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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 -- --
Zwembad Martha Huijboom 966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Naam
Mevr. Marijke van Schijndel
Hr. Wim van Schijndel
Mevr. Ingrid Doorgeest
Hr. Janne Geraerts
Mevr. Monique van Dalen
Hr. Robert Livingstone
Mevr. Letty Boosman
Dhr. Jaap van Gurp

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. 
Berichtje voor alle leden: indien u beschikt over een e – mail adres of wijziging
daarvan, dit gaarne aan ons doorgeven  

Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;

Riek en Jan Tol
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VAN DE REDACTIE 
Pffffff …. als dit redactiestukje wordt geschreven mogen wij hier aan de

Costa Blanca niet klagen over koude handen en voeten, maar voor even zou je
ze wel willen hebben … De maand september zal ons hopelijk wat minder
warmte brengen, zodat de activiteiten wat uitgebreid kunnen worden en wij ons
kunnen amuseren met alles wat dit mooie stukje Spanje ons te bieden heeft.

Degenen die inmiddels zijn teruggekeerd van hun reizen en verblijf in
Nederland of elders, wensen wij een hartelijk welkom weer in ons midden.
De overzomeraars hebben in de afgelopen drie maanden in en rondom de Club
diverse bezigheden gehad en konden ook genieten van de culinaire hoogstand-
jes van het Barteam. De barbecue en paella zijn door velen bezocht en dat is iets
om blij van te worden.

De diverse afdelingen hebben getracht hun activiteiten voort te zetten en dat
is tot op zekere hoogte ook wel gelukt. Zie de verslagen elders in deze BRUG.
Wij gaan ons alweer opmaken voor de Open Dag die ieder jaar in oktober plaats-
vindt (zie kalender in deze BRUG). 

Ook heeft de Jubileum Commissie niet stilgezeten, want de feestweek in
november a.s. nadert met rasse schreden.

Aspirant-schrijvers onder u, laat van u horen, of liever, zet u eens aan het
schrijven, zodat in DE BRUG van oktober uw brouwsel zwartgedrukt komt te
staan. U heeft er allen baat bij!

Bart Groels en ik zullen de komende 10 maanden trachten u van een mooi en
interessant gevuld maandblad te voorzien, maar dat kunnen wij niet zonder uw
inbreng …
Wij wensen u een bijzonder plezierige en gezellige septembermaand toe!

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 oktober in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
september. 

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
Het was weer een warme en extra vochtige zomer dit jaar aan

de Costa Blanca. Jammer genoeg heeft het voor de mens en de
natuur wel erg weinig geregend.

Er werd veel verkoeling gezocht aan de playas en ook op het
terras van onze Club en in het zwembad. Er zijn de nodige feestelijke
zomer party’s bij onze club georganiseerd.

De afdelingen bleven actief waaronder de afdeling beeldhou-
wen en schilderen, die op 17 juli met de schildergroep naar Altea is
gegaan voor de opening van de Balconade. 

Jammer genoeg heeft Hennie Hulscher om persoonlijke rede-
nen zijn functie in het Bestuur neergelegd. Tussentijds kan het
Bestuur leden benoemen in het Bestuur zonder verkiezingen.
Kandidaten voor bestuursfuncties zijn welkom.

De Jubileum Commissie is voortvarend aan het werk om van
de feestweek van ons 40 jarige bestaan in november een knallend
succes te maken. Evenemententeam, PR-team,  Alle afdelingen, Bar-
team, sponsoren en vele anderen van de Vereniging worden ingescha-
keld om het feest tot een groot succes te maken.
Nadere mededelingen van de Jubileum Commissie komen in deze
“De Brug” te staan.

Een aantal van onze leden dit seizoen gaan “overzomeren” in
Nederland, sommigen van onze leden ook om medische redenen.
Voor die leden spreek ik de wens uit: “Spoedig herstel, sterkte en
beterschap”. Ik hoop u allen weer in goede gezondheid in september
te mogen begroeten. 

Wens u allen weer veel plezier met uw activiteiten binnen
onze Vereniging.

