheek.
Eén van onze dames zit thuis met een gebroken pols, heel vervelend.
Evelyn, vanaf deze plaats wensen wij je van harte beterschap, en hopen dat
we je weer snel zien in de Bibliotheek.
Namens de dames van de Bibliotheek wensen wij iedereen veel leesplezier
en wij zien u graag op maandag tussen 12.00 – 13.00 uur in de Bibliotheek. 
U weet wel, bij het zwembad het trapje af. 
Medewerkers van de Bibliotheek

             



Donderdag 02  april 2015 Paas bridgedrive
Inschrijven uiterlijk 26 maart bij 
Riek / Jan Tol of aan de bar.

Zondag 05   april    2015 Paasbrunch
Aanvang 11.00 uur. 
€ 13,50 p.p. Opgave aan de bar.

Zaterdag 18   april 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.

Zaterdag  25   april   2015 Oranjemarkt 11.00 – 14.00 uur
Opgave bij Karin 606 733 640

Maandag 04   mei   2015 Nationale Dodenherdenking
Aanvang 19.00 uur.

Zondag    10   mei      2015 Moederdag
11.00 uur Koffie met iets lekkers.

Zaterdag 23   mei 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.

Zondag    21   juni      2015 Vaderdag
11.00 uur Koffie met iets lekkers.

Zaterdag 23   mei 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.
Laatste van het seizoen.

JULI BBQ of Paella.

AGUSTUS BBQ of Paella.

Zaterdag 7 t/m 14 nov. 2015 FEESTWEEK
CLUB “LOS HOLANDESES”

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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JUBILEUMACTIVITEITEN van de Linedancegroep 

Wat een succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
Wij van de Linedancegroep hebben ons ingezet om
op de Rommelmarkt 07 maart jl. koffie met taart te
verkopen.

Dit alles om ons 40-jarig jubileum te sponseren. 
Om 11.10 uur was onze tafel met appeltaart, boter-
koek, Bossche bollen, Tompouces en slagroomtaart
echter al helemaal leeg. Dus voordat wij onze ver-
diensten aan de Jubileumcommissie overdragen,
gaan wij nog eens ons  “bakbest” doen.

Op de Oranjemarkt van 25 april a.s. gaan wij weder-
om de keuken in om taarten te bakken. Daarom zien
wij u graag terug op die Oranjemarktzaterdag, zodat
u van onze bakkunsten kunt genieten.  Koffie met
taart voor  € 2,75.

Joke Niestadt
Linedance.

Zaterdag 28 februari jl. is de puzzelrit gereden. Met 10 auto´s en 35 personen,
hebben we bij de Club verzameld en  koffie gedronken. Daar vandaan zijn we
vertrokken.
De tussenstop was in Restaurante Panorama. Toen wij daar aankwamen was het
eerste team al binnen. Na een drankje of koffie, met een klein broodje zijn de
teams aan het tweede gedeelte van de tocht begonnen. Iedereen moest om half 3
bij de Club zijn.
Daar hebben we de uitslag nog bekend kunnen maken vóór het eten.
Op de 1ste plaats zijn geëindigd Silvia en Fred Voskuilen en Janneke en Paul
Graafland. Die mogen de puzzelrit volgend jaar uitzetten.
Daarna stond er in de Club een geweldig koud en warm buffet op ons te wach-
ten. Ook alleen om te eten had men zich kunnen opgeven. Hier was ook nog
animo voor.
Wij hebben er allemaal van genoten. Dank aan Marco en Magda.
Al met al een heel geslaagde dag.

Laurens en Thea Versendaal

PUZZELRIT

    



Wij herinneren ons

Toos Nieuwenhuis - de Roy van Zuydewijn
Toosje Margaretha Maria 

* Wormerveer, 18 mei 1922 
† Oegstgeest, 22 januari 2015 

Weduwe van Piet Nieuwenhuis 
* Oldenzaal, 5 juni 1920 
† La Nucía, Spanje 17 januari 2006 

Na een lang, intens, vol, vruchtbaar, rijk en eigenzinnig leven met Piet,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen is van ons heengegaan
onze moeder, oma en omama.

