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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 - 2016)  bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 10,- deze leden hebben geen stemrecht.
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 overgsemaakt.

BANCO POPULAR

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
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom: Mevr. Ank Schumacher 965 846 613
Naam Telefoonnummer Hr. Jan Swart 966 852 375
Mevr. Carla Mol 625 145 385 Mevr. Janny Swart 966 852 375
Mevr. Hennie van Heiningen 694 495 735 Lidmaatschap beëindigd:
Hr. Joop van Heiningen 694 495 735 Hr. J.P. Peeters
Hr. Hans Huele 06 44 92 80 38 Mevr. Gisette Westmaas
Hr. Jerry Wassink Hr. Huub de Roo
Mevr. Wil Schijf  06 57 65 37 60 / 0033 490 248 301 Mevr. Francisca Boumans
Hr. Ton de Man 673 587 229 Hr. Bart Boumans
Hr. John Spitsbaard 06 21 22 02 35 Hr. Ruud Kerkhof
Mevr. Ferry Rooth 965 844 185 Mevr. Mariette Linda Landhuis
Hr. Malcolm Kendrick 637 959 774 Mevr. Geke Kleinenberg
Hr. Co van der Starre 966 865 929 Overleden:
Hr. Rob van der Velde 657 467 941 Hr. Jos Helvert
Hr. Jan Kelders 606 462 015 Mevr. Minca Koopmans
Mevr. Janke Venema 606 462 015 Hr. Jan Tol
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afhalen aan de Bar.
Indien u beschikt over een e – mail adres of wijziging daarvan, dit gaarne aan ons doorgeven  
Het e-mail adres is potjelosdos@gmail.com; Riek Tol

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 679 015 430
Biljart DAMES Carl Fritsch 966 873 411
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Hester Steenbergen 699 576 569
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Susanna de Zwaan 965 580 185

Ben van Beek 625 124 260
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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VAN DE REDACTIE 

Al eeuwenlang roert maart zijn staart, zodoende kunnen wij flexibel genoeg zijn
om, wát er metereologisch ook gaat gebeuren, dit het hoofd te kunnen bieden. Een
stormpje kunnen wij nog wel aan, het zonnetje verwarmt ons altijd, en een voor-
jaarsbuitje zou wel zeer welkom zijn, willen wij niet verzanden in een woestijn!
Eind maart staat de befaamde Paashaas ons weer op te wachten en is er voor
belangstellenden de mogelijkheid op zondag 27 maart a.s. in de Club aan de
Paasbrunch deel te nemen. 
Eerder deze maand vindt een gezellige Lentefair plaats in en rondom de Club op
zaterdag 05 maart a.s. Altijd een opbeurend geheel met al die kleurrijke kraampjes!
Als wij dan in de nacht van 26 op 27 maart de klok een uur vooruit hebben gezet
en een uurtje minder hebben kunnen slapen, zitten we alweer flink richting de
warmere lentemaanden.
Nee, vervelen hoeven we ons niet als we naar de Agenda verderop in deze Brug
kijken! Alle afdelingen draaien op volle toeren en worden qua deelnemersaantal
goed bezocht.
Op de Open Dag viel ons de actieve aanwezigheid op van onze 4 charmante
gastvrouwen, die verbonden zijn aan het Evenementen Team. Angelika, Ada,
Joke B. en Loes laten ons weten dat Club Los Holandeses nu ook op
Facebook te vinden is, zodat alles wat u weten moet of wilt vermelden daar-
op kunt vinden.
De Redactie houdt zich aanbevolen voor vermeldenswaardige schrijfsels, van
welke gebeurtenis of herinnering dan ook. Pak uw pen of toetsenbord en ga aan
de slag, zodat er in een volgend maandblad weer volop te lezen valt!
Wij wensen u genoeglijke en vrolijke Paasdagen 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 april in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste maart. 

