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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         

tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31617847494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Hetty de Ridder 2e Secretaris         

tel. 966 873 195 

Redactie:
E-mailadres voor kopij:
pietrakaikosiberica@telefonica.net

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645

Voor advertenties: en foto’s
redactieclh@gmail.com

Barteam:
Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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Clubgebouw: Plaza Justus 1     Urb. Barranco Hondo   
03580   Alfaz del Pi. Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl  
Email: bestuur75@gmail.com
Facebook: losholandesescostablanca



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 soosactivitei-
ten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste acti-
viteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemach-
tigde 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 - 2019)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT algemene informatie

Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31
januari betaald te zijn. Voor betalingen
na die datum wordt € 5,- extra in reke-
ning 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 pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2018
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

Schilderij van Riena met links Brug 38 over de Keizersgracht en (rechts brug nr. 39)
Reguliersgracht
Beide bruggen liggen al eeuwen op deze plek. Ze staan afgebeeld op kaarten in 1662 en
1688. In 1901blijkt brug 38 enigszins verzakt. Herstel blijft uit omdat overwogen werd de
Reguliersgracht te dempen. In 1905 kwam de brug opnieuw onder de aandacht. Uit vrees
voor instorting werd de Brug toen afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. De
bogen werden ondersteund door formelen. Pas in mei 1907 viel een definitief besluit. De
demping ter plaatse, ging niet door en de bruggen werden hersteld. Bij de renovatie wer-
den ze enigszins afgetopt, waardoor minder steil . 
In januari 1908 vond de aanbesteding plaats In het voorjaar van 1909 konden de bruggen
weer opengesteld worden voor het verkeer, met de mededeling dat “ zij niet meer de schrik
van de Amsterdamsche paarden zullen zijn”, aldus De Telegraaf van 16 januari 1909.
Daarna hebben er vermoedelijk geen grote werken meer plaatsgevonden aan de brug(gen).
Bron Wikipedia.



Lily Dijkstra Piet Dijkstra
Joop Zijlaard Baukje Uchtman
Bep Appels André Appels
Elly van Dijk Rein Smit
Irene Godderij Taco Krijtenburg
Nel Krijtenburg-Nieuwhoff Marianne van den Haak
Jeannette Wink Johan Wink
Ria Hogemann Julius Hogemann

Overleden
Mevr. Francine Sertons Ons oud lid Mevr. Puck Slikker
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afha-
len aan de bar.  
Wilt u indien u uw e – mail adres doorgeven  of u wilt dit wijzigen, geeft u dit
s.v.p.  aan mij door. Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek Tol-Lems

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 633 665 455
Biljart instuif Cor Klaver 966 873 763

Ruud Brouwer                     +31648 791 230
Biljart libre Chris Janse                          +31663 746 446
Bridge donderdag Jan Mol
Bridge woensdag Margaret Vegter 643 219 812
Canasta Joke Niestadt 656 943 098
Computerhulp Marianne van der Klooster 684 451 163
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Janny van Spronsen 672 529 645

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor Johan Timmerman                 +31 637 405 988

e-mail adres: shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp     642 225 383

Bart Groels 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE van harte welkom: nieuwe leden 
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BLOEDDRUKMETING IN CLUB LOS HOLANDESES
Vanaf donderdag 4 oktober zullen wij weer, iedere eerste en derde
donderdag van de maand, vanaf 10:30 uur tot 12:30 uur in de club aan-
wezig zijn voor de bloeddrukmeting van uw clubleden.
Met vriendelijke groeten, Lianna Schipper



VAN DE REDACTIE 

Alweer de 10e editie van ons maandblad en zo stevenen wij af op het jaar tweedui-
zendnegentien !
Aan het einde van dit jaar zeggen wij onze adverteerders dank die mede verantwoor-
delijk zijn voor het bestaan van DE BRUG.
Ook alle trouwe inzenders die onze bladzijden vullen met teksten en foto´s zijn wij
zeer erkentelijk.
Boven over en beneden onder “onze Brug” stromen gezelligheid en saamhorigheid
meer dan ooit hand in hand door het Spaanse land. Dat blijkt zeker uit de verslagen
met bijbehorende beelden van diverse activiteiten die in de maand november hebben
plaatsgevonden !
In deze uitgave kunt u nu lezen dat de maand december ook niet stilletjes zal verlo-
pen: volop voorbereidingen en bezigheden die uw dagen kunnen vullen, en waar u
kunt bijdragen aan de zaken die gepland staan (zie Agenda elders in dit blad).
Wij blijven intussen uitzien naar uw bevindingen en houden ons aanbevolen voor uw
“geschriften”.
Uw Redactieleden wensen u sfeervolle kerstdagen en een super plezierige jaarwisse-
ling. Blijft u allen in 2019 gezond van lichaam en geest !