Haar crematie vond plaats op 30 januari 2015 in Crematorium 
Rhijnhof te Leiden. 

Onze lieve moeder en oma, Toos Nieuwenhuis-•de Roy van Zuydewijn,
is op 18 mei 1922 als Zaanse geboren in Wormerveer. Zij is één van de
drie kinderen in een warm gezin en bezoekt de middelbare school in
Alkmaar. In haar jonge jaren beleeft zij veel plezier in de padvinderij. Zij
bezoekt in 1937 de World Jamboree, zonder zich bewust te zijn van de
aanwezigheid van haar toekomstige echtgenoot.

In 1939 begint zij aan haar studie geneeskunde in Amsterdam. Via 
dispuutsgenote Mieke Nieuwenhuis leert zij in 1941 Piet kennen, die 
ook medicijnen studeert in Amsterdam. Op een zeilweekend winnen 
haar charmes het van zijn schroom en raakt het aan. 

Tijdens de oorlog doet zij clandestien examens en duikt Piet bij haar 
onder in Wormerveer. Op 28 oktober 1947 treden zij in Wormerveer in 
het huwelijk. 

Ze gaan wonen in Tilburg, waar Hans en Margriet worden geboren.

Op 1 oktober 1950 verhuist ze naar Enschede, dichtbij de geboortegrond
van Piet. In de Emmastraat krijgt het jonge gezin steeds meer gestalte
met de komst van Karel, Wietske en Bart. 

In 1955 bouwen ze samen hun eerste eigen huis aan de Kortenaerstraat.
Pieter, Rienke en Bob maken het gezin compleet. Naast de verzorging
van haar groeiende kinderschare werkt zij als consultatiebureau-arts.
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Tijdens de vakanties ontdekken Piet en Toos een nieuwe passie: het 
mediterrane Spanje. In het huis op de berg vinden zij de rust na gedane 
arbeid in praktijk en gezin.

Begin jaren zeventig is zij de drijvende kracht achter hun tweede leven, 
“El Segundo Tiempo”, in Spanje. Zij helpen Nederlandse ouderen met een
kwetsbare gezondheid aan een medisch en sociaal verantwoord thuis in
Spanje. Dit onder de door haar zo geliefde Spaanse zon.

In 1975 is het na jaren van intensieve voorbereiding zover, Toos en Piet
verhuizen met Rienke en Bob om zich definitief te vestigen in Spanje.
Samen met Piet staat zij aan de basis van de Nederlandse gemeenschap in
de Barranco Hondo en hebben zij het Service Centrum Costa Blanca
(thans Club Los Holandeses) opgericht. Op 60---jarige leeftijd legt zij
vanwege een ernstige ziekte begin jaren tachtig haar formele posities neer.

Ze herstelt wonderwel van haar ziekte om nog ruim dertig jaren in goede
gezondheid voort te leven. Ook blijft ze zich als oprichter en hoofdre-
dacteur van het blad “De Brug” inzetten voor de Club. Door wekelijkse
conversatielessen bekwaamt zij zich verder in de Spaanse taal.

Negen jaar geleden, in 2006, moet ze helaas te vroeg afscheid nemen 
van haar geliefde Piet en keert ze terug naar Nederland. 
Daar woont ze ruim acht jaar in woon-zorgcentrum Nijevelt in Vleuten-
De Meern. Haar fysieke en geestelijke gezondheid is redelijk en ze
geniet volop van de nabijheid van haar uitgebreide nageslacht. 
Dat bestaat inmiddels uit acht kinderen, tweeëntwintig kleinkinderen 
en twaalf achterkleinkinderen.

Wanneer haar gezondheid langzamerhand achteruit gaat verhuist ze sep-
tember 2014 naar verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. 
Daar verblijft ze vier maanden. Tot het einde nabij is, blijft ze levenslust
uitstralen en warmte geven aan iedereen die haar opzoekt.

Het doet ons goed te weten dat zij in het karakter en de geest van velen
voort zal leven.

