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Een zonnige reis gewenst.

Neem de trein nooit
zonder je valies met

dromen. Dan vind je in
elke stad een goed

onderkomen,

Vrij naar Jan van Nijlen.
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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
Gerry Officier             Voorzitter       tel. 966 873 388 / 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         tel. 665 796 089 / +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      tel. 0031617847494.
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      tel. 663 632 985
Hetty Oudshoorn        2e Secretaris         tel. 966 873 195 
Cor Klaver lid tel. 966 873 736
Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +31(0) 636 076 260
Voor advertenties: en foto’s redactieclh@gmail.com
Barteam: Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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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 - 2017)  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: ES44  0075 1294 6806 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:

Mevr. Ingrid Van Veen Hr. Paul Van Veen
Mevr. Wanda van der Molen

Hr. Jac. Kessels
Hr. Fred Voskuilen

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaart-
je 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
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 966 580 185

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor Susanna de Zwaan 966 580 185
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen      966 580 236  of 634 308 932
Tekenen / Beeldhouwen Jaap van Gurp 
en Schilderen Annelies van Tessel                   +31616761780

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi

Reg. Sanidad 10897
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VAN DE REDACTIE 
Na een fraaie en gezellige meimaand breekt er voor onze “zomerblijvers” een
periode aan van wijs omgaan met het klimaat hier aan de Costa Blanca.
Toch kan er in en buiten ons clubgebouw menig schaduwrijk plekje worden
gevonden om de vaste bezigheden te laten doorgaan.
De flyers zullen de extra activiteiten aangeven, zodat u hiervan niet verstoken
hoeft te blijven. Alleen al een drankje of een lekker ijsje op hapje nuttigen op het
terras kan een goed humeur garanderen!
Deze Brug geeft u voorlopig de laatste informatie en leesgenoegen voordat wij
eind augustus wederom aan de slag hopen te gaan om de september-BRUG te
fabriceren. Ja, uw redactieleden én de drukkers hebben het wel verdiend om er
even tussenuit te gaan: de accu opladen noemen wij dat meestal.
Karin en Henk Murks verzorgen al lange tijd het drukwerk van ons maandblad, en
dat is geen vanzelfsprekendheid, dus een extra dank jullie wel is zeker op zijn
plaats! Graag doen wij een beroep op u om eens na te gaan of u hen eens zou wil-
len vervangen in geval zij niet in de gelegenheid zijn om De Brugbladen te ver-
zorgen. Het is even een weet, zij leggen u maar wat graag uit hoe het in zijn werk
gaat, en het zou voor ons een geruststelling zijn te weten dat er feed back is wat
dit betreft…
Wij hopen dat de vaste schrijvers onder u, maar zeker ook nieuw talent, ons na de
zomermaanden in goede gezondheid weer de kopij kunnen leveren tegen die tijd.
Wij wensen u een plezierige, gezellige en niet al te warme juni, juli en augustus 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 september in te leveren of te e-mailen vóór de 21ste
augustus.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2017