Nota Bene : nog niet vermeld door ons maar evengoed heel belangrijk: het prachtig
verzorgde drukwerk door D.IMPRESIÓN, Albir.
P.S. Wij zijn trouwens benieuwd of de Redactie van DE BRUG eens onderwerp zal
zijn in het optreden van Thomasvaer en Pieternel op 1 januari 2019 …..

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 januari 2019 in te leveren of te e-mailen vóór de 19e
december 2018.

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
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Beste leden,
Ik begin deze laatste inzending van dit jaar voor De Brug met de beelden en de gelui-
den nog vers in mijn hoofd van de optredens tijdens de nostalgische avond. Wat was het
leuk en gezellig. Hier wordt iedereen toch blij van? De organisatoren Joke Niestadt en
Paul en Marij Indemans hebben deze avond perfect georganiseerd. Ik wil jullie hiervoor
namens het Bestuur heel hartelijk danken. Er is een video gemaakt van de optredens,
zodra deze beschikbaar is krijgt u hier bericht van. Op zo´n avond, maar ook in voorbe-
reiding ernaar toe leren de “artiesten” elkaar op een heel andere manier kennen en tij-
dens de avond zelf waarbij iedereen in de artiestenruimte moet blijven is het een enor-
me drukte: kapper, make-up, kleding wisselen, iedereen rent door elkaar. De energie
spat ervan af; wat een talent herbergt onze Club!
Het is een drukke tijd: Sinterklaas, Kerst en veel activiteiten er omheen. Het kerstkoor
oefent iedere dinsdag. Onze dirigent Cees moet alle zeilen bijzetten om dit in korte tijd
voor elkaar te krijgen. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad. 
Op 17 november hebben we in de club van een heerlijke mosselavond genoten. Zeker 8
personen zaten hiervoor die dag te baarden. Ooit van baarden gehoord? Ik niet, maar nu
wel. Baarden is het verwijderen van de baard van de mossel en dat waren die dag de
baarden van 130 kg. mosselen.
Al gauw zal de club omgetoverd worden in Kerstsfeer. De dag vóór Kerst, 24 decem-
ber, bent u ´s middags van harte welkom om samen de Kerst in te luiden (zie Agenda).
We zetten deze maand de laatste stappen in het jaar 2018. Een jaar waarin we veel
nieuwe leden hebben verwelkomd, een jaar waarin oude leden elkaar wat beter hebben
leren kennen, een jaar waarin er veel klussen geklaard zijn, kortom een jaar waarin wij
als Bestuur tevreden en dankbaar zijn. Dankzij de inzet van iedereen hebben we een
gezonde Club, een club waarmee we blij mogen zijn.
Ik wens iedereen ook namens mijn mede-bestuursleden een prachtige sfeervolle decem-
bermaand toe, en natuurlijk hopen wij u te zien op de Kerstborrel en de
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Een hartelijke groet,
Gerry Officier, voorzitter