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 Berstuurstafel
Beste leden,

We hebben weer een bijzondere maand februari achter de rug.
Op de eerste plaats wil ik stilstaan bij het overlijden van onze leden,
Minca Koopmans, Jos van Helvert en Jan Tol.
Namens ons allen condoleren wij de familie en vrienden met het verlies
van hun dierbaren.

De zieken die niet meer in het ziekenhuis vertoeven maar nog wel in
de huiselijke kring het rustig aan moeten doen, wil ik een voorspoedig
herstel en beterschap wensen.

Op 13 februari jl. was er weer een Open Dag van onze Club met een
stormachtig tintje waardoor de buitenactiviteiten beperkt bleven. Des te
gezelliger was het binnen en de sfeer zat er goed in, zeker ook door de
bijdrage van het Shantykoor.

Alle afdelingen waren representatief aanwezig en de bezoekers kon-
den op die manier een indruk krijgen van onze binnen activiteiten. 
Het gastvrouw/herenteam zocht contact en gaf informatie aan de nieu-
we bezoekers.

Aan de bestuurstafel meldden zich die dag 10 nieuwe leden; 7 van
hen werden jaarlid en 3 werden deeltijdlid.

Als u dit leest is ook alweer onze jaarlijkse autopuzzelrit verreden op
27 februari. Daar zullen we vast meer van lezen in De Brug van april.

Op vrijdag 11 maart a.s. om 10:30 is de Algemene Ledenvergadering
en daar vindt u meer informatie over in deze Brug. Ik hoop u te mogen
begroeten op deze vergadering indien u in Spanje bent. 

Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld (zie verderop in deze
Brug), en hij is verkiesbaar op genoemde vergadering.

De maand maart staat weer vol gepland met activiteiten van de afde-
lingen en naast de A.L.V. zijn er dan nog de Lente Fair op 5 maart en
een Paasbrunch op 27 maart.
Ik wens u allen een mooie lentemaand met vele plezierige bezigheden.

Hartelijke groet,
Ger Schotte
Vz. Club Los Holandeses
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GIGANTES Y CABEZUDOS

Spanje houdt zijn oude tradities heel graag in ere. Zo ook die van de
“Gigantes y cabezudos”, enorme poppen waarvan de oorsprong teruggaat
tot aan het begin van de zestiende eeuw. Naar het schijnt bracht koning
Alfonso V dit gebruik mee uit Napels of Sicilië. In die tijd liepen er vier,
op een gezin lijkende, reuzen mee in religieuze processies zoals de
Corpus Cristi. Maar niemand weet eigenlijk wat voor rol ze daar precies
in speelden. 

Tegenwoordig kun je ze tegenkomen op veel van de authentieke fees-
ten die in de steden en dorpen van Spanje gehouden worden. Ze beelden
dan personages en figuren uit die deel uitmaken van de geschiedenis van
de stad of het dorp waar het feest gehouden wordt. Samen met hun dwer-
gen (de cabezudos ) dansen ze door de straten op de muziek van trommels
en chiflainas (een authentiek fluitinstrument ). 

De cabezudo is een klein, meer menselijk personage, maar met een
enorm hoofd. De bedoeling van het hele spektakel is vooral de kinderen
te vermaken. Deze kijken dan ook elk jaar reikhalzend uit naar dit gewel-
dige schouwspel. De poppen zijn gemaakt van papier-maché of glasvezel
en hebben een frame van hout en aluminium. Alles wordt bedekt met
kleurige kleding. Bij elkaar weegt een reus vaak meer dan vijftig kilo. We
moeten de mensen die ermee op hun schouders lopen dus niet echt benij-
den!
VW



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Zaterdag 5 maart 2016 Lente Fair van 10.00 – 14.00
Met nieuwe en oude spulletjes
voor een kraam neemt u contact
op met 966 875 342

Vrijdag 11 maart 2016 Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 12 maart 2016 Bingo aanvang 19.45 uur
Vrijdag 18 maart 2016 Biljart driebanden Toernooi
Zaterdag 19 maart 2016 Biljart driebanden Toernooi
Woensdag 23 maart 2016 Paas bridgedrive 

aanvang 10.30 uur
Inschrijven 10.00 uur

Zondag 27 maart 2016 Paasbrunch aanvang 11.00 uur
Kosten € 13.50 p.p.