Hans, Margriet, Karel, Wietske, Bart, Pieter, Rienke en Bob en hun 
geliefden, kinderen en partners en ook hun 
kinderen dragen een warme herinnering 
aan Toos met hen mee.
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Let op: wijziging e-mail
info@mcsseguros.net
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Aan de secretaris van Club los Holandeses,

Beste Ruud Kooijmans,
Langs deze weg wil ik u namens de familie, hartelijk
danken voor uw medeleven bij het overlijden van 

Toos Nieuwenhuis-De Roy van Zuydewijn. 
Natuurlijk missen wij haar nog steeds, maar uw aan-
wezigheid in groten getale en de vele bloemstukken
betekenen veel voor ons en helpen ons het verlies te
verwerken. 
Ter gedachtenis aan onze moeder, oma en omama
zenden wij u een foto en een impressie van haar
levensloop.

Namens de familie,
vriendelijke groeten,
Bart Nieuwenhuis

Dankbetuiging

CARRASCAL
Hoog tussen de bomen, tegen de helling van de berg Carrascal bij Alcoy, steekt een
indrukwekkend wit gebouw uit. Door het enorme Mariabeeld op de toren zou je bijna
denken dat het hier om een klooster gaat. Bij nadere inspectie blijkt het bouwwerk
echter een heel andere functie te hebben. De prachtige bossen zijn uitgeroepen tot
natuurpark, maar in de wijde omtrek is het gebied al sinds de zeventiende eeuw voo-
ral bekend als bedevaartsoord. Er zouden toentertijd namelijk een aantal leliebollen
gevonden zijn waarin de beeltenis van Maria gesneden was. Daarom werd er op deze
plaats een kapel opgericht. Sindsdien trekken er jaarlijks duizenden pelgrims naar de
Font Roja om de Virgen de los Lirios te eren. Om deze mensen een onderdak te geven
werden er gastenkamers, en later zelfs een heus hotel naast het kerkje gebouwd. Maar
toen de bedevaartgangers niet meer bleven slapen stond het enorme pand jarenlang
leeg. Na een grondige verbouwing is er nu een centrum gevestigd waar je allerlei
informatie kunt krijgen over het Parque Natural. Aan de gevel van het gebouw is een
glazen loopbrug bevestigd vanwaar je een geweldig uitzicht hebt over de omgeving.
Wanneer je honger hebt gekregen van het bekijken van al het moois...ga dan eens een
hapje eten bij restaurant Font Roja dat een terras hoger gelegen is. Je kunt er de heer-
lijkste streekgerechten en tapas nuttigen!
VW
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Nieuws v. d. AFDELINGEN:        KLAVERJASSEN
- Zondag 08 maart, de zon scheen al uitbundig, toen de één na de ander zich kwam
melden op het parkeerterrein bij Mas y Mas voor half elf, beneden bij Altea Hills. 
Het was namelijk de grote dag, wij gingen op uitnodiging, Koppelklaverjassen bij de
Nederlandse club in Calpe. U weet wel, dat dorpje waar het intellect naar toe trekt!
- Met 28 man sterk namen we de strijdbijl op, en begonnen we, na eerst een kopje kof-
fie gedronken te hebben, aan de eerste ronde die we als Club verloren. Dat konden we
ook niet meer omdraaien voor het einde. De eerst twee plaatsen waren dus voor
Calpe. Als derde eindigden Mary en Peter Plume met 6614 punten over 4 rondes bij
elkaar geteld, maar de eerste prijs had 6720 punten bij elkaar gespeeld.
- Wat ook wel te verwachten was, dat de hekkensluiters ook bij onze Club waren te
vinden.Toch was de verrassing groot dat het laatste koppel bestond uit Jan
Schoonhoven en Bart Boumans met 5123 punten, en dat lag uiteraard aan de kaarten.
- De prijsuitreiking werd gedaan door de voorzitter van deze Klaverjas- club, Dirk
Offenberg en onder de nodige hilariteit kreeg iedereen een prijs. 
- Onze voorzitter Henk Beije, deed het woord al vóór de prijsuitreiking. Hij bedank-
te voor het fijne onthaal en voor de goede sfeer met het kaarten, maar ook voor de
soep en de broodjes die goed waren verzorgd door het barteam. Het applaus gaf de
dank daarvoor wel aan. Hij nodigde Calpe uit om op 08 november, bij het 40-jarig
bestaan, ook zo’n dag te komen beleven in onze Club “ los Holandeses “, in de stie-
keme hoop met onze Club dan als eerste te eindigen. Hierna ging nog een klein club-
je “Chinesen”, voor kenners bij Lí, zo werd het nog een lange dag, die voor ons jonge
oudjes de weelde weergeeft van het mogen zijn hier in Spanje.
- Voor wie nog komen kaarten het volgende: op zondag 05 april met Pasen, is er geen
klaverjassen, evenmin op 12 april, want dan zitten de meesten van ons in Mojacar.