1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00
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van de Bestuurstafel
Beste leden,
Ziehier alweer de laatste “De Brug” voor de zomer. Gelukkig heb ik deze keer alleen
maar leuke en gezellige zaken te melden. Op 1 mei heb ik veel van onze leden gezien
en gesproken op de Oranjemarkt in El Cisne. Onze mannen en vrouwen van het
Shantykoor gaven daar een spetterend optreden en hadden veel belangstelling.
Chapeau mensen, ik heb van jullie genoten!
Onder zeer grote belangstelling (170 aanwezigen) vond op 4 mei de dodenherdenking
plaats. De organisatie was zoals gewoonlijk in handen van de club van oud-militairen
aan de Costa Blanca en wij fungeren daarbij als gastclub. Het was een indrukwekken-
de en stijlvolle bijeenkomst met mooie toespraken, live muziek en kransleggingen.
Naast veel leden van onze club waren er ook veel hooggeplaatste personen aanwezig
van ambassade en militaire organisaties. Ook de wethouders van Alfáz del Pí en La
Nucía waren aanwezig en lieten zich graag gezamenlijk door ons fotograferen (zie
foto). Na afloop mocht ik namens onze Club iedereen uitnodigen voor een drankje.
Tja, en dan is het vakantieseizoen aangebroken. Het Bestuur zal, tenzij noodzakelijk,
twee maanden niet vergaderen. Wel is er tijdens de vakantie tussen 12.00 en 13.00 u.
zoals gewoonlijk iedere donderdag een bestuurslid aanwezig. Tijdens de laatste
bestuursvergadering, 19 mei, hebben we gebruik gemaakt van Skype. Dit betekent dat
als een bestuurslid niet aanwezig kan zijn, hij live en actief kan deelnemen aan de ver-
gadering. Veel mensen zullen in dit warme seizoen naar Nederland of elders gaan. Het
zal rustiger worden op de Club. Ik wens iedereen die vertrekt een goede reis en een
goed verblijf toe.                                 
Gelukkig was het op 14 mei (moederdag) heel druk. Wat zijn alle moeders verwend
zeg: een prachtig opgemaakt bord met taart, advocaat, een bonbon met slagroom en
een kopje koffie, ja, daar krijg je iedere moeder mee op de knieën. En als klap op de
vuurpijl nog een mooi bloemetje voor thuis. Ja vaders, jullie keken ietwat jaloers toe
maar jullie zijn de volgende maand aan de beurt. Dank jullie wel Evenemententeam,
applaus en een dikke knuffel namens alle moeders.
Vanaf 16 mei kunnen de kunstenaars onder ons hun hart weer ophalen: balconades,
het kunstproject van Altea is weer van start
gegaan. Onder aanvoering van Linda Mahler
zijn velen direct aan de slag gegaan met het
schilderen van een groot doek(140/150) dat
vanaf juli hangt aan de balkons in het oude
gedeelte van Altea, daarna in Alfáz, dan in
Agost en als laatste in Benimantell.
Dank je wel Linda voor al die extra energie
die je erin steekt. Van de doeken die in de
afgelopen jaren gemaakt zijn kunt u in de
hal van onze Club genieten. Er zal iedere
maand een ander doek hangen.
Rest mij nog om iedereen een fantastische
zomer toe te wensen, ook namens mijn
medebestuursleden, en als u vragen, suggesties of iets anders heeft: onze telefoon-
nummers staan (met een luisterend oor) in De Brug.
Hartelijke groet, Gerry Officier
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Vaderdag



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

“BIEDEN”
Wie heeft interesse in het Belgisch kaartspel “BIEDEN” ?
Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur.
Degene die belangstelling heeft: Gelieve uw naam, telefoonnummer en 
e-mailadres op te geven aan de Bar (bij Aad of Marco), óf telefonisch con-
tact op te nemen met

Verstuyft, Walter, tel. nr. 0034 966 296 619 of
per e-mail: walter.verstuyft@gmail.com 

Het algemene reglement voor het kaartspel “BIEDEN” kan bezorgd wor-
den bij de deelnemers.

WV
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,

Vele leden gaan ons tijdelijk verlaten omdat de warmte (als het goed is) weer gaat
aanbreken. Voor degenen die hier blijven zal er in de maanden juli en augustus een
BBQ- en Paella-avond georganiseerd worden met weer heel gezellige live
muziek. Een korte terugblik over de maand mei.
6 mei was er weer een zeer gezellige bingomiddag. Er werd weer een groot aan-
tal prijzen uitgereikt aan de winnaars. Ook was er dit keer weer een sponsor die
zijn knip open trok. Wij willen de sponsor daarvoor ook weer hartelijk danken
(wil niet bij naam genoemd worden). Joke en Karin hebben deze middag weer
een geweldig steentje bij gedragen door de nummertjes uit het zakje te halen en
aan de aanwezigen op te noemen en de spelmiddag in goede banen te leiden.
Dames weer zeer bedankt en hopen dat jullie deze middag ons blijven helpen.
14 mei was er onze Moederdagochtend. Wat hadden we een geweldige opkomst
en heerlijk weer, totaal geen wind, gewoon weg heeeeeerlijk. De dames van het
Evenemententeam deelden de koffie aan iedereen uit. De dames (moeders) weer
verrast met een bordje met heerlijke lekkernijen zoals tiramisu, advocaat en cho-
colade gevuld met moes en een leuke attentie (plantje) om mee naar huis te
nemen. Uiteraard werden de heren ook verwelkomd met een bakje koffie.
Het Evenemententeam gaat ook tijdelijk het wat rustiger aan doen, maar zijn al
wel bezig met het programma voor de 2e helft van 2017.