Namens het Bestuur,
Ger Schotte
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De lange hete zomer is bijna voorbij, we gaan nu weer genieten van de gezel-
lige maanden met allerlei activiteiten o.a. het 40-jarig jubileum van de Club.
Maar er blijft nog genoeg tijd over om bij de Bibliotheek binnen te lopen en
een goede roman of een spannende thriller te bekijken. Er is beslist iets voor
u bij. En dan met zo’n boek lekker in het zonnetje of op het terras bij het
zwembad genieten.
Zoals u weet is de Bibliotheek iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur.
Wij zien u graag komen, bij het zwembad het trapje af, daar vindt u ons.
Medewerkers van de Bibliotheek

Over nog ongeveer 70 nachtjes slapen is het zover. Het Lustrum van onze
Club. Wij willen dit graag met iedereen gezellig vieren, met voor elk wat wils

.
Het is moeilijk om iedereen blij te maken, maar met onderstaand programma
hebben wij ons best gedaan.
Let wel! Dit is een voorlopig schema. Hier en daar zullen er nog kleine ver-
anderingen komen.

zaterdag 07 november 17.00 uur receptie voor genodigden, sponsors 
en ook voor alle leden

zondag 08 november 10.30 uur klaverjastoernooi met club uit Calpe
maandag 09 november 10.00 uur biljarttoernooi
dinsdag 10 november 19.30 uur Hollandse avond met levende muziek 

en optreden van ons Shantykoor
woensdag 11 november 15.30 uur gemaskerde carnavals bridgedrive, 

met na afloop een gezellige avond 
met levende muziek

donderdag 12 november 11.00 uur jeu de boulewedstrijd
19.00 uur karaoke avond of iets anders gezelligs

vrijdag 13 november 19.00 uur spelletjesavond, met mogelijkheid 
om het spel ‘keezen’ te leren

zaterdag 14 november 20.00 uur het grote eindfeest met diverse arties-
ten, hapjes en een poffertjeskraam

In de volgende BRUG zetten we de puntjes op de i en zal het programma
helemaal in details vermeld worden.

De bedoeling is dat iedereen aan zoveel mogelijk onderdelen mee doet. 
Meld je bij de diverse afdelingen aan om je in te schrijven!

VAN DE JUBILEUMCOMMISSE



Zaterdag 19 september 2015 Bingo Aanvang 19.45 uur
Zaterdag 3 oktober 2015 Open dag Club Los Holandeses 

van 11.00 – 15.00 uur
Zaterdag 17 oktober 2015 Rommelmarkt van 10.00 – 14.00 uur

voor een kraam bel Karin 
606 733 640

Zaterdag 24 oktober 2015 Bingo Aanvang 19.45 uur
Zaterdag 31 oktober 2015 Mosselavond opgave bij de bar 

Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 7 t/m 14 november 2015 Club “Los Holandeses” 40 jaar

Zondag 8 november 2015 Koppel klaverjassen
Woensdag 18 november 2015 Ikea (Valencia) onder voorbehoud 

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
Vrijdag 25 december 2015 Kerstdiner Aanvang 18.00 uur
Zaterdag 26 december 2015 Club gesloten
Zaterdag 26 december 2015 Club tot 16.00 uur open
Vrijdag 1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie

Aanvang 17.00 uur
Vrijdag 29 januari / Zaterdag  30 januari  2016               

Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Vrijdag 18 maart / Zaterdag  19 maart  2016 

Biljart driebanden Toernooi
Vrijdag 01 april  2016  (geen aprilmop, wel gezellig!)

Jaarvergadering Afdeling Biljart.

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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HERDENKINGSBIJEENKOMST

WIJ NODIGEN U UIT OM OP ZONDAGMORGEN 1 NOVEMBER 2015
DEEL TE NEMEN AAN EEN Internationale HERDENKINGSBIJEENKOMST

IN BEELDENTUIN KLEIN-SCHREUDER
TER NAGEDACHTENIS AAN AL ONZE DIERBAREN DIE WE ZO MISSEN

IEDEREEN IS WELKOM, U BENT VRIJ OM MET MUZIEK, GEDICHT
OF ANDERE UITING EEN EIGEN BIJDRAGE TE LEVEREN 

AAN DEZE HERDENKINGSBIJEENKOMST SPECIAAL VOOR U.