Hoe het deze maand is vergaan met onze klaverjassers, kijk mee:
Op woensdagavond waren de winnaars:
25 februari Henk Beije 5569 punten
04 maart Lukas Schotkamp 5415 punten
11 Maart Tonny Duijneveld 5421 punten
18 Maart Hans Duijneveld 5400 punten
Voor zondagochtend waren de winnaars:
22 februari Trudy en Aart van Zuijlen 5474 punten
01 maart Janny van Spronsen en Ben van Beek 5567 punten
15 maart Dini Beije en Joop Moisson 5457 punten

De hoogste scores van dit jaar zijn:
Op de woensdagavond:
1e Ben van Beek 6341 punten 
2e Dini Beije 5876 punten
3e Henk Beije 5569 punten
Op de zondagmorgen:
1e Jos van Helvert en Henk Beije 6342 punten 
2e Jan Schoonhoven en Bart Boumans 5995 punten
3e Janny van Spronsen en Ben van Beek 5909 punten
Zo, dit was dan het wel en wee van onze Klaverjasclub Schoppen Negen, die zich van
10 tot 14 april a.s. gaat uitleven met klaverjassen in Mojacar, wel vier dagen achter
elkaar, en wat een weelde is dat!
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Nieuws v. d. AFDELINGEN:        KLAVERJASSEN
WIJ GAAN NAAR MOJACAR

- Ja, het is bijna zover, we gaan met 35 personen naar dat mooie witte dorpje aan de
Middellandse Zee.  Ieder gaat met eigen vervoer en op eigen gelegenheid, maar ook
op eigen risico, daar naar toe. Om 14.00 uur kunt u dan al de almuerzo gebruiken, om
hierna evt. het dorpje te bekijken dat tegen de berg aangeplakt is: het dorpje Mojacar.
Adres van ons hotel: Marina Playa is: Avda.del Mar 3, 04638 Mojacar. 
- Geef aan het thuisfront dit telefoonnummer door voor als er zich iets voor zou doen: 

0034 950 548 500.
U kunt de kosten van het verblijf  van te voren overmaken naar het hotel met de vol-
gende gegevens: Swift BBVAESMM,

