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INHOUD
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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 Susanna de Zwaan 965 580 185
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Jan Roozen 607 652 422
Tekenen en schilderen Jaap van Gurp /

Bart Groels 633 945 015
Wandelclub -- --
Zwembad Martha Huijboom 676 673 320
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Hr. Christiaan Janse Mevr. Brigitta Janse
Hr. Tiny van den Bersselaar Mevr. Claire Hadrich
Hr. Bert van Boxtel Mevr. Wies Benthem
Hr. Harry Blous
Hr. Koos Vogelenzang Mevr. Wies Vogelenzang
Mevr. Marjolijn Klaris Mevr. Inge Visser-Albers

Lidmaatschap beëindigd:
Dhr. Henk Hoeboer
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-
kaartje afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres
of  dit wil wijzigen, dit gaarne aan ons doorgeven  
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;
Riek en Jan Tol



DE BRUG blz. 4

VAN DE REDACTIE 
Club Los Holandeses bestaat deze maand 40 jaar. Uw redactrice heeft de afge-
lopen 11 jaar deel mogen uitmaken van het in die tussentijd toegenomen
ledenbestand, en heeft in die jaren met genoegen het steeds wisselende
Redactieteam versterkt.
De viering van het 10-jarig jubileum staat  mij nog helder voor de geest!
Vele nieuwe gezichten zijn sinds die tijd de revue gepasseerd, en nu zijn wij
allen aan de beurt om de door de Jubileumcommissie georganiseerde feest-
week te mogen meemaken.
Ook DE BRUG heeft een hele geschiedenis doorgemaakt. Het eerste nummer
verscheen in het jaar 1979. De teksten werden op stencilpapier getypt en ver-
volgens stond een (on)willig slachtoffer een heel weekend te zwengelen.
Jaren later kon er worden gefotokopieerd op A-viertjes, en nog veel later werd
het fotokopiëren, vouwen en nieten uitbesteed bij een drukker in Benidorm.
Nu wordt met behulp van de pc het maandblad al jaren in eigen beheer ver-
zorgd en gedrukt. De laatste jaren wordt het drukwerk geregeld door Karin en
Henk Murks, die dit hopelijk nog tot in lengte van jaren voor ons kunnen doen.
Bart Groels en ondergetekende hopen, met behulp van uw gewaardeerde trou-
we inzendingen, deze vruchtbare samenwerking te kunnen voortzetten, zodat
u ieder jaar 10 maanden lang een mooie, informatieve, gezellige en interes-
sante BRUG voorgeschoteld kunt krijgen.
Vanaf deze plaats feliciteren wij Club Los Holandeses met het 40-jarig
bestaan en wensen wij alle leden voorspoedige jaren toe in goede harmonie en
gezondheid.

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interessant
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 december in te leveren of te e-mailen vóór de
20ste november. 
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de
tekst in Times New Roman.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Feestmaand november met het 40-jarig jubileum van 