Zaterdag 16 april 2016 Bingo aanvang 19.45 uur
Woensdag 20 april 2016 Busreis naar Albufera 

kosten incl. bus, boottocht en 
lunch € 27.50 p.p. (zie flyer)

Zaterdag 23 april 2016 Oranjemarkt 

Woensdag 4 mei 2016 Nationale Dodenherdenking
Zondag     8 mei 2016 Moederdag, 

Koffie met iets lekkers
Zaterdag 21 mei 2016 Bingo aanvang 19.45 uur

Zondag   19 juni 2016 Vaderdag
Koffie met iets lekkers

Zaterdag 25 juni 2016 Bingo aanvang 19.45 uur

19.30
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

Mag ik me even voorstellen

De amandelbloesem was prachtig, wat hebben we daar weer van genoten. Na zo’n
tocht is het heerlijk om lekker met een boek in het zonnetje te gaan zitten lezen.
In de bibliotheek hebben we een aantal spiksplinternieuwe boeken, o.a. van de
volgende schrijvers: 
Isabel Allende - Ripper, Michelle Cohen Corasanti - De Amandelboom; Ildefonso
Falcones - De Kathedraal van de Zee (echt een aanrader); Rachel Hore -
Sterrennacht, Colm Toibin - Brooklyn. 
Verder van Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken (het geheime 
dagboek van Hendrik Groen, 85 jaar), ook van hem - Zolang er leven is.
Komt u gerust eens een kijkje nemen bij ons in de Bibliotheek. Iedere maandag
zijn we open van 12.00 tot 13.00 uur. U weet wel: bij het zwembad het trapje af.
De medewerkers van de Bibliotheek.

Hallo allemaal , 
Mag ik mij even voorstellen:

Ik ben Robert Eijeriks, geboren in 1948 in Rotterdam, waar ik mijn
jeugd heb doorgebracht. Daar heb ik de opleiding gevolgd van de haven-
en magazijnmanagement. En na er diverse bedrijven te hebben doorlo-
pen, mij zo opgewerkt tot manager van vijf autobedrijven waarvoor ik tot
mijn pensioen heb gewerkt.

In het sociale leven ben ik getrouwd met Loes van den Auwelant. Wij
hebben jaren in België gewoond.

12 Jaren lang heb in de OR en COR gezeten en ik ben 22 jaar voorzit-
ter geweest van het jeugd-carnaval. 

Wij zijn in 2013 naar Spanje gegaan, eerst in de stad Sabadell en in
2015 naar Altea, waar we nu nog wonen. Als ik naar Nederland of België
ga is dit alleen voor familiebezoek en dan zo snel mogelijk weer terug
naar mijn vrienden in het zonnige Spanje.