Het programma voor de maand juni is:
Zaterdag 10 juni de laatste bingomiddag van dit seizoen: Aanvang 14.30 uur.
Zondag 18 juni Vaderdag. Dan worden de mannen in het zonnetje gezet.

Zoals boven staat omschre-
ven is er in de maand juli en
augustus een BBQ- en
Paella- avond. Op dit
moment kunnen wij nog
geen datum doorgeven en
ook niet in welke maand de
BBQ of Paella-avond is.

Namens het
Evenementen-
team wensen wij
u een geweldige
zomer toe,
zowel hier of
elders.
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De sjoelers blijven eigenlijk het hele jaar door hun
schijven werpen, zodat wij gemiddeld altijd met 16 spelers actief bezig zijn.
Wintertijd of zomertijd, het deert hen niet, wie er op dat moment in Spanje
zijn, komen trouw opdagen, en dat is een fijn gegeven.
Sinds kort zijn we digitaal gegaan, en met een subliem “sjoellijstensysteem”,
dat door Robin, de kleinzoon van Thea en Laurens Versendaal, is vervaar-
digd, kunnen wij op een door een gulle gever geschonken laptop onze pun-
tentelling invullen. Veel dank daarvoor! De gever glundert, en Karin is al
bedreven in de verwerking van de punten; nu moeten wíj nog les krijgen met
enkele anderen, zodat wij altijd foutloos de einduitslag kunnen verkrijgen.
Vrolijk schuiven wij de schijven over de sjoelbakken, en …  de sfeer is altijd
reuze gezellig, dat zelfs leden die het “eens” wilden proberen, nu altijd 
blijven komen ! HM

De waaier of abánico, een onmisbaar accessoire die iedere Spaanse señora of seño-
rita in haar handtas hoort te hebben. Want je koelt er heerlijk mee af...thuis of op
straat, in de auto of de bar, op ieder tijdstip van de dag! 
De waaier bereikte Europa in de zestiende eeuw toen enkele Portugese koopman-
nen deze van hun reis naar Japan mee terug namen naar huis. Spanje zag wel han-
del in de waaierindustrie, en begon het product professioneel te produceren. 
Het bleek een gouden greep, want de waaier werd al snel een luxe item. De dames
van adel wapperden er met hun rijkelijk gedecoreerde waaiers dapper op los...ze
waren maar wat blij met deze manier van verkoeling. 
Later werd de waaier ook gebruikt als communicatiemiddel, en groeide de waaier-
taal uit tot een heuse techniek om met iemand te flirten. Pas toen de airco op de
markt kwam verdween de waaier weer langzaam uit het straatbeeld. 
In Spanje worden jaarlijks nog miljoenen waaiers gemaakt, waarvan een heel
groot deel op ambachtelijke wijze. 
De regio Valencia is het hart van de waai-
erindustrie, maar ook in Catalonië en
Andalusië worden ze nog veel gefabri-
ceerd en verkocht.

VW

Abánico Sjoelen



TERUG IN DE TIJD
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STELT U ZICH EENS VOOR. U STAPT IN DE TREIN, IN SAN SEBASTIAN, EN DAN
BENT U TERUG IN HET BEGIN VAN DE 20STE EEUW…

Ongelofelijk maar waar, want u gaat met de Transcantabrico, een luxe trein uit
het begin van de 20ste eeuw. Te vergelijken met de legendarische Oriënt
Express. Echter aangepast aan de eisen en het comfort van onze tijd. Dat is toch
geweldig, en u kunt mee vanaf 22 april tot 14 oktober dit jaar, en zelfs twee ver-
sies kiezen: Gran Lujo en Clasica. Heerlijk, elke dag per bus een andere stad
bezoeken met een gids en alle maaltijden in de beste restaurants. ´s Nachts rus-
tig slapen in uw suite in de trein, met een heerlijk bed van kingsizeafmeting, of
eerst een fijne hydromassage douche nemen, iets lekkers drinken uit de minibar
en een programma zien op de plasma TV, het kan niet op. En dan een gourmet-
diner in het restaurant van de Transcantabrico, en dat 8 dagen en 7 nachten lang
als je de langste tour neemt. Maar u bezoekt dan ook de hele kust tot aan
Santiago de Compostela. Mocht u liever een ander gedeelte van Spanje verken-
nen per trein, dan is er de Al Andaluz die langs de beroemdste Andalusische ste-
den komt in een reis van 7 dagen en 6 nachten.Ook dit is een trein uit het begin
van de 20ste eeuw, van alle comfort voorzien.Alleen in de zomer rijdt hij niet,
en stopt half juni tot oktober. Er zijn maar 14 suites in beide treinen dus het is
niet overvol, en met een heel persoonlijke service. 
Wie had ooit gedacht dit eens mee te maken in ons Spanje, ik zeker wel, kijk
maar op www.renfe.es waar u meer informatie kunt vinden. Ik wens u allemaal
veel plezier op deze zeker exclusieve reisjes die niet voor iedereen zijn.