Gratis toegang, vrije gave voor kankeronderonderzoek in Nederland.
Wij verwachten u vanaf 10.30uur in de beeldentuin van fundacion Klein-Schreuder 

waar we om 11.00u beginnen 
voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Drs. Irene Godderij

tel 682 463  744 of via www.irenegodderij.nl

BRIEF AAN HET SHANTYKOOR

Beste Shantykoorvrienden,,

Hierbij moet ik jullie met pijn in het hart mededelen dat ik per heden niet
langer jullie dirigent meer zal kunnen zijn.
Zakelijke (positieve) ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag, dus ik
moest deze keuze maken.
Ik kijk terug op een hectische, gezellige en vooral plezierige tijd, en ik hoop
dat dit voor jullie hetzelfde is geweest.
Naar aanleiding van de uitnodiging welke ik van Henk en Fred mocht ont-
vangen om aanwezig te zijn op de jubileumavond in november, stel ik het
zeer op prijs hier gebruik van te maken, zodat we elkaar hopelijk nog weer
eens kunnen ontmoeten.
Ik wens jullie veel succes en ik wil nog een extra dank je wel zeggen aan
Vivian, Toni en Paul voor hun bijzondere en gezellige begeleiding.

Tot ziens, en groeten van Ruud
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OPEN DAG BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”

Graag nodigen wij u uit op onze open dag 
op  zaterdag 3 oktober 2015

van 11.00 – 15.00 uur.

Ons adres is: 
Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi, tel. 966 875 342.

Route beschrijving:
Komende vanaf Benidorm over de N332 bij Alfaz del Pi linksaf u volgt de weg
rechtdoor over het spoor, bij de 1ste rotonde rechts aanhouden, vervolg uw
weg, bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor de hoofstraat van Alfaz in, bij
de bloemenwinkel linksaf volg de weg ga rechtsaf de brug over, dan de 2de

straat links, 1ste links, dan gelijk links is onze parkeerplaats. 
Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm bij de afslag Alfaz del Pi rechts-
af, daarna zie hierboven.

U kunt kennismaken met onze vereniging die dit jaar 40 jaar bestaat.

Er zijn tal van activiteiten waarin wij ons en onze afdelingen presenteren.
Vanzelfsprekend zijn er tal van drankjes en hapjes te bestellen aan onze bar.
Onze club is het gehele jaar geopend en wij geven een eigen clubblad uit.
Naast de vaste activiteiten organiseren wij barbecues, uitstapjes, paella-

mossel  avond en feestavonden.

Wij hopen weer op een zonnige, drukke dag met veel nieuwe bezoekers.
U bent van harte welkom!

Wordt u op de open dag lid, dan is de contributie voor 15 maanden
! 80,- dit is slechts ! 5,35 per maand!

Dus tot ziens op 3 oktober bij club “Los Holandeses”

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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SCHILDEREN & BEELDHOUWEN

Dat was me het zomertje wel. Wat hebben wij dames en heren staan
zwoegen en zweten op onze werkstukken. Ja, de lessen gingen gelukkig
gewoon door dankzij de inzet van leraar Jaap, die ons door de zomer heen
heeft gesleept, hiervoor dank.

De groep dames die aan het hakken is, groeit nog steeds en er zijn al toe-
zeggingen van diverse dames om straks in november, c.q. oktober lid te wil-
len worden en mee te gaan doen met schilderen en/of beeldhouwen.

Hoe dit allemaal gaat verlopen weten we nog niet want we hebben een
rijkdom aan lerar(ess)en die straks uit hun overzomer-verblijf komen en ons
hopelijk weer met hun kennis komen verrijken. Hoe dit zal uitpakken hoort
u ter zijner tijd wel van de leraren zelf. We hopen dat Jaap ook nog de tijd en
gelegenheid heeft om ons op dinsdagochtend bij te blijven staan. Voorlopig
hakken en kwasten we er lustig op los, kom gerust eens kijken naar onze kun-
stenmakers. Voorlopig nog alleen op dinsdag.

En dan hebben we ook weer een mooie schenking gekregen van Mariette,
de dochter van Marty Bron (voor diegene die haar niet heeft gekend, zij schil-
derde jaren met een vrolijke kunstzinnige kwast mee tot het niet meer ging).

Wat te doen met al dat mooie schildermateriaal? Gelukkig heeft Mariette
er aan gedacht om de schilderclub te verrijken met allerhande verf, teken- en
schildermaterialen, werkelijk een overvloed! Zeker voor nieuwkomers is dat
een uitkomst want je kunt nu alle technieken eerst eens proberen voor je zelf
alles gaat aanschaffen. 