Numero IBAN ES52, bank numero 01825532 73 0201506715,
onder vermelding van GRUPO BEIJE, en vergeet niet uw naam, c.q. namen erbij te
vermelden. Ook als u aan de balie betaalt, vergeet dan niet te melden dat u van
GRUPO BEIJE bent; dit vindt u ook terug op tafel in de eetzaal.
- Wij kaarten iedere dag om ongeveer 17.00 uur, en zij die zich daarvoor hebben
opgegeven dienen op tijd aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:
- Op zaterdagmorgen gaan we wandelen langs de zee naar het plaatsje Garrucha, waar
we onze vaste aanlegplekjes weer kunnen opzoeken, en onze voorraad schoenen kun-
nen aanvullen, en dat geldt zeker voor Linda.
- Op zondag gaan we een prachtige rit maken, We kunnen dan de omgeving van dit
mooie stukje Spanje zien. We vertrekken na het desayuno, en als we terug komen,
kunnen we direct de almuerzo gaan gebruiken.
- Zondagmiddag om 15.30 uur gaan we ons spelletje spelen. Daarvoor heeft iedereen
3 prijsjes meegenomen in de prijsklasse van 2 a 3 euro per prijsje. Dat zal op de tafel
een prachtig gezicht geven, en voor de daar aanwezige kleine Spaanse kinderen een
verleidelijke aanblik.
- Maandag is de dag van Bart Boumans, dan gaat hij ons na het ontbijt uitnodigen om
mee te gaan Jeu de Boelen op een speciaal aangelegd veld aan de zee, waar je nog
alleen de engelen mist om je in de hemel te wanen als de zon schijnt. Hiervoor wel 2
ballen p.p. meenemen, ha, ha, Jos.
- Hierna is de prijsuitreiking, We drinken dan gelijk de restjes op aan drank die we
meegenomen hebben, en met een hapje erbij is het snel een feest, zeker als Bart en
Lucas voluit gaan zingen.
- Na het klaverjassen op maandag, zal de uitreiking zijn van de door Charl Hilgers en
Richard Terbeek geschonken beker, voor de hoogst geëindigde van onze Club “ Los
Holandeses “ en nog vele andere prijzen zullen hierna worden uitgereikt. Dit alles zal
zich onder leiding van Trudy en Aart van Zuijlen afspelen.
- Dan is het feest bijna voorbij en hebben we alleen nog ons galgenontbijt de volgen-
de dag. Wij als organisatie hopen dan dat de mensen voldaan en tevreden huiswaarts
keren en hebben genoten van deze reis.
Nog even iets persoonlijks: u koopt uw eigen consumptie, en als u een rondje wilt
geven staat dat vrij natuurlijk, maar is niet verplicht. Vrijheid, blijheid.
HB
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Schilders op excursie