Vivian

GOEDHEID HEEFT EEN
CHARISMATISCHE

WERKING
Welwillend is degene die het goed
met ons meent. Iemand die vrien-
delijk is, heeft een warme uitstra-
ling. Aan zijn vriendelijke blik en
aan zijn welwillende woorden

merk je dat hij een goed hart heeft, dat het goede in hem de overhand heeft gekre-
gen. Een ziel die goed is in zichzelf, die vervuld is van een goede geest en in har-
monie is met zichzelf, straalt goedheid uit. Wie zijn ziel als goed ervaart, gelooft
ook in het goede in de ander. Omdat hij het goede in de ander ziet, zal hij hem ook
goed behandelen. Hij lokt door zijn vriendelijke gedrag de goede kern in de ander
tevoorschijn.

Uit: de mooiste wijze teksten van Anselm Grün



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

info@mcsseguros.net
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Beeldhouw & Schilderclub
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UIT HET LEVEN GEGREPEN …..

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!!! 

Ineke Club NIV Denia
Ik heb me door dr Oftalvist laten helpen
aan mijn ogen waar staar op zat.
Na de   operatie  ging  er  een   wereld
voor mij open. Mijn “goede”oog van
50% naar 100% en mijn “luie”oog van
4% naar 40%!! Ik kan nu alles weer
lezen en dat zondr bril. Fantastisch!

Er zijn ouderen die geld hebben maar die dat niet kunnen en willen uitgeven. 
Deze ouderen zouden veel meer uit hun leven kunnen halen (gezellig weg,
gezellig voor iemand die het krap heeft een uitje betalen). Geven kan veel
opleveren aan vreugde en voldoening. De oudere blijft de baas over zijn
beslissingen met betrekking tot de inrichting van het eigen leven.
Mevrouw vertelde …
“Mijn man is nu een jaar dood en ik kom haast nergens meer. Ja, we gingen
altijd samen met de auto overal heen. Ik heb geen rijbewijs en de vrienden
en kennissen willen me niet altijd komen ophalen en thuis brengen. Ik begrijp
dat wel dus kom ik nergens meer.
De kinderen zeggen wel: “mam, neem een taxi, maar dat kost me dan zoveel
en dat vind ik te gek”. 
Vraag: “als u wel een rijbewijs had gehad, had u dan de auto ook weg
gedaan?” “Nee, natuurlijk niet. De kinderen hebben het vaak genoeg tegen
me gezegd hoor, dat ik mijn rijbewijs moest gaan halen. Maar ach, dat vond
mijn man niet nodig. Nee, en naast een vrouw zitten zou hij nooit gedaan heb-
ben. Ik liet het zo, ook uit gemakzucht hoor”. 
Vraag: “weet u dat als u nu een auto zou hebben u dat ongeveer € 300,00 per
maand zou kosten? Dus houdt u dat geld eigenlijk per maand over”. 
“t Kan wel waar zijn, maar taxi´s vind ik veel te duur, punt uit”.

