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INHOUD

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
Clubgebouw: Plaza Justus 1 Telefoon: 966 875 342
Urb. Barranco Hondo Website: www.holandeses.nl
03580 Alfaz del Pi Email: bestuur75@gmail.com
Bestuur:
Algemeen e-mailadres: bestuur75@gmail.com
Robert Eijeriks Voorzitter  tel.: 965 840 807
Ronald Westerduin Penningmeester tel.: 966 868 996
Ruud Kooijmans Secretaris tel.: 665 796 089
Gerry Officier Alg.Lid / Vice voorz. tel.: 966 873 388
Cor Klaver Alg. Lid tel.: 966 873 736
Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +3 636 076 260
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Naast zelf beleggen kunt u ook laten beleggen. 
Net zoals u uw grasveld kunt laten maaien.

Wij bieden diverse moderne technieken om beleggen zo eenvoudig
mogelijk te maken. Ongecompliceerd en toegankelijk net als Alex Spanje.
Of u nu kiest voor zelf beleggen of laten beleggen, in ons kantoor in
Marbella zit altijd een team enthousiaste, deskundige medewerkers
voor u klaar. Check de website of kom langs

Maak vandaag nog een afsrpaak
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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 van harte welkom:

Naam Telefoonnummer

Mevr. Lia Nicolaas tel. 965 87 30 31
Hr. Ram Ganeshie tel. 631 83 28 30
Hr. Bert van der Spek tel. 636 53 43 41
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 wijziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven. 
Mijn 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 966 873 736
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 Joke Niestadt 656 943 098
Zwembad Martha Huijboom 676 673 320
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VAN DE REDACTIE 

Het bubbelt en bruist in Club Los Holandeses zoals een multivitaminetablet
in een glas water.
De positieve elementen werken aanstekelijk en dat is te merken aan de bijval
van de deelnemende leden aan activiteiten en evenementen.
Toch zijn er al wat leden weer terug naar Nederland om daar te overzomeren,
maar genoeg “die hards” die de gelederen blijven versterken, en ons barteam
blij maken met hun dorstige kelen …

De verslagen van de “hoofden” van de afdelingen worden trouw ingezonden
en dat is prijzenswaardig te noemen omdat zij dit toch steeds op vrijwillige
basis doen (nou ja, af en toe met zachte dwang van de Redactie …). Spreek
uw dank eens naar hen uit, dan blijven deze schrijvers gemotiveerd en blijft
u op de hoogte!

Mijn Brugmaat Bart is inmiddels met zijn Marlies terug op zijn Nederlandse
stek en blijft, tot het zomerreces van De Brug (juli en augustus), zijn onont-
beerlijke medewerking verlenen de komende tijd. U kunt dat onder meer zien
aan de voorplaat, waarin hij verwijst naar het aloude Nederlandse liedje
“Hopsa heisasa, ´t is in de maand van mei …” dat velen van u in hun jeugd
uit volle borst gezongen hebben! 

Wilt u per se nog iets kwijt op onze bladzijden dan kan dat nog in de komen-
de juni-Brug.
Wij wensen u veel leesplezier en een aangename en mooie meimaand toe!

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

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

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.

pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor juni in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste mei. 

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
Hallo allemaal,

Wij hebben de maand april achter ons gelaten. 
We wensen de zieken een voorspoedig herstel toe. Het is een roerige

maand geweest, zowel wat het weer betreft als in het Bestuur. 
Van de gemeente hebben we 1500 Euro op papier gekregen voor de

verkeersborden; er zijn er drie die we zelf nog moeten ontwerpen, én de
plek aangeven waar ze moeten staan en dan zal de gemeente ze plaatsen.
We hopen dat dit vóór de Open Dag in oktober gebeurd zal zijn. 

Op 04 mei is de Dodenherdenking bij ons clubgebouw om 19.00 uur,
en om 20.00 uur is er een minuut stilte.

Er is weer een BINGO geweest met een hoofdprijs van 50 Euro, dus
mensen, kom naar de volgende Bingo, want hoe meer mensen er mee-
doen, hoe groter de prijzen worden.

En we hebben in mei Moederdag, en dan worden de moeders in het
zonnetje gezet door het Evenemententeam.

Het ledental stijgt gestaag. Wij wensen u allen nog een mooie en
gezonde meimaand toe, en voor de mensen die op reis gaan, een veilige
reis en wij hopen u gauw weer terug te zien in ons clubgebouw.