Club Los Holandeses.
Beste leden, afdelingen, commissies maar ook onze adverteerders en sponsoren.
Het Bestuur  feliciteert alle leden, afdelingen en commissies met deze feest-
maand en met de speciale feestweek die door de Jubileumcommissie wordt
georganiseerd. 40 jaar …. een mijlpaal in onze verenigingsgeschiedenis.
Club Los Holandeses draait op de activiteiten van de afdelingen en de com-
missies, dat zijn de motoren van onze vereniging. Dankzij hen vaart onze
vereniging een gezonde koers naar de toekomst en het volgende lustrumfeest
in 2020.  Maar die gezonde koers danken we ook aan onze sponsoren en
adverteerders, deze maken het mogelijk om zaken te realiseren die het ver-
enigingsleven nog meer veraangenamen. 
Eerst nog even een blik achterom naar de maand oktober. Een enerverende
maand. Op 3oktober was ons clubterrein weer feestelijk aangekleed door het
Evenemententeam  en leverde het Shantykoor een vocale bijdrage die er
mocht zijn. De Jubileumcommissie verkocht heerlijk gebak voor het verster-
ken van de jubileumkas. De afdelingen lieten hun activiteiten zien aan de
bezoekers, die dan weer een bezoek brachten aan de bestuurstafel met vragen
over onze vereniging.  Dat heeft er toe geleid dat wij weer 11 nieuwe leden
mogen begroeten met een Hartelijk Welkom in onze vereniging.
Op de Dia Internacional de LÁlfàs del Pi op 18 oktober heeft het
Evenementen team, Karin en Henk Murks, onze vereniging in zijn facetten
getoond aan de bezoekers en deelnemers van de Dia Internacional, met o.a.
ook het aanbieden van traditionele  lekkernijen uit Nederland. Zoals dropjes
en pepermunt, maar ook stukjes van de niet te versmaden stroopwafels en
natuurlijk ook onze Hollandse Kaas van onze Kaas en Notenboer Don
Panchito, en dat aangeboden door Karin in haar traditionele Kaasmeisje kos-
tuum. De Burgemeester en zijn gevolg met daarbij de Nederlandse en Noorse
consuls in zijn gezelschap brachten ook een bezoek aan onze presentatie en
snoepten mee van Karin´s kaasplankje.  
In een speciaal uitgegeven Jubileumboekje vindt u het feestprogramma voor
de feestweek van 07 t/m 14 november met daarin een klein stukje historie
over de beginfase van onze vereniging. Verder zijn er bijdragen van leden en
afdelingen die met hun verhaal in deze speciale uitgave hun activiteiten en
beleving van het verenigingsleven in Club Los Holandeses voor het voetlicht
brengen.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Hebt u ze ook gezien, die donkere wolken? 
Dat betekent lezen en niet wandelen. Wij hebben weer een aantal nieuwe
boeken gekregen van één van onze leden, daarvoor onze hartelijke dank.
Een thriller van Chris Ryan met als titel de Krijgsheren; van Amy Fisher met
als titel Gevaarlijke Onschuld; van Judith Kelman met als titel Nachtmerrie
zonder einde; van David Baldacci met als titel De Verraders en nog van Jo
Nesbo met als titel De Zoon en nog vele anderen titels. 
Wat de romans betreft, één van Alyson Richman met als titel De Celliste van
Portofino en van Francesca Maroioni met als titel Het Rode Huis. Weer vol-
doende reden om bij de dames van de Bibliotheek langs te gaan. Iedere
maandag van 12.00 tot 13.00 uur is de Bibliotheek open, u weet 
wel, bij het zwembad het trapje af. 
Ook hebben we twee nieuwe medewerksters bij de bibliotheek, nl. Annet v.d.
Berg en Louise Pohlman. Beide dames hartelijk welkom in ons team.
Medewerkers van de Bibliotheek

Oproep KERSTKOOR
Hallo allemaal

Als u dit leest is het alweer november. Dus willen we weer beginnen met
de repetities van het Kerstkoor, van 13.30 tot 14.30 uur. Op dinsdag vóór
de repetitie van het Shantykoor.
Er zijn vast dames en heren die hieraan mee willen doen. 
U kunt zich opgeven  bij Susanna:  625 850 577, of  Vivian:  637 210 164. 

Wij hopen op uw enthousiaste medewerking.
Met een muzikale groet, Karin

Het Bestuur wil zijn dank uitbrengen aan de Jubileumcommissie en aan allen
die de commissie gesteund hebben in het realiseren van deze 40-jarige jubi-
leumweek. Het Bestuur wenst alle leden een onvergetelijk plezierig en gezel-
lig feestprogramma.
Op naar de volgende lustrumstap en met elkaar genieten van het lidmaat-
schap van Club Los Holandeses.
Allen een mooie november maand gewenst en veel plezier bij uw activitei-
ten bij de vereniging,
namens het Bestuur, Gerrit Schotte, voorzitter Club Los Holandeses

VAN DE BESTUURSTAFEL (vervolg)

 



Zaterdag 7 t/m 14 november 2015 
Club “Los Holandeses” 40 jaar
Zie het programma in “De Brug”.