Munne maat …
“Weet je wa ik vorige week gedaan heb?”, sprak de 81-jarige weduwnaar
met enige trots.
“Ik ben naar munne maat gegaan met unne taxi, da geloofde gij nie. Ja, het
was zo: zijn vrouw was in het ziekenhuis opgenomen. Hij belde me op en zei:
“Joop, ik voel me toch zo verrekkes alleen”. Hij begon te janken en verbrak
het gesprek, schaamde zich natuurlijk.
Zo heb ik me nou ook zo vaak gevoel. Ineens dacht ik, ik ga der naar toe, ik
pakt unne taxi. Met moeite da nummer gevonden en na een kwartier zat ik in
unne taxi. Het is gek maar ik voelde me net unne directeur met chauffeur. Hij
vond het fantastisch dat ik was gekomen. Hij vroeg: “wil je een borrel want
koffie zetten da kan ik nie.” “Natuurlijk, ik hoef toch niet te rijden man”. ”.
Weet je da we het gewoon gezellig gehad hebben, lekker gekletst, en wij heb-
ben zelfs nog gelachen ook.
De volgende dag vertelde ik het mijn dochter door de telefoon. Weet je wat
ze zei? “Vader, wa ben ik trots op jou, schon hè?”
Sti Filias
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Wij kunnen weer genieten van het klaverjassen in de buitenlucht.
Hoewel er verschillende leden naar Nederland zijn vertrokken voor de
zomer houden we toch nog een redelijk aantal tafeltjes over.
De Moederdag was weer super georganiseerd door het Evenemententeam,
de dames, en ook de heren in mindere mate, werden weer verwend met een
bloemetje en een aangeklede koffie.
Onze afdeling wilde niet achterblijven, dus ook onze dames werden ver-
wend met een doos heerlijke Belgische bonbons.

De winnaars op woensdag waren:
26 april Toiny Weiss 5724 punten
03 mei Aart van Zuylen 4968 punten
10 mei Jan Schoonhoven 5057 punten
17 mei Janny van Spronsen 5360 punten

De winnaars op zondag waren:
16 april Geen klaverjas i.v.m de Paasbrunch
23 april Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5355 punten
30 april Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5415 punten
07 mei Toiny Weiss en Anke Kuckartz 5369 punten
14 mei Janny van Spronsen en Ben van Beek 5475 punten
21 mei Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5788 punten

De hoogste scores:
Op woensdag:

1. Ali van Barneveld 5739 punten
2. Toiny Weiss 5724 punten
3. Toiny Weiss 5696 punten

Op zondag:
1. Toiny Weiss en Cor Klaver 5809 punten
2. Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5788 punten
3. Ali van Barneveld en Piet Gelens 5766 punten

JvS
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BILJARTNIEUWS
Het competitieseizoen 2016-2017 is afgelopen. 
Er wordt door een aantal leden de komende zomer dagen
in tropische temperaturen, vaak in korte broek, gebiljart.
De andere helft van onze vaste leden vindt het de komen-
de maanden waarschijnlijk te heet om in Spanje te blijven
en is vertrokken voor een half jaar naar Nederland. 
Omdat niet alle biljartleden over internet beschikken daar-
om hier het volgende:
Vóór het begin van de competitie 2017-2018 wordt de jaar-
lijkse biljartbijeenkomst gehouden op vrijdag 15 september, aanvang 11.00 uur.

Ruud Brouwer (biljartschrijver)

Dit is de laatste Brug voor de zomerstop.
Wij blijven van de zomer op woensdagochtend en donderdagavond bridgen,
zolang er genoeg belangstelling is. Tot op heden spelen wij op donderdagavond
nog met vijf of zes tafels; het was even iets minder. Op de woensdag speelden we
nog steeds met drie tafels.
Ons bridgeteam heeft versterking gekregen voor de woensdagochtend, Margaret
en Rieks Vegter. Wij zijn daar heel blij mee. Rita heeft aangegeven dat zij het te
zwaar vindt met haar gezondheid; hartelijk dank voor al je inzet. Riek is naar
Nederland voor drie maanden, dus super met deze aanvulling in ons bridgeteam.
Aanmeldingen of afzeggingen: voor de woensdagochtend kan dit bij Margaret,
via telefoonnummer 646 238 465, of per email: margaret.vegter@gmail.com.
Voor de donderdagavond blijft het bij Aad of Hester.
We wensen allen een mooie zomer, veel bridgeplezier en degenen die gaan over-
zomeren in Nederland, een heel goede reis en tot spoedig weerzien.
Het Bridgeteam.