Er is acryl, oliepastel aquarel, houtskool, Oost-Indische inkt en een veel-
heid aan penselen. Komt en geniet mee. Natuurlijk kunnen ook de dames en
heer die al langere tijd in de Soos schilderen eens een kijkje nemen in de
doos, op zoek naar een nieuw kleurtje om uit te proberen. Er waren al wat
ezels (dit zijn standaards om je schilderij op te plaatsen) geschonken in het
afgelopen seizoen, dus het ontbreekt ons aan niets.

Wij zullen nog vaak aan Marty denken als we haar spulletjes gebruiken,
ik zeker, want samen hebben we met grote lol aan diverse wedstrijden mee
gedaan. Ze was een altijd een gezellige maat met schilderen. Hierbij hartelijk
dank. 

Linda, 
linda@lindacreaciones.com 



Let op: de gewijzigide e-mail
info@mcsseguros.net
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BILJART-nieuws MEDEDELINGEN
Afgelopen zomer werden er door diverse biljartleden drie dagen per week,
zelfs bij 32 graden Celcius biljartwedstrijden gespeeld. De zweetdruppen
waren zowaar op de biljartlakens te zien.
Vanaf donderdag 03 september van 13.00 -14.00 uur worden er weer biljart-
lessen voor dames en heren gegeven. Hebt u enige interesse, kom dan eens
bij de biljarttafels kijken.
Op maandag 12 oktober is er een extra biljartbijeenkomst in het zaaltje voor
de Bibliotheek, beneden bij het zwembad, aanvang 13.00 uur (de agenda
wordt per e-mail naar de leden gestuurd).
Ruud Brouwer (biljartschrijver)

WIJSHEDEN UIT HET LEVEN GEGREPEN
In het leven heb je drie soorten vrienden: de echte, de tijdelijke en de hypo-

criete. Ken je dat gevoel?
De grootste roddelaars zijn ook meteen de grootste leugenaars, vooral wan-

neer ze evengoed lief tegen je doen, terwijl ze van je walgen achter je rug om en
slecht over je praten. Wanneer je leugens gaat verspreiden om anderen te beze-
ren, onthoudt dan dat die leugens zich op tenslotte tegen jou zullen keren. Want
eerlijkheid duurt het langst. En leugens die je zelf verzint, breken je zuur op. Het
is steeds de waarheid die dan wint. Dus lieg niet over een ander, strooi geen
onzin in het rond om jezelf te verbloemen. Spreek de waarheid of houd anders
je mond. 

Als je de juiste woorden niet kunt vinden begrijpt een echte vriend toch wat
je bedoelt. Sommigen hebben de lach van een engel, maar het hart en gedrag van
een duivel; zulke mensen ben je liever kwijt dan rijk. Het leven is te kort om je
druk te maken over mensen die willen bepalen hoe je moet leven. Leef je leven
zoals je wilt, maar laat verder iedereen met rust. Durf eens in de spiegel te kij-
ken en vergelijk je met een ander, dan sta je versteld van wat je ziet: misschien
eerst eens je eigen leven opruimen.

Op het pad van het leven bloeien de mooiste bloemen; ze heten verdraag-
zaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen; voor sommigen zijn die
ver zoek, voor mij een verbond. 

Het leven is als zeilen: ook met tegenwind kom je vooruit.
Ik heb een wens voor iedereen: laat merken dat je om mensen geeft, dat je met
hen iets moois beleeft, geniet van de warmte die dit met zich meebrengt.
Ieder mens is gelijk, alleen sommigen denken dat ze wat meer zijn.
Carolina Van Impe, echtgenote van Jean Pierre Peeters

nfo@mcsseguros.net
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Beste klaverjasleden,

Het stukje zal niet groot zijn, omdat ik nog barst van de pijn in mijn onderrug.
Zo sta je nog als een jonge vent op het dak van ons chalet om de takken

van de boom te zagen, en zo word je wakker in het ziekenhuis te Helmond.
Waar ze na een scan wisten te vertellen dat er niks was gebroken, maar dat
er wel een grote hersenkneuzing was, en ze vroegen me, wat ik zou willen
als dat fout zou gaan.

Anders zou ik met spoed naar Tilburg hebben gemoeten als het erger
werd, of het einde was daar geweest. Maar tot zover is alles gelukkig meege-
vallen, en wij hopen op 07 september weer naar huis te kunnen gaan.