OP ZOEK NAAR DE STEEN DER WIJZEN
- Die steen dacht de schilderclub vlakbij Novelda te vinden. De schrijn waar-
in die moest liggen was het santuario de Santa Maria Magdalena, patronesse
van Novelda, de marmerstad van Spanje. Dit kerkje lijkt door Antonio Gaudi
te zijn neergezet. Binnen speelt (op verzoek) een proeforgel gebouwd uit
Pijpen van Rood marmer. Het echte orgel is nog in aanbouw. En gezien de
malaise in de marmerindustrie, zal dat nog even gaan duren. Het zou wel
eens, net als  bij Gaudi’s Sagrada Familia, een gebed zonder einde kunnen
worden. Maar de tonen van het orgel zijn diep, warm en indringend.
- Daarna zocht de groep verder in La Romana (geleid door Jan Keijsers,
beeldhouwer) in een marmergroeve in vol bedrijf. Daar werden gaten
geboord, draaiden draadzagen en een reusachtige shovel speelde er met
immense brokken steen alsof het legoblokjes waren.
- Al wandelend raakten we onder de indruk van de enorme steenmassa’s die
gewonnen werden. In deze groeve delft men marmer met de naam Alicante
Rojo. Uit groeven in de omgeving worden andere soorten marmer gehaald
met kleurrijke namen zoals Oro de España, Maron Imperial of Crema Marfil.
- We rekenden op stof en lawaai, maar dat er bij de marmerwinning zo onge-
looflijk veel afval (onbruikbaar marmer) overblijft was voor iedereen verras-
send nieuws. Scheuren maar ook de aders die het marmer zijn tekening
geven, kunnen de kwaliteit ervan bederven, de laatsten doordat ze te zacht
zijn of doordat deze aders uit organisch materiaal bestaan.
- Na de marmerwinning was de almuerzo (of was het de cena?) het volgen-
de avontuur. Daarvan werd door de hele groep volop genoten. En terwijl we
dachten lekker te gaan uitbuiken, kwam het volgende programmapunt er al
aan: een bezoek aan de beeldentuin van Jan Keijsers. Daar konden we het
marmer uit de verschillende groeves uit  de omgeving terugvinden. Maar nu
vormgegeven, gepolijst en opgesteld door Jan. Met veel belangstelling liepen
we langs de beelden in rood, wit, bijna zwart en soms veelkleurig marmer
uitgevoerd. Jan vertelde met verve over de totstandkoming van zijn beelden
en wij genoten zichtbaar van de mooie uitstraling er van.
- Tot slot mochten we onze meesterproef doen: we zijn allemaal gezakt
natuurlijk, want zo eenvoudig is beeldhouwen niet. We kwamen nauwelijks
verder dan het leren vasthouden van beitel en knots. De steen der wijzen von-
den we niet. Hoewel? Ton Spaink kwam terug met een stevige brok Alicante
Rojo onder de arm.
Toch was het een heerlijke dag, leerzaam en boeiend.  
Pas ‘s avonds waren we terug op ons vertrekpunt. 
Bart 
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Schilders EEN KUDDE ?
Over het algemeen is het rustig tijdens de schildersessies in de Soos. De
dames overleggen op gedempte toon over hun artistieke problemen. Deze
rust wordt af en toe onderbroken door een enthousiaste kreet van Sylvia als
ze verrukt mededeelt dat het resultaat van haar inspanningen er mag zijn of
als ze Rietje laat weten hoe zeer ze onder de indruk is van haar werk.
Eerlijk gezegd ben ikzelf ook erg tevreden over de resultaten die “mijn leer-
lingen” weten te bereiken. Er zit progressie in wat ze doen.
De dinsdaggroep is introverter en kleiner waardoor er af en toe tijd overblijft
om logistieke zaken aan te pakken, zoals het herinrichten van onze kast of het
vervangen van de glazen potten door kunststof exemplaren (waarover overi-
gens niet iedereen te spreken was). Het vervangen van het ophangsysteem
hoort denk ik, net als het bijhouden van de inventaris, tot de taken van de
docent.  Zo af en toe baart me dat zorgen: een verdwenen boek: Over Joan
Miró of een verminkte ezel die hersteld moet worden bijvoorbeeld.
Treurig is het als er mensen afscheid moeten nemen van ons. Al maakte Bep
Alink er op donderdag 26 februari jl., ondanks de droevige ondertoon, een
leuk feestje van.Of als ze de schilderzittingen moeten overslaan door een
opeenstapeling van  medische problemen zoals Ger Schotte is overkomen.
Heel vrolijk nieuws is natuurlijk als er uitbreiding plaats vindt: nieuwe aan-
meldingen in de afgelopen tijd zoals Cobie Hulscher, Wil Schijf en Christa
Achterhof. Die gaan het maken hoor!
En, heel onverwacht kreeg onze kudde ezels uitbreiding. Deze voortplanting
had elders plaatsgevonden en de vertegenwoordiger van verzekeringsgroep
FRESNO, Martin Overdevest bracht de boreling afgelopen donderdag naar
de Club.
Het nieuwe exemplaar is rank geschapen en beschikt over een stevig stel
poten. Dit model kan nog veel betekenen voor ons. Onze dank is groot!
Intussen heb ik afscheid moeten nemen, tijdelijk naar ik hoop (12 maart jl.
was mijn laatste les dit seizoen). 
Bart

   



BRIDGE BRIDGE

Het gaat steeds beter, met een behoorlijk aantal spelers( speelsters).
Het begint weer iets op “vroeger” te lijken. Maar het kan altijd beter,
dus als u wilt spelen en/of het wilt leren, twijfel dan niet en neem con-
tact op.
Eén van de positieve gevolgen van de nieuwe computer en het nieuwe
score-systeem is dat we uitslagen nu direct kunnen versturen via e-
mail. Reuze leuk, en dan kun je op je gemak het één en ander bestude-
ren en zien wat goed is gegaan en wat niet .
Het volgende waar we melding van zullen doen is wat er allemaal is
gebeurd tijdens de Paasdrive op donderdag 02 april.
Tot dan en groeten van Riek en mij,