Bridgenieuws

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
We zitten alweer in de maand juni. Er zijn veel mensen naar elders om te overzo-
meren, en dat merken we in de Bibliotheek. Voor de blijvers onder u, in de maan-
den juli en augustus komt er geen Brug uit, maar de Bibliotheek blijft de hele
zomer voor u open. Op de maandagen van 12.00 tot 13.00 uur. U weet het, bij het
zwembad het trapje af.
Wij wensen u fijne zomermaanden waar u ook verblijft, en kom gezond terug.
Dus wij zeggen:  tot ziens!

Bron Seniorenmoment:
Tegenwoordig is mijn enige sportieve activiteit de jacht op mijn bril.

Medewerkers van de Bibliotheek
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BBAALLCCOONNAADDEENN
Ja, het was deze maand eindelijk zo ver, de balconadekoorts kon weer toeslaan bij
de Schilderclub van Jaap en Annelies. Het was weer gezonde stress om de balco-
naden binnen drie weken af te hebben. De eén thuis, de ander in de Club, sommi-
gen werkten zelfs op andere dagen door. Het was weer genieten.
Op vrijdag 26 mei zijn de balconaden die al af waren ingeleverd. Op deze manier
hangen we aaneengesloten door de straat van een dorp, de andere hangen iets ver-
der, maar zullen zeker de moeite waard zijn om te bezichtigen.
De eerste inauguracíon is in Altea. Te zijner tijd krijgt u daar van ons Bestuur uit
een berichtje over.  Kom en geniet met ons mee. Eerst Altea, dan Alfaz del Pi en
Agost, en als hekkensluiter Benimantelll; daar is het een waar feest en doet de bur-
gemeester er alles aan om er een spektakel van te maken.

Groetjes, Linda
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Computertip

Dit is al weer DE BRUG van juni, tijd voor onze zomerrust. In de maanden juli
en augustus liggen enkele afdelingen stil. Veel leden zijn weer naar Nederland om
daar koel de zomer door te brengen, alhoewel het daar tegenwoordig ook goed
aangenaam kan zijn.
Zelf blijf ik heerlijk hier in het zonnetje, en indien gewenst help ik u met het uit-
leggen over de werking van diverse applicaties en apparatuur . 
Voor reparaties en storingen heeft u echt professionele hulp nodig. Zelf heb ik
goede ervaring met computer Alfaz, voorheen BEEP, in de hoofdstraat van Alfaz.
Er is zelfs een Nederlands sprekende man waar u zelf aan kunt uitleggen wat
eraan scheelt. Rest mij nog u allen een warm en gezonde zomer toe te wensen.
U hoort weer van mij in september.

Groetjes, Linda

Wil je de helderheid van de laptop aanpassen? 
Druk eens in het toetsenbord op de Fn knop onderaan links en blijf deze ook inge-
drukt houden. Daarna drukken op de functietoets boven in met de zonnetjes, veel-
al de F11 en F 12 toets.
Dit is voorlopig de laatste tip, inmiddels heeft iedereen al zoveel computererva-
ring dat tips hierover niet meer nodig zijn.
Duurbro

Helderheid

NAVIGATIE MET DE SMARTPHONE
Mooi weer, dus maar weer eens met de auto een rit door Spanje maken. Dit
natuurlijk met behulp van de TomTom .En…….ja hoor, dan stopt de hardware in
de 12 jaar oude Tom Tom. Hoe nu verder ?
Gelukkig vond ik een oplossing met de Android smartphone. Op het terras van een
restaurant in de buurt van de Mar Menor (kleine binnenzee) via Googleplay de
navigatie app van Google-maps gedownload. Na enig zoekwerk werkte dit prima
als autonavigatie systeem.
Wellicht kan dit je ook eens overkomen, daarom een korte gebruiksaanwijzing.
1.  Open de app.
2.  Typ in het zoekvak de eind bestemming.
3.  Tik op auto (blauwe cirkel).
4.  Via de drie puntjes rechts boven eventueel tussenstops invoegen en via route-
opties snel en/of tolwegen verwijderen.
5.  Klik op start (blauwe pijl).Volume wijzigen, tik op de app en daarna via menu
( drie streepjes rechts boven) en instellingen naar navigatie en stemniveau.
Deze app kan ook gebruikt worden voor fietsroutes; wandelaars kunnen hiermee
ook hun locatie tijdens de wandeling vinden.
Duurbro (Ruud Brouwer)
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman

Dinsdag

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

Woensdag

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
13.00-14.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.00 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

10.30 - 14.00 Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

Zaterdag

10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