Woensdag 18 november 2015 Ikea of Valencia Stad
leden € 10,00..niet leden € 12.00 p.p.  

Zaterdag 21 november 2015 Bingo Aanvang 19.45 uur 
Vrijdag 27 november 2015 Kikker biljarttoernooi  

Zaterdag 28 november Kerstmarkt van 11.00 – 14.00 uur 
voor een kraam bel Karin
606 733 640

Zaterdag 5 december 2015 St. Nicolaas bingo Aanvang 19.45 uur
Maandag 7 december 2015 Club in Kerstsfeer brengen
Vrijdag 11 december 2015 Kerststukje maken 10.00 uur

Zelf groen e.d. meebrengen
Vrijdag 25 december 2015 Kerstdiner Aanvang 18.00 uur
Zaterdag 26 december 2015 Club gesloten
Donderdag 31 december ‘15 Club tot 16.00 uur open

Vrijdag 1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie met Meet
the Voice, Aanvang 17.00 uur

Vrijdag 29 januari  2016   Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Zaterdag  30 januari  2016 Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)

Vrijdag 11 maart  2016 Algemene Ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur

Vrijdag 18 maart  2016 Biljart driebanden Toernooi
Zaterdag  19 maart  2016 Biljart driebanden Toernooi

Vrijdag 01 april  2016  Jaarvergadering Afdeling Biljart.

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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BILJARTNIEUWS
De hele zomer werd er gebruik gemaakt van twee biljarttafels. Het
gerucht gaat dat door de vele zweetdruppels van de spelers de lakens
moesten worden vernieuwd. 
De waarheid is echter dat elk jaar in oktober voor het groot onderhoud
de lakens wegens slijtage worden vernieuwd. Deze vrij hoge jaarlijk-
se kosten kunnen worden betaald uit de ontvangen contributie van de
biljartleden en klokinkomsten voor het vrij spel.

Uitslagen zomercompetitie:
libre 1. Cor Klaver   2. Cees kraan
drie banden 1. Cees Kraan  2. Frans Sertons

Inmiddels is de wintercompetitie weer begonnen, evnals de biljartlessen.

Wilt u ook leren biljarten kom eens langs op een vrijdag,
dames biljartles 11.00-12.00 uur en  
heren biljartles  3 banden 12.00-13.00 uur.

Vergeet niet dat op maandag 09 november 
een Pentathlon-toernooi wordt gehouden met een biljartlunch

(biljarters met partner)
.                                                                                         

De inschrijflijsten hangen op het mededelingenbord. 
De inschrijvingen worden op 01 november gesloten.

Biljartschrijver Ruud Brouwer
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DE OPRICHTERS, TOOS EN PIET NIEUWENHUIS

In 1975 werd de Coöperatieve Vereniging “Service Centrum Costa
Blanca” opgericht door het artsenechtpaar Piet en Toos Nieuwenhuis. In
deze “Franco-jaren” woonde er al een groot aantal Nederlanders in deze
omgeving vanwege het heerlijke en gezonde klimaat. Echter, alle voorzie-
ningen waarvan wij Nederlanders heden ten dag in Spanje gebruik kunnen
maken, bestonden niet. Buitenlanders werden, op zijn zachtst gezegd, geto-
lereerd. Het waren pionierstijden. 

Deze Vereniging bood hulp aan haar leden in de vorm van een aanwe-
zige Nederlandse arts, verpleeghulp en begeleiding naar Spaanse instanties.
Het huis van één van de leden fungeerde als Sociëteit. Na een grote schen-
king van de heer Justus Philips aan de Vereniging, was men in staat een
Sociëteit te bouwen met een bar en een keuken, alsmede een ruimte voor een
winkeltje, een zwembad, en een parkeerterrein. Ook was er plaats voor een
wasserette. Boven, naast en achter de “Soos” werden kleine bungalows
gebouwd die door oudere leden gekocht of gehuurd konden worden. Al deze
huizen bestaan nu nog, al worden ze niet persé bewoond door leden. De
nieuwe en grotere ruimte bood gelegenheid tot allerlei activiteiten en
“Hollandse gezelligheid”