Ik wil me  graag inzetten om mensen het warme thuisgevoel te laten
krijgen in deze Club.
Robert Eijeriks
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ROTTERDAM (1),
Wat betekent het voor je waar je geboren en opgevoed bent:
Ikzelf ben geboren in Rotterdam en ben er trots op dat ik dit kan zeggen,
natuurlijk zoals iedereen zijn geboorteplaats hoog houdt. Alleen is er in de
jaren nogal wat veranderd; in mijn stad waren de buurten gewoon bewoond
met mensen die allemaal (op een paar uitzonderingen na, maar dat zal je altijd
blijven houden) hard werkten om hun gezin het zo goed mogelijk te geven.
Het was normaal dat de man de kost verdiende, en de vrouw had de zware
taak het huis en het gezin een goed en gezond leven te geven. In die tijd moes-
ten de vrouwen hard werken ´s maandags de was, die werd nog met de hand
gedaan, wel een wringer, en heet water werd met een paar emmers bij de
waterstoker gehaald, want boilers en koelkasten waren er nog niet. Elke dag
werden er boodschappen gedaan, overal in elke straat waren er winkels voor
de dagelijkse boodschappen, en moeder de vrouw wist precies in welke win-
kel zij haar boodschappen haalde het was nodig om te weten wat alles kostte.
En niet zoals tegenwoordig, ga maar naar de supermarkt en laad je wagentje
maar vol. Makkelijk, in één keer klaar zonder echt op te letten wat alles kost.
Vrijdags werden de matten en lopers geklopt, en ging je als kind de wasteil in
en werd je gewassen met een warme ketel water en ook je haar gewassen en
gespoeld. Toen wij wat ouder werden mochten we eens per week naar het
badhuis, in het begin was dat een hele ervaring, ook werd je geleerd dat je kle-
ding belangrijk is, maar zorg dat je altijd schoon ondergoed draagt. Kleding
was anders als tegenwoordig, je doordeweekse kleding was wat je nodig had
en meer niet, en zo nodig waren er verstellingen zoals kousen gestopt en met
stukjes gemaakte broeken, ook werden de schoenen zelf voorzien van zolen
en hakken, en je had wat speciaals voor de zon- en feestdagen in de kast. Ook
waren de mensen in jouw straat anders niet dat iedereen op visite bij je kwam,
maar als iemand hulp nodig had waren zij er voor elkaar. Tegenwoordig als je
in een flat woont, kan je niet zeggen als je in de lift staat of die persoon er
woont of op bezoek is. Ik weet nog wel dat wij als kinderen buiten konden
spelen zoals voetballen en andere spelletjes, er stonden dan ook nog geen
auto’s in de straat, en bij mooi weer gingen de ouders ook wel gezellig iets
doen zoals puttenloop. Wij als kinderen vermaakten ons met spelletjes die
niets kostten zoals vragen stellen over o.a. de Tour de France wie welke ren-
ner was en op welke plaats zij stonden, en anders zaten wij ook wel te zingen.
Tegenwoordig vermaken de mensen zich met allerlei telefoontoestellen, etc.
maar aandacht voor een ander is er niet meer (jammer). En ook wij waren
vroeger ondeugend, als je op school iets uithaalde kreeg je straf, en dat was
dikwijls niet mals. En als je thuis klaagde, had je dikke kans dat je nog een
draai om je oren er bij kreeg. Tegenwoordig is er wel wat veranderd, de
ouders komen naar de school en doen heel vervelend tegen de leraren, en dat
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vind ik geen goede opvoeding.
Mijn stad Rotterdam is heel erg veranderd, zoals vele steden en dorpen.
Toen wij besloten om een kind te nemen, en ons huisje hadden opgeknapt,
woonden wij in een mooie straat, brede trottoirs met bomen, een kerk op de
hoek en met een goede school en een groot speelterrein. Tot ik op een zon-
dagmorgen naar de overkant keek en achter de ramen drie etages alleen maar
buitenlandse gezichten zag. Ik riep mijn vrouw en vroeg aan haar wat zij hier
van vond, zij had daar geen probleem mee, het zijn toch gewoon mensen,
waarop ik zei “ik ga morgenochtend naar de makelaar en ga het huis verko-
pen”, nou dat was niet de oplossing die zij wilde, “wij hebben net alles klaar
en nu wil je hier weg”. Maar ik vond dat ik mijn kind dat nog geboren moest
worden daar niet groot wilde brengen, en heb inderdaad gelijk het huis ver-
kocht. Later heb ik gelijk gekregen, wij hebben daar jaren een zaak gehad, en
als ik nu vertel dat er in die wijk 109 verschillende nationaliteiten woonden,
180 drugspanden, en elke dag 400 personen voorbij zag komen om op hun
gemak bij het Leger des Heils te gaan spuiten, dat alle winkels wel één of
meerdere keren beroofd zijn, en dat wij gezien hebben dat zij elkaar dood sta-
ken en doodschoten, is het voor mij wel een teken dat het niet zo gek was om
daar niet te blijven wonen. En dan zeg ik nu, ja ik ben Rotterdammer maar
ik schaam me voor mijn stad. Ik begrijp dan ook best dat er nu in vele
gemeentes onrust is bij vele bewoners, gezien de opvangcentra die bij hen op
de hoek zijn. Er wordt door onze leiders heel makkelijk gedaan van laten zij
maar komen, wij zijn sociaal en denken aan de medemens, maar als zij nu
eens eerst een wetje maakte waarin alle mensen die ruim bewoond zijn zoals
vele raadsmannen een ruimte in of bij hun huis beschikbaar stellen voor deze
mensen, en als dit gebeurt zullen alle andere bewoners van ons land zeggen
stuur er hier ook maar een paar naartoe. Waarschijnlijk gaat dit veel kosten
schelen die dan weer beschikbaar zijn voor de Nederlanders die naar een
voedselbank moeten. Ik vraag mij werkelijk af hoe ziet Nederland er over
twee generaties uit. Ik hoop dat er dan nog gezegd kan worden ik ben
Rotterdammer en ben daar trots op.
Carl Fritsch