Daarom alleen de hoogste standen van het jaar.

De hoogsten op woensdagavond zijn:

1e Ben van Beek 6341 punten
2e Dini Beije 5976 punten
3e Rietje van den Oudenrijn 5869 punten

Van het koppelklaverjassen op zondag:

1e Henk Beije en Jos van Helvert 6342 punten
2e Tonny en Hans Duineveld 6168 punten
3e Bart Boumans en Jan Schoonhoven 5995 punten

Zo, met deze standen gaan we de herfst in, en tot onze Kerstdrive kunnen we
de concurrentie aangaan.
Hopelijk blijft het goed gaan met mij, en kunnen we weer samen fijn klaver-
jassen, maar dan wel zonder pijn, want je wordt er zo moe van. HB

Nieuws v. d. AFDELING KLAVERJASSEN

 LINEDANCEGROEP EN TAARTENFESTIJN
Boven onze verwachting eigenlijk. Wij als Linedancegroep hadden “out of

the blue” een taartbak-festijn bedacht. De eerste ervaring was uitzonderlijk,
dus waren we tijdens de Rommelmarkt in maart eigenlijk te vroeg uitver-
kocht, daarom besloten we om dit te herhalen op de “Oranjemarkt” die eind
april jl. plaatsvond.  Met oranje tompouces, slagroomtaart en 2 soorten appel-
taart. Meer dan 120 porties en weer alles verkocht! Verder hadden we als
groep bedacht om er nog iets bij te doen, nl. gehaakte oranje kroontjes, oran-
je striklintjes, van oranje katoen gebreide “buffies”, heel handig op frisse
dagen. Tevens werden onze zelfgemaakte kaarten aangeboden, om ook nog te
verkopen. Onze verrassende omzet van ! 363,45 is inmiddels overgedragen
aan de voorzitter van de Jubileumcommissie.
Joke Niestadt
Linedance
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Vereniging van Nederlandse Veteranen en Oud
Militairen aan de Costa Blanca (VNVOMCB)
Onze vereniging heeft nogal een lange naam, maar daar viel niet aan
te ontkomen door ons brede veld aan activiteiten. Hier aan de Costa
Blanca waar ruim 50.000 Nederlanders zich permanent gevestigd heb-
ben vormen wij goede aanvulling tussen de vele andere Nederlandse
verenigingen in dit gedeelte van Spanje. Zoals u mogelijk vernomen
hebt mogen wij het clubhuis van Club Los Holandeses sinds enige
maanden onze thuisbasis noemen. Hier vergaderen wij en hebben wij
op iedere eerste woensdag van de maand ons Veteranencafé. Met dit
bericht willen wij u, de leden van C.L.H. graag uitnodigen om bij dit
Veteranencafé met ons een ‘drankje’ te komen drinken, en kunt u erva-
ren dat we heus niet alleen over onze militaire ervaringen praten.
Geschiedenis
Een stukje geschiedenis van de VNVOM-CB leert dat op 16 oktober
2010 gedurende de oprichtingsbijeenkomst de naam van onze vereni-
ging ontstond en begonnen werd met een huishoudelijk reglement
rond de doelstellingen:

- de band met Koningshuis en Vaderland vaardig te houden,
- het handhaven en versterken van onderlinge banden van de leden,
- het in herinnering houden en eren van gesneuvelden en 

overledenen in militaire dienst
- hulp bieden aan, en ‘t versterken van kameraadschap tussen de leden,
- steunverlening aan organisaties met een liefdadigheidsdoel,
- het initiëren van sociale en recreatieve activiteiten voor de leden.