In de loop der jaren groeide het aantal leden gestaag en werden de
omstandigheden voor buitenlanders gunstiger en makkelijker. Na de toetre-
ding van Spanje tot de E.U. vestigden zich hier vele Nederlandse medici en
paramedici. Men kon lid worden van kruisverenigingen en de sociale/medi-
sche hulpfunctie van de Vereniging verdween naar de achtergrond. 

Na een rigoureuze verandering van de opzet en het doel van de
Vereniging werd de naam veranderd in “Club Los Holandeses”. Piet en Toos
Nieuwenhuis hebben altijd, naast hun medische en sociale werk in Spanje,
de soosactiviteiten gesteund. 

Zo was Toos de eerste en langst-
zittende redactrice van DE BRUG en
was Piet een enthousiast en bedreven
bridger.
Aan de inspanningen van deze mensen
hebben wij onze fijne Club te danken.
Bij ons 40-jarig jubileum is een welge-
meend postuum dank jullie wel hier
zeker op zijn plaats!
ML

UW EIGEN KAPPER  CHARL!    

    

Er werd in die eerste jaren zeker  gedanst en gefeest!
De klompendansers van de volksdansgroep van onze club

laat zien dat ze geen helden op sokken zijn.
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Bridge BRIDGE
November 2015 is een feestmaand in de Soos. Wij vieren
dan het 40-jarig jubileum van de club,  van 07 tot 14
november.

De afdeling Bridge organiseert woensdag 11
november, een (gemaskerd)-carnavalsdrive.

Ieder lid dat kan en wil bridgen is hierbij welkom.
U kunt zich inschrijven bij Aad aan de bar of per e-mail,
bij mij (Hester). Mijn e-mailadres is
boomsteen@gmail.com
Wij beginnen om drie uur, dus uiterlijk kwart vóór drie
aanmelden.

Het is een drive met grapjes, hapjes en snapjes.
Er is een mooie prijzentafel met bekers, etc.
De kosten hiervoor zijn € 10,00 per persoon.

Met elkaar wordt dit gezellieeee!
De woensdagochtend bridge is door Rita weer opgestart;
er zijn nog niet zoveel tafels, maar wij hopen er meer bij
te krijgen. Riek en Jan Tol zijn eind oktober weer terug in
Spanje en, samen met Rita, krijgen zij dit wel voor elkaar.

De donderdagavond loopt lekker, gemiddeld zes
tafels. Ja, Linda en Fred, de beginners, werden mooi weer
een keer eerste, proficiat.

Laten wij er samen een mooi jubileum van maken. `met
dank aan de jubileumcommissie. We wensen u veel
bridgeplezier. En, vergeet niet je masker of iets derge-

lijks (dat met carnaval te maken heeft) mee te nemen.  
Het Bridgeteam.