Vriendelijke groeten van ons allemaal,
Rob Eijeriks 
voorzitter Club Los Holandeses.

OPROEP OPROEP OPROEP
Namens het Bestuur plaatsen wij hier een oproep voor vrijwilligers, die
hand- en spandiensten zouden kunnen verrichten voor bijv. onderhoud van
de Soos, tuin, electra, etc.
Tevens heeft het Bestuur een notulist nodig voor het verslaan van hun  
vergaderingen.
U kunt zich opgeven bij:  bestuur75@gmail.com
Met vriendelijke dank,
Redactie DE BRUG
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DE BRUG MAKEN IS TEAMWERK
Telkens weer als er een nieuwe Brug ligt neem ik mij voor om het de volgen-

de keer slimmer aan te pakken. Want steeds weer valt er het nodige aan te mer-
ken op de uitvoering of de inhoud van de Brug.

Dan weer is er een wijziging in een telefoonnummer geslopen of in een
naamsvermelding. Dan weer ontbreekt er iets in een artikel.

Trouwens, zonder Harriët zou de fouten-regen veel groter zijn. Samen maken
we er een alleszins acceptabel blad van en, natuurlijk, hebben we er samen veel
plezier in om er een zo mooi mogelijk tijdschrift van te maken.

Daarnaast zou de geprinte versie onmogelijk zijn zonder de trouwe medewer-
king van Karin en Henk. Die daar telkens weer voor klaar staan.

En die zouden op hun beurt zonder het sorteerteam ook weer met de handen
in het haar zitten. 

En niet te vergeten, ook Ruud Kooijmans zorgt er trouw voor dat iedereen die
dat wil de digitale versie krijgt.

Tenslotte maar niet in de laatste plaats wil ik Wil en Joop danken voor hun
niet aflatende ijver om adverteerders voor ons clubblad te werven.

Maar toch wel het allervoornaamste: zonder al die enthousiaste mensen die
telkens weer hun bijdrage naar de Redactie sturen en steeds weer hun pennen-
vruchten aan ons toevertrouwen, zou een weliswaar mooie Brug nog geen inte-
ressante Brug geweest zijn.

Vandaar dat ik alle medewerkers en schrijvers (vrouwelijk zowel als manne-
lijk) wil danken en ze tevens wil vragen: blijf enthousiast zorgen voor ons troe-
telkind “De Brug”.
Bart, mede uit naam van Harriët.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Woensdag 4 mei 2016 Nationale Dodenherdenking 

Zondag 8 mei 2016 Moederdag 
Koffie met iets lekkers
11.00 uur tot 11.30 uur.Vaders zijn
uiteraard van harte welkom.

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

ONBEDOELDE HUMOR
* Een citroendealer afpersen.
* Een brandweerman die recht heeft op een rookvrije werkplek.
* Een begrafenisondernemer die het stervensdruk heeft.
* Een leeg restaurant gastvrij noemen.
* Als het aantal deelnemers van de wandelvierdaagse achteruit loopt.
* Blaren oplopen bij een lopend buffet.
* In een tuincentrum iemand een beuk verkopen.
* Een brandweerman met een nieuwe vlam.
* Een scherpschutter die tegen zijn vrouw zegt: “Ik heb je gemist”.
* Een fotorolletje naar een ontwikkelingsland sturen.
* Een konijn met een hazenlip.
* Een ballonvaarder die door de mand valt.
* Je schouders ophalen bij de gevonden voorwerpen
* Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is.
* De opstelling is als voorgaande jaren, met uitzondering dat na afloop de
mensen in tweeën worden gedeeld.
* We staan aan de rand van de afgrond maar doen nu een grote stap voorwaarts.
* Weerbericht: morgen een tijdelijke toename van de bevolking.
* Hij heeft de ziekte van Pakistan. * Het land gaat naar de Filippijnen.
* Ik wil hier graag even op inhakken. * Er begon een lampje bij me te rinkelen.
* Ze ging een frisse neus scheppen. * Het werkt als een lap op een rode stier.
* Met ‘t oog op z’n knie kan onze Jantje niet deelnemen aan de gymnastieklessen.
* Ik teken en blijf in verwachting, mevrouw Droefmuts.
* Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom
was er ook bij.
Kitty Raa



Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. met dat gevoel liep ik donderdag-
morgen 31 maart jl. naar het clubgebouw om de laatste les schilderen van dit
voorjaar te geven. Uiteindelijk viel het mee en verliep de les als altijd.