ROTTERDAM, vervolg



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

info@mcsseguros.net
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Bridgenieuws

Het is alweer maart, de tijd gaat snel, in deze maand valt ook de Pasen.

In februari is Minca Koopmans overleden, een speelster die al jaren bij
ons was. Zij was altijd met sport bezig, heel veel tennis, een balletje op
de golfbaan slaan, en het laatste jaar speelde zij met Louise Pohlman; de
dames konden het goed met elkaar vinden, niet alleen aan de bridgetafel
ook daar buiten.

Op 14 februari is er nog een bridger overleden, Jan Tol. Riek en Jan
waren al sinds 1997 in Spanje, en lid van onze Club. Zij hebben samen
veel bijgedragen aan ons verenigingsleven. Jan had een eigen systeem
ontwikkeld, in Excel, om de scores uit te rekenen; wij doen nu wel alles
met de computer, maar zoals met de jubileumdrive dat de computer je in
de steek laat, was het geen probleem voor Jan om het uit te rekenen. 
Wij verliezen in hem een persoonlijkheid die zijn eigen wijze had, ook
zijn woordspeling, en goed gespeelde schoonheid tegen Riek als een spel
was gespeeld. Wij wensen Riek, haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit verlies.

Woensdag 23 maart 2016 houden wij de Paasdrive. Wij beginnen om
10.30 uur, graag uiterlijk 10.15 uur in de Club aanwezig zijn.
Inschrijvingskosten zijn € 5,00 per persoon.

Er is een leuke prijzentafel, een hapje en een snapje uiteraard ook.
Inschrijven kan bij Aad aan de bar, of op woensdagochtend of donderdag-
avond.

In februari en maart hebben wij ook wat overwinteraars bij ons aan de
bridgetafel gehad. Wij hopen dat zij volgend jaar in goede gezondheid
terug komen.

Voor iedereen een vrolijk Pasen, veel speelplezier, en jullie weten het,
een glimlach en een vriendelijk woord kosten niets.

Het Bridgeteam.
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DAMES BILJARTNIEUWS

Dames, ook nu kunnen alle dames komen biljarten.
Dit is een spel waar iedereen vrolijk van wordt, en dat zeker niet alleen voor
mannen is. Iedereen die dit spel wil leren is van harte welkom. Het maakt
totaal niet uit of je het nog nooit heb gespeeld, het gaat om de interesse om
een gezellig spelletje te willen spelen.
Wij geven elke vrijdag van half elf tot half één les in de beginselen van het
biljarten, onder leiding van Cees Kraan.
En elke dinsdagmorgen van half elf tot half één geven wij les om het spel te
leren, zodat u op korte termijn echte wedstrijden met elkaar kunt spelen,
onder leiding van Carl Fritsch.
Onze telefoonnummers zijn vermeld in de telefoonlijst in De Brug.Vraag
geen toestemming aan uw man, u komt gewoon naar de Club om te biljarten.
Vriendelijke groetjes,
Carl Fritsch