Let op: de gewijzigide e-mail
info@mcsseguros.net

TEKENEN & SCHILDERENTEKENEN & SCHILDEREN

nfo@mcsseguros.net
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Wat een lange, hete zomer was dat! De acrylverf droogde in het penseel voor
het doek kon worden geraakt! De schilderessen werkten zich in het zweet
zonder iets te doen! Zo werd het schilderen een fysieke marteling. Er is dus
nauwelijks geschilderd de afgelopen zomer.
De warmte weerhield de Beeldhouwsters er niet van om in de tent de brok-
ken speksteen te bewerken tot glanzende kunstwerken. Onder de kundige en
ludieke leiding van Jaap werden er expressieve apenkoppen, golvende struc-
turen en hurkende figuren gemaakt, 
Nu de temperatuur weer aangenaam is, wordt ook door de schilders de artis-
tieke draad weer opgepakt.  
Nog even kon men genieten van de balconades met als hoogtepunt de rond-
wandeling in Benimantell! Daar gaf de Schilderclub van “Los Holandeses”
een prachtig visitekaartje af. Onder de tonen van een typische Spaanse riet-
fluit en een trommeltje wandelden we achter twee burgemeesters en een wet-
houder aan langs de doeken die aan de balkons hingen.
Na deze interessante wandeling stonden er op het plaza mayor tafels vol lek-
kere tapas waar  iedereen zich aan te goed  mocht doen. En tenslotte ging de
hele club op de foto met de burgervader.
Afgelopen donderdag was mijn eerste schildersessie met enthousiaste oudge-
dienden: Rietje, Sylvia, Ada, Mary en Margaret en met gezellige nieuwko-
mers zoals  Christina en Marjolijn.  Iedereen ging vol enthousiasme weer aan
de slag. Het lijkt er op dat er nu vooral gekozen is voor twee benaderingen.
De ene groep gaat onder leiding van Margaret en Sylvia het expressionisti-
sche pad op en de andere partij kiest voor een meer naïeve benadering.
Als altijd kiezen Mary en Ada hun eigen weg, al wil Ada wel haar toets meer
expressie geven.
Het is weer geweldig om terug te zijn bij deze schildergroep!
Bart
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Zoals Henk Beije de leden van de Klaverjasclub op zondag 25 oktober jl.

heeft medegedeeld om de u bekende redenen, stopt hij na bijna 21 jaar lid-
maatschap van Club Los Holandeses als lid van deze Club. 

Hij is 19 jaren jaren lang vanaf Altea Hills naar de Club gereden. De laat-
ste tijd alweer meer dan 2 jaar vanuit Calpe, en niks was teveel voor zijn vrouw
Dini en voor hem.
In deze jaren hebben zij de Klaverjasclub zien groeien van zo’n 5 à 6 tafels
tot enkele jaren terug naar 14 à 15 tafels.

Maar aan alles komt een eind, en het klaverjassen zal door hen verzorgd
worden tot 13 december a.s. Op deze dag zullen zij afscheid nemen en de kas
verdelen onder de kaarters, die wel meer dan 10 keer geweest moeten zijn om
mee te doen aan genoemde verdeling van de kas.
Jammer dat het zo moest lopen, maar het is niet anders.

Er is weer enthousiast gekaart de afgelopen periode, en er zijn ook weer
eerste prijswinnaars geweest in de afgelopen periode.
Op de woensdagavond waren dat:
23 september Hester Steenbergen 5168 punten
30 september Henk Beije 5998 punten
07 oktober Janny van Spronsen 5243 punten
14 oktober Dini Beije 5975 punten

Op de zondagochtend:
27 september Janny v. Spronsen / Ben van Beek 5393 punten
04 oktober Dirk Offenberg en Henk Beije 5528 punten
11 oktober Anke Kuckarts en Toiny Weiss 5586 punten
18 oktober Rietje en Han Grootscholten 5198 punten

De stand van de hoogste drie op de woensdagavond is:
1e Ben van Beek 6341 punten
2e Henk Beije 5998 punten
3e Dini Beije 5975 punten

Die van de zondagmorgen is:
1e Henk Beije en Jos van Helvoirt 6342 punten
2e Jan Schoonhoven en Bart Boumans 5995 punten
3e Janny van Spronsen en Ben van Beek 5909 punten

Zo, u bent weer op de hoogte.



SHANTY KOOR 5 JAAR

DE BRUG blz. 13

Ons aller Shantykoor bestaat in november 5 jaar. 

Het eerste lustrum!
Het koor is opgericht door Henk Overmeen samen met Ad van Hoorn.
Ad was onze eerste dirigent! Samen hebben zij de fundamenten onder
het koor gelegd. Aan de hand van Ad heeft het koor haar eerste baby-
stapjes gezet. De animo en het enthousiasme waren er toen al, en Ad
hield er de moed in. Al snel ging het eigenlijk best goed. Wij hebben
toen de eerste optredens gedaan.

Al is de samenstelling van het koor in de loop der
jaren veranderd, de spirit zit er nog steeds in.