Binnenkort vieren wij dus ons 5-jarig lustrum waarover u nog meer
zult vernemen.
Herdenkingen
De VNVOM-CB is ook nauw betrokken bij de officiële herdenkingen
van 4 mei en 15 augustus. En omdat deze laatste herdenking vlak ach-
ter ons ligt hierbij een kort verslag. 
In het bijzijn van 50 betrokkenen werd ook in Benidorm, in het kerkge-
bouw Het Anker, de capitulatie van Japan in 1945 herdacht. Het was
een moment om stil te staan bij overledenen en bij de herinneringen en
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verhalen van mannen, vrouwen en kinderen, in en buiten de kampen in
Indië, Thailand, Birma, Japan en andere plaatsen in Oost-Azië. Om
stil te staan bij verhalen van wanhoop, vernedering, ontbering en pijn
die door zo velen in die jaren zijn ondervonden. Het einde van die oor-
log betekende de afsluiting van de Tweede Wereldoorlog voor
Nederland.
Na toespraken door Max Rufi, voorzitter van het herdenkingscomité,
Dominee Cees van den Berg en Reneé van Olden, stelden de aanwezi-
gen zich op voor de vlaggen-ceremonie.
Namens de VNVOM-CB las Ellen de Haar het gedicht ¨Uit Veler
Vrienden Naam¨ voor. Hierna volgden de kransleggingen door de
Consul Eric Durieux en de defensieattaché LKol. Michel de
Brabander, daarna volgden namens de VNVOM-CB Ton van der Klei
en Jan van Hees en namens het herdenkingscomité Ans en Max Rufi.
Vervolgens klonk de Taptoe, gevolgd door 2 minuten stilte en het
Wilhelmus. Ten slotte hesen onze mannen de Nederlandse vlag weer in
top en volgde de Anjerlegging door alle aanwezigen.
Gezelligheid
Ook brengen wij voor onze leden gezelligheid. Dit jaar zal de
Kookcommissie voor de tweede
keer een ‘Blauwe Hap’ (een term die we van de Marine hebben over-
genomen voor een Indische maaltijd) die we bij één van onze leden
‘aan huis’ houden, organiseren. Ook gaan we bij gelegenheid geza-
menlijk een gezellig hapje in een restaurant eten of organiseren wij een
bezoek aan een Nederlands marineschip in een van de nabije havens.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over onze activiteiten of lidmaatschap kunt u contact
opnemen met Ton v.d. Klei, onze voorzitter via 660 161 712, of met
onze secretaris, Peter Rissing via 687 601 036 of natuurlijk de bij aan
u allen bekende Fred Mahler, ons bestuurslid, via 663 632 985.
Veteranen Café
Los van dit alles willen wij en het bestuur van de VNVOM-CB u graag
ontmoeten op ons
eerstvolgende Veteranen-café in C.L.H. op woensdag 02 september
a.s. om 16:00 uur.

VNVOMCB vervolg

Vlaggenceremonie

Luisterend naar de toespraak

UW EIGEN KAPPER  CHARL!    
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Balconades BALCONADES

SHANTYKOOR
Het Shantykoor is de zomer goed doorgekomen.

Wij zijn erg lang doorgegaan met repeteren, maar het werd toch iets te
warm. Tijdens de afwezigheid van onze dirigent Rudi, heeft Susanne met
verve het stokje overgenomen. Ook hebben we midden in de zomer nog een
optreden gegeven in een mooie omgeving.

Door de grote animo in het koor, zijn vele leden aan het zoeken naar nieu-
we liedjes, dus weer veel redenen om volop te repeteren.

Verder hebben we getracht de dinsdagmiddagsessies in ere te houden, en
onder het genot van diverse consumpties hebben we de band goed strak
gehouden en à capella toch wat gezongen.

Vivian is in de revisie geweest, zodat ook zij ons weer vol energie zal
kunnen begeleiden.

Dit jaar bestaat het koor 5 jaar! Dat gaan wij vieren met een spetterend
optreden op dinsdag 10 november a.s. tijdens de Jubileumweek van de Club. 
Details volgen nog maar komt allen!

De eerste week van september beginnen we weer met oefenen: iedereen is
welkom om te kijken en/of gezellig mee te zingen.

Tot ziens!

Op 17 juli 2015 verzamelden om 19:00 de leden van de CLH Afdeling-schilderen en
beeldhouwen in Altea voor de inauguratie en de rondwandeling van de Balconade
met de wethouders van Altea en Alfas del Pi. Van onze club zijn er 9 inzendingen.
In totaal waren er 61 doeken van de deelnemers die opgehangen waren in het oude
stadsgedeelte van Altea. Op 4 september begint de Balconade in Alfas del Pi.



INFO OVER STUURPROGRAMMA WINDOWS 10
Als je beschikt over Windows 7. of Windows 8.1  is het overstappen

naar Windows 10 gratis.
Daarbuiten belooft Microsoft dat je nu 10 jaar lang gebruik kunt maken

van een up to date besturingssysteem zonder bijkomende kosten. De snel-
heid is groter dan bij de vorige systemen en er is een betere beveiliging. 