BILJARTNIEUWS
Op dinsdag 15 maart a.s. wordt in de biljart-
zaal van de N.V.C.B gestreden om de bekende
wisselbeker. In november is dan de thuiswed-
strijd in onze eigen biljarthoek. Vorig jaar
werd met minimaal verschil verloren. Wellicht
gaat het dit jaar beter.
Biljartleden kunnen zich hiervoor inschrijven
bij de wedstrijdleider Cees Kraan.
Ruud Brouwer

Whats App is overgenomen door Facebook. Vanaf februari 2016 is voor alle gebruikers
Whats App  weer gratis. Momenteel kan iedereen op de smartphone dit controleren.
- Via de drie puntjes rechts boven naar instellingen, daarna account en tot slot tikken op
betalingsinformatie. De tekst is nu : verloopt nooit.
- Er wordt wel overwogen om voor bedrijven betaalabonnementen in te voeren. Minder
goed nieuws is dat Facebook helaas een bedrijf is met een dubieuze reputatie betreffende
de bescherming van persoonlijke gegevens.
- Er zijn heel goede alternatieven, bijvoorbeeld Blackberry Messenger BBM (80 miljoen
gebruikers) of Line (94 miljoen gebruikers). Maar als je wilt overstappen moeten alle
gebruikers waarmee je contact hebt ook over dezelfde apps beschikken.
In Nederland wordt echter alleen Whats App gebruikt en is de rest helaas nog onbekend.
Duurbro (twijfelt om toch over te stappen).

Goed bericht voor Whats App gebruikers (nu 900 miljoen!)
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Afgelopen maand waren er weer gezellige klaverjassessies.
Ook de Valentijnspresentjes werden erg op prijs gesteld.
Op de Open Dag kreeg de Klaverjasafdeling ook veel belangstelling, hetgeen
tevens weer wat nieuwe leden opleverde.
De standen van afgelopen maand:
Op woensdag:
20 januari Ben van Beek van Zijl 5347 pnt.
27 januari Janny van Spronsen 5554 pnt.
03 februari Wies Benthem 5570 pnt.
10 februari Toiny Weiss 5919 pnt.
17 februari Martin Kuckartz 5375 pnt.
Op zondag:
24 januari Trudy en Aart van Zuylen 5469 pnt.
31 januari Trudy en Aart van Zuylen 5083 pnt.
07 februari José Dassen en Angelika Ganzer 5399 pnt.
14 februari Anke Kuckartz en Toiny Weiss 5139 pnt.
De hoogste op woensdag:
1e Toiny Weiss 5919 pnt.
2e Wies Benthem 5570 pnt.
3e Janny van Spronsen 5554 pnt.
De hoogste op zondag:
1e Martha Huijboom en Mieke Bloemberg 5771 pnt.
2e Trudy en Aart van Zuylen. 5469 pnt.
3e Ali van Barneveld en Rietje Oudenrijn. 5438 pnt.

JvS
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SHANTYKOOR
Het Shantykoor is weer bijna helemaal op volle sterkte, dat hoort men echt
wel aan het volume.
De begeleiding is ook gegroeid, 2 accordeons, 2 gitaren, een trommelaar, en
zo nu en dan ook nog een piano. En er staat nog een accordeonist te trappe-
len om ons te versterken.
Susanna heeft ook haar plaats als dirigent helemaal waargemaakt.
Wij hebben democratisch besloten om ons iets meer aan de Shanty-liederen
te houden: die zitten er goed in. Daarnaast gaan we langzaam nieuwe num-
mers invoegen om sleur te voorkomen.
Tijdens de Open Dag heeft het koor weer goed gepresteerd, altijd leuk om
voor een volle bak op te treden.
Helaas is één van onze Shanty`s van het eerste uur, Jan Tol, overleden.
Wij hebben hem met zang geëerd in het crematorium te Villajoyosa op 19
februari jl.
Maar wij moeten doorgaan: op woensdag 27 april a.s. treden wij ter ere van
Koningsdag op bij Moby Dick in Benidorm. Meer optredens zitten in de pen.