Tussendoor heeft René Diepenbrock nog gedirigeerd, daarna kwam
Ruud Kerkhof en nu heeft het koor een vrouwelijke dirigent: Susanne
de Zwaan. De tweede vrouw in ons koor heeft met verve het stokje
overgenomen. Instrumentaal is er gelukkig niet veel veranderd, nog
steeds Vivi en Tony. In de loop der jaren hebben ze steeds versterking
gehad, nu van Paul.

Het heuglijke feit dat we vijf jaar bestaan, willen we vieren. Onze fans
hebben dat verdiend. Wat is er dan mooier om het in de jubileumweek
van de Club te laten plaats vinden.
Op dinsdag 10 november vanaf 19.30 uur gaat dit gebeuren.
Daar Shanty´s nooit  meer dan twee keer 5 nummers doen, hebben we
hier een geweldig feest omheen georganiseerd.
De lieve linedance-dames van de Club treden ook op. Het is de bedoe-
ling dat u, het publiek, meedoet met hun optreden.
In het voorprogramma staat DJ Joepster met leuke Nederlandse
muziek. En … last but not least, hebben we het geweldig duo Monique
en Edwin gecontacteerd, dat de hele avond gezellige Hollandse num-
mers zingt.
Dus alles bij elkaar een geweldige, met goed amusement gevulde
feestavond.

HOLLANDSE AVOND 10 NOVEMBER, MET
SHANTYKOOR,  LINEDANCERS, DJ JOEPSTER

EN DUO MONIQUE EN EDWIN.
Kom dus meezingen dansen en genieten op dinsdagavond vanaf 19.30 uur.

Fred Mahler

 



DE BRUG blz. 14

Bestaan wij als Club Los Holandeses nu 40 jaar of 35 jaar?
Wat is waar?

In DE BRUG , de Week en Engelstalige weekbladen staat vermeld dat onze
Club 40 jaar bestaat. Geweldig toch. Maar er zijn twijfels, als je namelijk
door de hal loopt zie je dat de  eerste steen voor de bouw van onze Soos kor-
ter dan 40 jaar geleden is gelegd. Hier klopt dus iets niet!                             
Gelukkig kwam ik op het terras voor de Club een clublid tegen die mij kon
uitleggen dat de Circulo Privado Los Holandes als besloten club al een paar
jaar vóór de bouw van de Soos van Piet en Toos in haar huis werd opgericht.
Dus 40 jaar Club is toch waar !
Achter een glazen wand in de biljartafdeling  heb ik een gegraveerde beker
gevonden met een inscriptie die 35 jaar geleden werd opgesteld.
Dus 35 jaar Biljartafdeling, in de wandelgangen ook een clubje genoemd, is
ook waar !
Jaren geleden werd de grond met opstallen geschonken door een zekere
meneer Justus Philips. De geruchten gaan dat dit niet een lid van de
Eindhovense gloeilampenfamilie is, maar wie dan wel ? Niemand weet ver-
der iets van deze man, vreemd toch ? Zelf geen verdere info kunnen vinden.
Misschien hoor ik iets hierover op de receptie vóór aanvang van de feest-
week.
Geïnteresseerd in het verleden, maar ook in het heden. Ik hoop dat het een
groot en gezellig 40 jaar- feest wordt met alle clubleden en dan ook nog een
extra feestje voor de biljartleden.
duurbro

WAT IS WAAR?

ZWEMBAD JUBILEUM GEDICHT

Ook het zwembad viert het 40-jarig feest
Heel wat zwemmers zijn in het water geweest

Ik heb er heel wat uurtjes aan besteed
Met heel veel liefde, ook wel met wat leed

Tot in lengte van mijn mooie leeftijd
Alles gedaan voor de Club zonder spijt

De laatste tijd krijg ik heel veel steun
Van een paar leden zonder veel gekreun

Zij willen niet dat ik hen hier bij naam benoem
Maar ze blijven het toch voor de club maar doen

Wij hebben met de leden ook leuke tijden ervaren
Daarom met z’n allen óp naar de komende jaren.