De vervanger voor verouderde browser Internet Explorer genaamd
Edge is inderdaad veel beter. Ook is er een nieuwe virtuele intelligente
zoek-assistent met de naam Cortana. 

Het oude startmenu van Windows 7 is weer terug, hiermee is voldaan
aan de wens van vele gebruikers. Maar het is ook mogelijk op het start-
scherm de tegels van Windows 8 te zetten.        

Beschik je al over Windows 10 of heb je dit stuurprogramma nog niet
geïnstalleerd? Het is jammer dat standaard het systeemherstel niet is inge-
schakeld. Dit moet je zelf inschakelen. Mijn advies: maak een herstelpunt
direct na de installatie (na stomme fouten wordt alles weer hersteld naar
de nieuwe gedownloade versie !). Als Windows 10 niet bevalt is het
mogelijk binnen een maand na het downloaden van de upgrade weer terug
te gaan  naar de vorige versie.

Waarschijnlijk is het beter rustig de upgrade van Windows af te wach-
ten. Het reserveren is volgens mij alleen maar een commercieel gebeuren.
Er is nog tot juli 2016  tijd voor de gratis upgrade. Wel heeft er op 6
augustus jl. een forse update plaatsgevonden. Microsoft geeft weinig
details vrij over de   inhoud van deze update. Op seniorweb.nl wordt zelfs
geadviseerd  tot september te wachten, dan zijn de kinderziektes uit het
systeem. Op hun site staat tegen die tijd ook een uitgebreide installatie
instructie.

Wil je zonder reservering toch nu al geforceerd Windows 10 downla-
den,  dan kan dit met behulp van de Windows Media Creation Tool, maar
lees aandachtig de  Engelse instructies. Als ongeduldige  computerfanaat
heb ik op 1 augustus Windows 10 Pro geforceerd met succes geïnstal-
leerd, wel dus op 6 augustus gebruik maken van de forse update (geen
probleem, alleen wat extra werk).                                                        

Zoek je handleidingen in boekvorm voor Windows 10? Diverse
instructieboekjes staan nu al op de site van Bol.com.                                
Duurbro 
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Computer - ondersteuning
Zo de zomer is weer voorbij. We gaan vol goede moed de rest van het

jaar tegemoet. Het was een warme, rustige zomer, ten minste voor mij met
ondersteunen in de diverse digitale apparaten. Er waren natuurlijk velen naar
Nederland i.v.m. de hitte en die hebben we inderdaad gehad. 

Gelukkig hebben we een Duurbro op onze Club die ons allen op de hoog-
te houdt van belangrijke nieuwe ontwikkelingen op computer en tablet
gebied, zo ook de komst van Windows 10. Zie verderop in deze BRUG. 

Mocht iemand willen updaten en u vindt dat een beetje eng, dan ben ik
tegen een kleine vergoeding graag bereid om u daarmee te helpen. Op aan-
raden wacht ik hiermee liever wel tot eind september.

Wilt u gebruik maken van de computerondersteuning, 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 probleem, 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 bijdrage verwacht,
de inkt komt nog steeds niet uit een klapperboom. 
Linda, linda@lindacreaciones.com

De zomervakanties lopen op zijn einde; wel hebben we heel de zomer door
kunnen bridgen, meestal met vijf zelfs in juli met 6 tafels. In augustus was
het wat stiller, toch nog drie tafels.

Als er onder de leden mensen zijn die belangstelling hebben in bridgeles,
laat het ons dan weten, dan kijken wij wat we kunnen doen.

Ja het is bijna zover, 40-jarig jubileum van de Club in november.
Wij van de bridge afdeling organiseren 11 november een gemaskerde carna-
valsdrive. Ieder die kan bridgen bij de Club kan zich hier voor opgeven.
Na de drive is er muziek en dans; wie er zin in heeft komt naar de Club, het
is tenslotte een feestweek. Nee, wij gaan geen prins carnaval kiezen, wel een
mister of misses bridge. In de volgende Brug krijgt u meer informatie over
deze drive.

Wij wensen een ieder welkom terug, als hij/zij deze zomer is weggeweest.

Het Bridgeteam

Bridge BRIDGE
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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 --
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 --
--

10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Henk en Dini Beije

WEEKAGENDA