Met wind in de zeilen, volle kracht vooruit.
FM

Harriët in gesprek met Jan en Riek Tol. .
Overgenomen uit DE BRUG van februari 2011, en na het overlijden van Jan
Tol op 14 februari jl. met toestemming van Riek nogmaals geplaatst als een
In Memoriam.

Er waait een ijzig koude wind als ik eind januari 2011 in de urbanisatie San
Rafaël aanbel bij het huis van Jan en Riek Tol. Gelukkig word ik letterlijk warm
onthaald in de gezellige woonkamer van het tweetal dat al 48 jaar een echtpaar is.

Riek reddert nog even met de koffie in de keuken die ik even later krijg aange-
reikt. Intussen kan ik op mijn gemak even rondkijken en zie op het bureau een pc
waarop een fotoserie voorbijgaat met opnamen van vele familieleden. In allerlei
situaties geportretteerd en die het zeer naar hun zin blijken te hebben. Zo krijg ik
al een beeld voor ik goed en wel begonnen ben met mijn vraaggesprek. Dan voegt
ook Jan zich bij ons, even tevoren goed verzorgd door Joke Hol van de Thuiszorg.
Hij kan zo ook de dag weer aan.

Riek Lems werd in Hoek van Holland geboren en komt uit een gezin met 6 kin-
deren. Inmiddels zijn een zus en een broer overleden.
Jan Tol groeide op in Maassluis in een gezin met 7 kinderen en al zijn zussen en
broer leven nog. Als kind werd Riek met het hele gezin geëvacueerd naar
Rotterdam, zodat er in die tijd nog maar enkele families in Hoek van Holland ach-
ter bleven.

Zij ontmoetten elkaar in 1955 in de trein, waar zij dagelijks gebruik van maak-
ten, Riek naar haar school in Rotterdam, Jan ook naar Rotterdam voor zijn studie
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H.T.S. Zo spoorden zij jarenlang zonder dat er van “verkering” sprake was.
Uiteindelijk huwden zij in 1962 en woonden in Brielle. Jan werkte inmiddels bij
een Adviesbureau in Rotterdam. Zij kochten in 1963 een huis in Oostvoorne, dat
ze in de loop der jaren geheel hebben verbouwd.

De oudste van hun twee dochters woont al 30 jaar samen met haar vriend en
bezoekt haar ouders regelmatig. De jongste dochter, die al jong gescheiden is, heeft
een dochter van 19 en een zoon van 17 jaar. Ook zij komen graag op vakantie naar
Spanje. In mei komt hun jongste dochter met zoon en vriendin een weekje logeren.

De lijn van mijn gesprekken met diverse leden van onze Vereniging leidt ook
altijd naar de vraag: hoe komen jullie toch in Spanje terecht?
Jan haalt zijn schouders op en zegt dat een tochtje met een zeilboot en wat tuinie-
ren hem in die tijd een ideale vakantie leek, maar zijn “meiden” wilden met een
caravan naar Spanje, mede omdat familieleden daar ook al jaren naar toe gingen.

Achter zijn rug om leenden Riek en hun dochters een caravan en zo reed de
hele familie naar San Pedro Pescador om zich bij de familie te voegen. Het jaar
daarop werd een tweedehands grote caravan aangeschaft en zo toog de hele fami-
lie jarenlang naar Spanje. De dochters gingen mee tot hun 20ste.

In het werkzame leven van beiden is er een periode geweest dat zij door het
werk van Jan in 1972/1973 in Ghana hebben gewoond. Hij was daar projectleider
en diende ook samen te werken met de Ghanezen aldaar. Dit was zeker niet
gemakkelijk gezien de mentaliteit die daar heerste. Toch zegt Jan daar veel van
geleerd te hebben in sociaal opzicht. Het was ook boeiend mee te maken dat er
door de adellijke families een koning wordt gekozen, en bij overlijden er steeds
een nieuwe wordt gekozen. Deze zgn. “kingmakers” hebben veel macht. In de
vrije tijd aldaar werd er door beiden ook al gebridged.