Met enkele verschillen: Angelika wilde foto’s maken van Annelies en mij, en
na afloop was er een feestelijke borrel met hapjes als afscheid en bij dat afscheid
werd er veel geknuffeld.

Tot komende winter zal ik het zonder mijn getalenteerde schilderklas  moeten
stellen, al weet ik zeker dat die in goede handen zal zijn bij Annelies.

Daarom gaf ik
met het volste
vertrouwen het
stokje (resp. de
ledenpop) over
aan haar.

Ik wens alle
schilderessen en
Annelies veel
creativiteit en
schilderpret toe
gedurende de
komende zomer.

Bart.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

AFSCHEID

Hier zijn we met het laatste nieuws van de Bibliotheek. Er is weer een aantal
nieuwe boeken, o.a. van J.C. Sansom -  Mist over Londen; de laatste nieuwe van
de serie van blauwe maandag van Nicci French; Sara Mac-Donald -  Zeemuziek;
Henning Mankell -  De jonge Wallander en ook nog Linn Ullmann -  Een geze-
gend kind, en nog vele andere boeken. 
Dus het is de moeite waard om eens bij de Bibliotheek aan te komen. Het lid-
maatschap bedraagt  € 10,00 per kalenderjaar, daarvoor mag u drie boeken per
keer meenemen en ze 14 dagen houden.
Zoals u weet zijn we iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur, bij het
zwembad het trapje af. U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van de Bibliotheek
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Giethoorn in de Spaanse zon
In alle vroegte gaat om zes uur de wekker. Ik ga iets doen wat ik nog

nooit in Nederland gedaan heb, laat staan in Spanje. Met één van de beste
biljarters van de Club mag ik een dagje mee om verse paling te halen in de
buurt van Valencia.

Eenmaal bij Cor gekomen gaan we om zeven uur richting het noorden
over de AP7. We gaan weg in het donker, en langzaam wordt het licht. Na
ongeveer een uur verdwijnen de bergen en komen we in een vlak landschap. 

Ik kijk mijn ogen uit, want grote delen van het land staan onder water.
Cor vertelt mij, dat hier rijst wordt verbouwd. Dat wist ik niet. Ik dacht dat
alleen in het verre oosten rijst wordt verbouwd, bijvoorbeeld in Indonesië. 

Na nog een half uurtje rijden komen we in een soort van Giethoorn, brug-
getjes en smalle kanaaltjes. El Palmar heet het plaatsje, gelegen midden in
een groot watergebied, waar de paling in fuiken wordt gevangen. 

We gaan eerst even naar een lokaal restaurant om een kopje koffie te drin-
ken. Het is over negenen en in een hoek van het restaurant zit een aantal
plaatselijke bewoners, die voordat ze gaan werken eerst nog even een hapje
komen eten en een drankje drinken. En “je wil het niet weten”, maar je raadt
het al: na de koffie-brandy, worden er volle flessen wijn aangerukt. We wil-
len geen spelbrekers zijn, dus heerlijk ook aan de wijn. Langzaam vult de
tafel zich met nog meer Spanjaarden en nog meer flessen wijn.

We komen in gesprek met deze mensen. Het was beter geweest als we de
Spaanse taal goed zouden spreken, maar helaas. Met Engels en af en toe een
woordje Spaans kunnen we toch met elkaar communiceren. Al gauw gaat
het natuurlijk over de paling. We vertellen dat in Nederland de paling
hoofdzakelijk gerookt wordt. Na wat heen en weer gepraat wordt het einde-
lijk begrepen. Cor laat wat foto’s zien, hoe hij dat doet. Ze vinden dat heel
bijzonder! In Spanje wordt de paling gebakken of gestoofd en met saus en
aardappels opgediend. We beloven, dat we de volgende keer gerookte
paling mee zullen nemen. De Spanjaarden zorgen er dan voor dat er
gestoofde paling is. Telefoonnummers worden uitgewisseld!

Na toch wel een uurtje met elkaar met handen en voeten gesproken te
hebben, wat toch ontzettend leuk was, gaan we naar de visafslag, niet ver
van het restaurant. Daar waren we toch eigenlijk voor gekomen!

Cor kiest zijn palingen uit, die net zijn gevangen in het dichtbij gelegen
Albufera-meer. Ze krioelen in grote bakken. Met een schepnet schept de
visverkoper 30 kg paling uit de bakken en gooit ze in de plastic containers.