Jan

BILJART-nieuws

Heet van de naald kunnen we u de uitslag mededelen van het zojuist
gespeelde 3 banden toernooi (20 en 21 maart jl.). 
Het was zoals gebruikelijk weer goed georganiseerd, maar ziektes en
ongemakken kun je niet inplannen en daarom moest er geïmproviseerd
worden toen bleek dat zich een tweetal spelers ziek meldden.
Niettemin verliep alles verder naar wens.                      
Toen we de eerste dag afsloten konden we al voorzien dat de laatste
dag van het toernooi wel eens spannend zou kunnen worden. En zo
geschiedde.Na het optrekken van de kruitdampen bleek dat de eind-
overwinning ging naar Cees Kraan, die in de finale Gerard Brouwer
versloeg. De derde plaats ging naar een zielsgelukkige Wiebo v.d
Berg, die Simon Schaap had verslagen. Voor herhaling vatbaar.
Houdt u verder rekening met de jaarvergadering van de afdeling Biljart
op vrijdag 10 april a.s. om 11.00 uur in de Soos. Tot dan of eerder.

Jan Tol
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BRIEF VAN MARTIN, FRESNO

Beste clubleden,

Zoals men al reeds gemerkt zal hebben kom ik iedere donderdag IN de Club voor
informatie over verzekeringen en reizen.

Dit is de informatie over de aanstaande vertrekdata van de busreizen:

- 5 dagen excursie Granada vanaf 250€ p.p./ logies met ontbijt – 20 april
- 6 dagen excursie Wandel-Vierdaagse Marbella vanaf 350€ p.p./ half-pension - 7 okt. 
- 5 dagen excursie Castilla vanaf 290€ p.p./ logies + ontbijt - 23 nov. 
- 7 dagen excursie Andalucia & Gibraltar vanaf 399€ p.p./ logies + ontbijt - 20 dec. 
- 4 dagen excursie PASPOORT - Madrid vanaf 260€ p.p./ logies + ontbijt - 9 nov.

Wij staan echter open voor ieder idee om een eigen busreis voor de Club te organiseren!

We hebben een uitgebreid pakket aan autorondreizen in Spanje, Portugal, Zuid-
Frankrijk, VS, etc.:

- 8 dagen Hart van Spanje 
met 3-4 sterrenhotels vanaf 450€ p.p./ logies met ontbijtbuffet.

- 8 dagen Hart van Andalucia 
met 3-4 sterrenhotels vanaf 395€ p.p./ logies en ontbijtbuffet.
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Wanneer je door het Spaanse landschap rijdt ontdek je hier en 
daar een zwarte stier. Het is een creatie van Manuel Prieto die het ontwerp
maakte voor een reclamecampagne van de bekende wijn- en sherryproducent
Osborne. De oorspronkelijke zwarte stier met witte hoorns, die eind 1957
voor het eerst langs de wegen werd geplaatst, was gemaakt van hout. Maar
omdat deze niet bestand was tegen het klimaat ontwierp men later een nieuw
model van metaal, waarbij de ogen van de stier vervangen werden door sher-
ry glaasjes. Toen Franco later alle reclameborden aan de autoweg verbood,
werd besloten de stieren nog eens zo groot te maken en middenin de natuur
te zetten. Op deze manier werden ze door iedereen gezien. Maar toen ook de
EU lastig begon te doen, kwam er in korte tijd een algemeen verbod op alco-
holreclames langs de openbare weg. Deze resolute beslissing konden de
Spanjaarden echter niet waarderen. Ze begonnen zich heftig te verzetten, en
zo zorgde dit protest er uiteindelijk voor dat alle stieren op grond van “cultu-
reel belang” teruggeplaatst werden. Dit keer dan wel zonder de bekende
merknaam Osborne. Er zijn op dit moment nog zo’n negentig exemplaren
verspreid door heel Spanje, waarvan de meeste in de regio Andalusië staan.
Alleen in Jerez de la Frontera en in Puerto de Santa María, waar Osborne zijn
bodegas heeft, kun je de originele stier nog bewonderen.
VW