In de periode dat Riek bij de BP werkte, werd Jan op zijn 58ste bij het
Gemeentelijke Havenbedrijf afgekeurd. Hij had al jarenlang reuma. Er werd voor
het gemak ook verhuisd van een woning naar een bungalow, waar Riek graag uren
in de tuin vertoefde om alle onkruidjes handmatig te verwijderen. Jan kookte in
die tijd en zegt dat hij op een gegeven ogenblik zelfs de strijk deed. Tijd om eens
te overleggen wat er gedurende de komende levensjaren nog meer voor interes-
sants te beleven valt!

Via een zwager die vaker op de camping Cap Blanch in Albir verbleef, is het
tweetal in de omgeving gaan rondkijken wat er zoal te koop was. Uiteindelijk
werd in Nederland de bungalow verkocht en in 1996 een huis in San Rafaël
gekocht via “Frits La Nucia”.

Jan werd in 1997 lid van Club Los Holandeses en heeft ook nog een wijle
Marga Rijk vervangen en teken-en schilderles gegeven. Riek werd in 1998 lid,
zeker ook om zich in het bridgegebeuren te storten. Tot voor kort heeft zij de
damesbridge geleid en dit gedurende 10 jaar.

Haar energie wordt sedert een aantal jaren ook ingezet bij de ledenadministra-

In gesprek met Jan en Riek Tol
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Computer - ondersteuning voor DigiBeetjes
Op de Open Dag schitterde ik door afwezigheid wegens bbhh; een vol-
gende keer hoop ik er bij te kunnen zijn.
Aan het eind van deze maand ga ik mijn moeder verblijden door naar
Nederland te gaan, dus ik ben een tijdje afwezig. Na de Paasdagen ben
ik weer tot uw beschikking.
Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning, maak dan een
afspraak met mij, d.m.v. E-Mail of  Whatsapp, 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,  na afloop, dat is voor mij prettiger. 
Heeft 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

tie, die zij nauwkeurig en zo goed als het gaat bijhoudt. Er zijn nog steeds leden,
die helaas niet hun adres-, c.q. telefoonwijziging aan haar doorgeven (zie e-mail
adres onder Leden-administratie in iedere Brug). Riek wil de ledenadministratie
van onze Vereniging graag up-to-date houden!

Jan is sinds kort een enthousiast lid van het Shanty-herenkoor binnen onze
Vereniging, dat onder leiding staat van Ad van Hoorn, die ook af en toe hun lied-
jes schrijft. Zij repeteren op de dinsdagmiddag. Op zondag 20 februari 2011 is er
een feestelijke opening van de nieuwe studio van Radio Oranje, waar het koor
acte de présence zal geven.

Het wonen hier geeft beiden veel voldoening. Het sociale gebeuren is dichtbij,
het klimaat is goed voor hen, de zorg is uitstekend en al lezend (regelmatig een
goed boek) en puzzelend is iedere dag samen weer iets om dankbaar voor te zijn.

In gesprek met Jan en Riek Tol

DANKWOORD
Lieve clubgenoten,
De afgelopen dagen heb ik veel telefoontjes, bloemen, mailtjes, kaarten
en overige blijken van medeleven in verband met het overlijden van Jan
mogen ontvangen. Daarnaast waren velen van jullie aanwezig bij het
afscheid. Het is heel waardevol om zoveel steun te mogen ervaren gedu-
rende deze periode. Mede namens Hilke en Paul, Annemarie, Debby en
Thomas: zeer veel dank daarvoor! 

Riek Tol
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver / 
Jan Lindenhof

12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.00-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 - 14.00 uur Dames libre biljart Carl Fritsch
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 Hester Steenbergen
20.00 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
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 Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

11.00 - 12.00 Biljartles Dames libre 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 Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