Eerst afrekenen en dan … hup naar huis!  Cor heeft weer genoeg handel
en ik ga snel naar de Club om in het Shantykoor te gaan zingen.
Wat een leuk uitstapje was dat, midden tussen de Spanjaarden.

In de volgende editie van DE BRUG het vervolg!
Ronald Westerduin maart 2016
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NNaattiioonnaallee  DDooddeennhheerrddeennkkiinngg  0044  mmeeii  22001166

De Nationale herdenking 2016 vindt plaats bij het clubgebouw “los
Holandeses” te Alfaz del Pi.

Deze wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Veteranen
en Oud Militairen aan de Costa Blanca in samenwerking met het Comité 4
en 5 mei aan de Costa Blanca.

Het Jaarthema 2016 is: De vrijheid omarmd¨
geschreven* door Tamar de Waal, politiek filosoof.

Vanaf 19.00 uur : ontvangst van de genodigden en deelnemers.
Rond 19.20 uur : aanvang van de herdenking 

o.l.v. Jonkvrouw Ellen de Haar van Zuijlen van Nijeveld, en  een wel-
komstwoord van de voorzitter Club ¨los Holandeses¨, dhr. Robert Eijeriks
en van de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei aan de Costa Blanca, dhr.
Samuel Totays.
Hierna komt aan het woord de Geestelijk Verzorger mevr. drs. Irene
Godderij, gevolgd door een overdenking door dhr. drs. P. Vermaat uit
Veenendaal van de Interkerkelijke Gemeente Benidorm. Waarna gedichten
en/of voordrachten door de 14 jarige Xana en de 12 jarige Cheran van der
Schuit leerlingen van de ¨Altea-Internationale School  te la Nucía.   

Rond 19.50 uur : kransleggingen door :
De Nederlandse honorair consul dhr. Eric Durieux; de defensieattaché uit
Madrid, luitenant-kolonel Michel de Brabander; het Comité 4 en 5 mei aan
de Costa Blanca door dhr. Samuel Totays; de voorzitter van Club ¨los
Holandeses¨ dhr. Robert Eijeriks; de voorzitter VNVOM-CB dhr. Ton van
der Klei, samen met de 8 jarige Syena van der Schuit van de basisschool te
la Nucía. 

Om 20.00 uur : 
het signaal TAPTOE gevolgd door 2 minuten stilte.

Daarna zingen wij het Wilhelmus 1e en 6e couplet en volgt er een
anjerlegging door alle aanwezigen.

*http:www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema_2016/jaarthematekst.

                  



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

info@mcsseguros.net
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UITSLAG TWEEKAMP NVCB-CLUB
LOS HOLANDESES

Gespeeld op dinsdag 15 maart 2016.
Driebanden                                         Libre
Cor Klaver - Henk Lubbers  1-3    Tini Bersselaar - Wim v. Hoof  0-4
Cees Kraan - Martin Hamer      2-2    Frans v. Raalte - Leo de Vreede 0-4
Jan Lindenhof-Gerrit Beuckelaar 3-1  Eppo Gouwerok - Pieter Tensen 4-0
Frans Sertons -  Rob Bakker     4-0    Ruud Brouwer - Hans Loykens  4-0
Nico Verlaat - Jan ter Mos        0-4    Willem Vermeulen -Joop Mulder 0-4
Gerard Blok - Floor       2-2     Rudi Meyers - Rob v. Empel 2-2
Tussenstand :
Club los Holandeses                                 22 punten
Nederlandse Vereniging Costa Blanca    26 punten
De thuiswedstrijd wordt gespeeld in november 2016, er moet nog veel
geoefend worden om daarna de wisselbeker weer in onze biljarthoek
te laten pronken. Cees Kraan (wedstrijdleider)

BILJARTNIEUWS

AFSCHEID HENK & KARIN 
VAN HET EVENEMENTENTEAM

Tijdens de afgelopen Algemene
Leden Vergadering op 11 maart jl.
hebben wij stil gestaan bij het feit
dat Henk en Karin afscheid namen
van het Evenementen Team.
Hun jarenlange tomeloze inzet
voor Club Los Holandeses is prij-
zenswaardig te noemen.
Namens de leden hebben wij ze in
de bloemetjes gezet, en een wel-
verdiend cadeau overhandigd.
Zoals we merken, blijven ze op de
achter-, maar gelukkig ook op de
voorgrond, toch hun medewer-
king verlenen aan de diverse activiteiten van de verschillende afdelingen.
Vanaf deze plaats willen wij hen nogmaals onze erkentelijkheid betuigen,
en wensen wij ze toe te gaan genieten van de verdiende vrije uurtjes! 