ZWARTE  STIERZWARTE  STIER
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Tekenen en schilderen --
13.30 uur Shantykoor Ruud Kerkhof
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.30 uur Bridge Riek Tol
20.00 uur Klaverjassen Henk en Dini Beije

Donderdag

10.30-11.00 uur Klein onderhoud Biljart Biljartleden
11.00-13.00 uur Biljartinstuif Ruud Brouwer
13.00-14.00 uur Biljartles Jean Pierre Peeters
10.30 uur Tekenen en schilderen --
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Riek en Jan Tol

Vrijdag

20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen Henk Murks
Ruud van den Born

10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Henk en Dini Beije

WEEKAGENDA

                



LONG TERM  and HOLIDAY RENTAL

MANAGEMENT
PMR Lange Termijn- en Vakantieverhuur Management

Als u een ongebruikte woning heeft dan kunt u profiteren van onze ervaring en
expertise. Door met ons samen te werken, kunt u de bezerttingsgraad en de

inkomsten van uw vakantiehuis of investeringsproject verhogen

- PMR’s toegewijd personeel zal persoonlijk uw huis gedurende het hele jaar
verzorgen. Waarom geen gebruik maken van deze, keer op keer bewezen, service? 
Uw gemoedsrust en privacy zijn gewaarborgd..

- Onze locale werknemers zorgen voor uw woning en wij houden u op de hoogte 
van actuele boekingen.

- PMR is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, veiligheid en absolute privacy.
- Betalingen zijn altijd snel en binnen de afgesproken termijn.
- Meer dan duizend gasten hebben in 2011 de ruime keuze en het brede scala aan 

woningen gewaardeerd. En met ruim 2000 boekingen voor de eerste 6 maanden
van dit jaar zijn wij de leiders op het gebied van vakantiehuizen en
appartementen in de regio.

Ons kantoor in Alfaz del Pi is centraal gelegen en wij bedienen o.a. Villajoyosa, 
la Nucia, Finestrat, Benidorm, Albir en Altea.
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STREAMEN MET POPCORN

Films van internet streamen is een methode waarbij steeds een klein
videobestand op de computer wordt gedownload en daarna via de
computer wordt afgespeeld. Hierbij is een goede internetsnelheid wel
belangrijk. Mijn ervaring is dat 3Mb snelheid voldoende is. 
Er is nu een site waarop honderden goede films, ook de allernieuwste
bioscoopfilms, gratis gestreamd kunnen worden,. Typ in de zoekbalk:
popcorntime  (het is een proefversie maar zeer betrouwbaar met films
van goede kwaliteit).
Let wel, streamen via een illegale website is strafbaar. Maar de zoek-
tocht naar illegaal downloaden gaat vooral naar de organisaties in onze
wereld die dit  mogelijk maken en het is onmogelijk alle personen die
van deze sites gebruik maken op te sporen. Gaat u nog door? … 
Dan het volgende, rechts boven via het tandwieltje kan de download
procedure ook op Nederlands worden gezet. Na enkele minuten is pop-
corn op de computer gedownload, open de site en zie, daar staat al een
scherm met vele covers van films. Kijk vooral goed naar de bovenste
rand van het scherm. 
Er kan worden gezocht naar films of TV- series in diverse genres. Ook
staan er rechtsboven diverse knoppen, probeer ze eens. 
Klik op een filmcover, de filmgegevens staan op het scherm wel in het
Engels aangegeven. Gelukkig kan rechts onder via het kruisje ook de
Nederlandse ondertitel (Hollandse vlag) worden gestreamd. Ook kan
er gekozen worden voor 720 P of 1080 p.; de keuze hangt af van de
internetsnelheid.
Natuurlijk kunnen deze films ook via de TV worden bekeken. Dit kunt
u zelf via uw handleiding of internet uitzoeken. Dit is geheel afhanke-
lijk van het type computer en TV. In de meeste gevallen met een
HDMI-kabel of draadloos via een Smart TV.

Duurbro
(zeer tevreden maar nu wel vierkante ogen van het film kijken)

COMPUTERTIP

         