Martha

blu.es
JÁVEA: Avda. Lepanto, 21 Bajo - Tel. 865 664 555  I ALFAZ DEL PI: Avda. Pais Valencià, 17 - Tel. 865 664 777

GAAT U OP VAKANTIE?  HEEFT U GEEN INTERNET NODIG?  WIJ VERLAGEN UW TARIEF NAAR 5.95/MAAND INC. IVA WANNEER U ER NIET BENT. MEER INFORMATIE IN DE WINKEL.

10Mb
ONGELIMITEERD

19.95€+iva
(24.14 € iva inc.)

10Mb
ONGELIMITEERD

24.90€+iva
(3013 € iva inc.)

15Mb
ONGELIMITEERD

29.95€+iva
(36 24 € iva inc.)

15Mb
ONGELIMITEERD

39.90€+iva
(48.28 € iva inc.)

20Mb
ONGELIMITEERD

44.95€+iva
(54.39 € iva inc.)

20Mb
ONGELIMITEERD

54.90€+iva
(66 43 € iva inc.)
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30-125Mb
OP AANVRAAG EN BEVESTIGING 
VAN DE BESCHIKBARE SNELHEID.

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€). 
Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses! 
99.95€ + iva (120.95€).

MET BLU GENIET U VAN EEN SUPERSNELLE INTERNETVERBINDING VIA ANTENNE

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€).  12 maanden contract. 300 belminuten inbegrepen zowel binnen Spanje als 
de Europese Unie. 

Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses! 
99.95€ + iva (120.95€).
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FIESTAS

SPAANSE FEESTDAGEN 
IN DECEMBER EN JANUARI

Zaterdag 06 december Día de la Constitución Española.
Nationale Feestdag.

Maandag 08 december Inmaculada Concepción.
Het dogma van de Onbevlekte

Ontvangenis van Maria leert dat de Moeder Gods nooit deel heeft
gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, ´vol van
genade´, geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel
haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven.
Vrome traditie. Het geloof in de Onbevlekte Ontvangenis (Latijn:
Conceptio Omaculata) was lange tijd slechts een vrome aangelegen-
heid en geen theologisch leerstuk. In sommige kerken in de oudheid
en de vroege middeleeuwen vierde men zelfs al het feest van de
Onbevlekte Ontvangenis.

Woensdag 24 december Noche Buena.
De avond vóór Kerstmis heet in Spanje

“Noche Buena” (letterlijk “goede nacht”) en wordt traditiegetrouw
gevierd met een groot familiediner, dat laat in de avond plaatsvindt
en uren kan duren. Aansluitend gaan sommige families naar de
nachtmis. Maar velen zitten nog aan tafel om middernacht. Er wor-
den geen cadeautjes uitgewisseld met Kerstmis. Dat geschiedt op 06
januari.

Donderdag 25 december Navidad.
Woensdag 31 december Noche Vieja. 

Vergeet niet de geluksdruiven!
Donderdag 01 januari Año Nuevo
Dinsdag 06 januari Los Reyes

Prettige Feestdagen!

 



DE BRUG blz. 16

WIJ GAAN WEER NAAR MOJACAR
Wij kunnen in de maand februari 2016 inschrijven om mee te gaan
naar dat prachtige dorpje Mojacar, dat ooit is gesticht door de Moren,

We zijn daar vanaf  vrijdag 08 april tot dinsdag 12 april 2016.
Het hotel waar we verblijven is: 

Hotel Marina Playa,  Av. del Mar 3, 04638 Mojacar.
Tel: 0034 950 548 500, maar bezoek het eens op internet.