Namens de leden,
Bestuur Club Los Holandeses
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IMPRESSIE ORANJEMARKT op zaterdag 23 april  j.l.

Binnen en buiten Club Los Holandeses was het één en al oranje wat de versie-
ring en de kleding van de gasten kleurde. Over het zonovergoten terras liepen de
mensen tussen de gevulde kramen, en deze waren overal opgesteld, zelfs tot en
met het terras rondom het zwembad.

Een woord van dank en waardering voor degenen achter de kramen die zich
toch tekens weer veel inspanning getroosten om alles zo mooi uitgestald te krijgen!

Ook binnen vonden velen de kraampjes en natuurlijk werd de bar niet overge-
slagen, waar de medewerkers hun beste beentjes voorzetten om een ieder van een
drankje en koffie, al of niet met appeltaart, te voorzien. Bij de buitenkeukendeur
verdrongen de mensen zich om een kroket, haring, broodje kaas of een beker erw-
tensoep te bestellen, om het daarna met veel smaak te verorberen. 
De sfeer was opperbest en zelfs de wandelclub van de NVCB uit Altea was bij ons
neergestreken om het een en ander te nuttigen. Allemaal tevreden gezichten, leuke
contacten werden gelegd, nieuwe leden schreven zich in, nadat onze voorzitter ze
verleid had tot het nemen van een door hemzelf ingeschonken oranjebittertje!

Rond 13.00 uur hief de dirigente haar baton en zetten de kelen van het
Shantykoor zich in beweging en onder de vaste begeleiding van de accordeoniste
en el señor de batería, én zelfs een heuse saxofonist-gastspeler werd het een mooi
spektakel. Meezingen mocht!

Het “verse” Evenementen Team heeft de handen vol gehad aan de organisatie
en mag zich gelukkig prijzen dat wij mogen terugzien op een zeer geslaagde
Oranjemarkt.

HM
Rene Van Dijk Club NIV Denia
En Oftalvist beval ze mij aan
dubbelfocus  lenzen te  laten  plaatsen
na  cataract  in  beide ogen  te hebben
geconstateerd.  Eerst  heb ik mij  enkel
aan één oog laten  opereren om zeker
te  zijn.   Onmiddelijk  na  de  operatie
was  ik  aangenaam  verrast   door  de
helderheid  van kleuren  die ik met  het
geopereerde   oog   kon    waarnemen.
Kortom het  andere oog heb ik dus ook
laten doen.  Geen bril  meer:  lezen en
autorijden   zonder   bril.  Zowaar  een
geweldig resultaat!!! 
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
De maanden gaan: snel we schrijven al weer mei, en een gedeelte van onze leden
is weer naar Nederland vertrokken voor de zomer, dus blijven wij met een klein
groepje overzomeraars over.
Het goede seizoen breekt weer aan dat we heerlijk buiten kunnen klaverjassen.
We maken u er op attent dat er op woensdag 04 mei geen klaverjas is; dit in ver-
band met de Dodenherdenking.
De standen van de afgelopen maand:
Op woensdag:
23 maart Rinus Koulil 5371  pnt.
30 maart Aart van Zuylen 5682  pnt.
06 april Rietje van Oudenrijn 5310  pnt.
13 april Ben van Beek van Zijl 5394  pnt.
Opzondag:
27 maart wegens paasbrunch geen klaverjas
06 april Toiny Weiss en Carl Fritsch 6004  pnt.
10 april Wies Benthem en Harry Blous 5233  pnt.
17 april Janny van Spronsen en Ben van Beek 5185  pnt.
De hoogste op woensdag:
1e Toiny Weiss 5919  pnt.
2e Aart van Zuylen 5682  pnt.
3e Wies van Benthem. 5570  pnt.
De hoogsten op zondag:
1e Toiny Weiss en Carl Fritsch 6004  pnt.
2e Martha Huijboom en Mieke Bloemberg 5771  pnt.
3e Carla en Piet Gelens. 5576  pnt.
JvS

Vrijheid 
geef je door

            



Naar ALBUFERA
Voor de “overlevenden” van de barre maar leuke boottocht over het brakke meer
van Albufera  (zie foto).
De gondelier vertelde interessante wetenswaardigheden. Hij moest ook in
ondiep water (0,25 tot max. 2,00 m) af en toe zijn percha gebruiken. Ha ha
(percha) opzoeken in het woordenboek! Al met al Hollands weer, Spaans eten
in VIVA ESPAÑA met drankjes en gewoon genieten. Het was geweldig.
AG
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Vorige maand stond hier een berichtje over goedkoop vliegen van Alicante naar
Nederland. Het aantal vliegtuigmaatschappijen dat dit verzorgt wordt steeds gro-
ter. Ik gaf advies om hiervoor een website te gebruiken. Welnu dit is geschikt voor
een bepaalde datum. Hoeft u niet op een bepaalde datum te vliegen maar wel in
een bepaalde periode ? Dan is het ingewikkelder om naar alle websites met aan-
biedingen te zoeken. 

Heeft u weinig ervaring met internet, dan is mijn advies : neem contact op met
Martin (van Fresno). Al tien jaar elke donderdagochtend aanwezig in de Soos (zie
de advertentie in De Brug). Hij zoekt en boekt voor u tegen een kleine vergoeding
de goedkoopste vliegreizen op de mooiste vertrektijden. Heeft u wel eens familie
die hier tijdens hun vakantie in Spanje een auto willen huren? Ook dat kan door
hem worden geregeld. Normaal maak ik geen  reclame   voor een bedrijf, maar ik
maak nu een uitzondering, gezien de talrijke goede ervaringen van vele clubleden.
duurbro

Nog een keer Info. vliegen naar Nederland

De zomer komt er aan, ja april die heeft gedaan wat hij wil, helaas af en toe
regen en wind, maar voor de natuur erg goed.

Wij bridgen nog steeds op de woensdagochtend met vier tafels. De donderdag-
avond is ook nog goed bezet, ondanks dat er alweer wat paren naar Nederland zijn
vertrokken voor de zomer.
In april waren er geen bijzonderheden, de eerste plaats of laatste worden is
momenteel een afwisseling.

Afgelopen maanden was wel weer Herman Luttik van de partij, daar kunnen
wij een voorbeeld aan nemen. Laten we hopen dat velen van ons zo´n respecta-
bele leeftijd mogen krijgen, en dan ook nog zo goed kunnen bridgen. Wij hopen
hem in het najaar weer te mogen begroeten.

Veel plezier aan de bridgetafel, en ja, een glimlach,of vriendelijk woord voor
je partner, kost niets.

Het Bridgeteam

Bridgenieuws

Hallo trouwe lezers,
Nieuwjaar ligt al weer een tijdje achter ons. Ondergetekenden hadden deze keer de
verzorging en presentatie van Thomasvaer en Pieternel op zich genomen, hoewel
velen dachten dat we alleen de opvoering gedaan hebben. Ondanks een stevige griep
juist in december was het toch gelukt er tijdig mee gereed te zijn.
Zoals ieder jaar is de tekst op de website van de Club geplaatst onder de kop
Thomasvaer/Pieternel. Na een klik daarop kunt u nogmaals, of voor de eerste keer als
u niet bij de opvoering was tijdens de Nieuwjaarsreceptie, van het stuk genieten. Veel
plezier ! 
Joop en Wil Slangen

THOMASVAER EN PIETERNEL 2016
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES
Helaas, de eerste overwinteraars zijn al vertrokken; jammer, Bart en Marlies
zullen we wel erg missen. De anderen ook hoor. Er zullen er nog wel wat vol-
gen, en ik wens een ieder een voorspoedige zomer in Nederland.

Voor mensen die mij willen raadplegen; als u een afspraak met mij maakt,
houdt u zich daar dan aan. Ik doe het vrijwillig maar ben geen gebruiksvoor-
werp dat je niet gebruikt omdat het je even niet uitkomt. Ook ik moet er tijd
voor vrijmaken en ja, ik heb echt wel andere dingen te doen en ik woon niet
op de Club, dus ben er dan voor u, houdt daar a.u.b.  rekening mee.
Natuurlijk sta ik voor u klaar om u te helpen met het gebruik van uw elektro-
nische apparatuur. 

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 afspre-
ken om u te helpen met uw probleem, of  uitleg te 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. 

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 

meezingen op de oranjemarkt
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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 Annelies v.Tessel
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 Joke Niestadt
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

                