Als u mee gaat staat het vrij om aan alles of aan niets mee te doen, behalve
als u zich heeft ingeschreven voor een activiteit. Dan bent u uiteraard wel
verplicht daar ook aan mee te doen.
Voor het zondagmiddagspel dient u 3 prijsjes p.p. mee te nemen in de prijs-
klasse van ongeveer € 3,00 per prijsje. 
Als u mee doet met het klaverjassen dan is de inleg € 1,50. 
Voor het jeu de boules op maandagmorgen is dat € 1,00, en van deze inleg
worden enkele prijsjes gekocht die zijn te winnen bij het spel, dus tel uit uw
winst.
Betalen doet u bij binnen komst in het hotel. 
Voor een tweepersoonskamer is dat           € 272,00, 
en voor een éénpersoonskamer is dat € 206,00.
Hierin is alles inbegrepen, zoals een ontbijt, een lunch en een diner, die dan
ook nog eens inclusief wijn en water zullen zijn.
Voor hen die niet kunnen klaverjassen zijn er ook kamers te reserveren, en zo
kunt u ook eens mee beleven wat het is om met een groep naar Mojacar te
gaan, ook al kunt u niet klaverjassen.
In DE BRUG van april 2016 komen we terug op wat u verder mee zal moe-
ten nemen. Wij gaan individueel met de auto naar Mojacar.
Ook bent u op zondagmorgen vrij, bijv. om een rondrit te maken of Mojacar
te bezoeken.
Wilt u mee, schrijf dan in op woensdagavond, of op zondagmorgen als er
geklaverjast wordt in de maand februari, bij Dini of Henk Beije.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen: 
het nummer hiervoor is 606 687 395.
Alvast veel plezier bij het bezoeken van de site waar u het hotel uitgebreid
kunt bekijken.
HB

KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
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Computer - ondersteuning

ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES
Weinig nieuws van deze kant. Er zijn af en toe wat vraagjes,

soms voor hulp. Tegenwoordig is iedereen gelukkig niet meer bang en
gaat alvast zelf op onderzoek uit en dan gebeurt het wel dat mensen
mij terugbellen om te vertellen dat ze mijn hulp niet nodig hebben.
Chapeau, goed zo mensen, de computers, laptops en zeker de tablets
bijten u niet, probeer gerust zelf eens iets uit te puzzelen.

Ja of nee Windows10, vraag u zelf af of het nodig is dat u de
update gaat doen, voor wie en waarom. Ik doe er voorlopig niets mee,
maar pas op. Een weekje geleden startte ik mijn computer (Windows
7) op en deze begon braaf met een update, maar dat was dus Windows
10 die zomaar zichzelf wilde installeren, zonder het eerst aan mij te
vragen.  Ik probeerde het te annuleren, maar het ging braaf door. Liep
vast op het programma Nero (om CD´s te branden?!). De update liep
vast en met angst in het hart heb ik de computer afgesloten. 

De volgende ochtend met gekruiste vingers de computer aange-
zet, ik durfde niet te kijken, maar daar hoorde ik een bekend melodie-
tje, tot mijn grote genoegen was hij gewoon met Windows 7 geopend
en ik heb nog geen problemen ondervonden van het gebeuren. Dus
vrees niet, het loopt waarschijnlijk af met een sisser als u het ziet
gebeuren.

Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning, maak dan een
afspraak met mij, d.m.v. E-Mail, Whatsapp, of gewoon via de telefoon,
dan kunnen we een dag en tijd afspreken om u te helpen met uw pro-
bleem, of  uitleg geven over een nieuw apparaat. Mocht ik aan het
schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan a.u.b. uw vragen
stellen als ik aan een bakje koffie zit, tijdens een pauze, of  na afloop,
dat is voor mij prettiger.

Hebt u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef
ik uw print in de Soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bijdra-
ge verwacht, de inkt komt nog steeds niet uit een klapperboom. 
Linda, 
linda@lindacreaciones.com 
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre Cor Klaver / 
Jan Lindenhof

12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Susanna de Zwaan
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

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

Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
Ruud Brouwer

10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Riek en Jan Tol

Vrijdag

11.00 - 13.00 Biljartlessen Cees Kraan
20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen --
10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Henk en Dini Beije

WEEKAGENDA



2015
Maak er een pittig

feest van!