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen
zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij  
Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Wij doen dit verzoek omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs
helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen. En
dat is natuurlijk jammer voor de zieken.
Groetjes, van Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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Beste Leden, 
Wat gaan de dagen snel, alweer december en wat was de maand november koud en nat,
en dat nog wel aan de Costa Blanca. Gelukkig maar, dat wij allemaal zelf het
Zonnetje.??in huis zijn!
Wij boften met de droge mooie dag op zaterdag 3 november tijdens de Rommelmarkt.
Wat werd er weer veel verkocht en gekocht ... de tassen waren goed gevuld voor thuis.
Op zaterdag 17 november kwam ‘s avonds de Mosselman langs zijn mosselen waren
overheerlijk....onze dank gaat dus uit naar het keukenteam voor al de lekkere happen.
Vrijdag 23 november was er onze gezellige gecombineerde Busreis Ikea/Murcia. Daar
over leest u verder in De Brug, waar Annemiek een leuk verslag heeft gemaakt.
En dan ....Sinterklaas komt op zaterdag 1 december in de Club en nog wel op een zebra,
dit i.v.m. de Zwarte Pieten discussie. Het mag immers geen zwart paard zijn, maar goed
…Sinterklaas gaat de Bingo om 19.45 uur presenteren. Natuurlijk wordt het een gezel-
lige avond met mooie prijzen en er is voor alle bingo een leuke attentie.
Maandag 3 december wordt de Club in Kerstsfeer gebracht. Wij hopen dat er vrijwilli-
gers zijn die ons komen helpen: wij beginnen om 10.00 uur.
Vrijdag 7 december bouwen wij de Kerstmarkt op en zaterdag 8 december is er de
Kerstmarkt die begint om 10.30 tot 14.30 uur. Wil je nog een kraam bestellen voor de
Kerstmarkt …dan is er informatie bij het Barteam.
Wij verzoeken u vriendelijk om de kraam pas om 14.30 uur leeg te ruimen.
Maandag 10 december gaan wij Kerststukjes maken. Alle hulp is welkom vanaf 10.30
uur. Voor de groene takjes en de decoratie wordt gezorgd, zelf een tangetje en schaar
meenemen s.v.p.
En dan is er op 24 december de Kerstborrel van 15.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag 25 december is het “KERSTDINER” en er zijn nog enkele stoelen vrij.
Enne... op 1 januari 2019 proosten we op het nieuwe jaar, vanaf 17.00 uur.
Wij wensen u allen een mooie decembermaand en een gezellige Kerst toe.
Met vriendelijke groet: Het evenemententeam van Club Los Holandeses

Nieuws van het evenemententeam



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

.Zaterdag 1 december Sinterklaas Bingo
Aanvang 19.45 uur

Zaterdag 8 december Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.30 uur 

Maandag 10 december Kerststukjes maken voor op de tafels
Aanvang 10.30 uur

Maandag 24 december Kerstborrel
Aanvang 15.00 uur

Dinsdag 25 december Kerstdiner
Aanvang 18.00 uur

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
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KERSTSTUKJES MAKEN
op maandag 10 december in het
clubgebouw, aanvang 10.30 uur

Wilt u komen helpen?
Er wordt gewerkt naar voorbeelden,
zodat de stukjes een eenheid vormen.

Voor groen en materiaal zorgen wij.

u hoeft slechts een schaar, mesje
of tangetje mee te nemen

KERSTBORREL
op maandag 24 december

van 15.00 tot 18.00 uur

Met een optreden van 
Kerstkoor club “Los holandeses”
Komt u ook voor een hapje en

een drankje?
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In gesprek met
Vandaag ga ik op de koffie bij een belangrijke vrouw voor onze club, n.l. de voorzitter
Gerry Officier. Ze woont met echtgenoot Joost in een ruime villa in La Nucía.
Ik word hartelijk ontvangen met een kopje thee in een gezellig ingerichte woonruimte.
Gerry is geboren in 1948 te Almelo, Twente, en ze werd lerares op de basisschool.
Zij heeft daar 25 jaar gewoond, is getrouwd en kreeg 3 zonen. Jammer genoeg liep het
huwelijk op de klippen maar Gerry ging niet bij de pakken neer zitten. Zij deed een stu-
die maatschappelijk werk/gerontologie en daarna specialiseerde ze zich via de
Universiteit Nijmegen als geheugentrainer voor 50 plussers. Dit alles kostte haar 6 jaar
en dat met 3 jonge kinderen, geen sinecure ! Intussen verhuisde zij naar Groenlo en ont-
moette ze Joost met wie ze 30 jaar is getrouwd.
Joost was ook in het bezit van 3 zoons dus werd het een gezellig groot gezin. De zonen
hebben intussen ook voor nageslacht gezorgd zodat Gerry oma is van 4 kleinkinderen
en de 5e op komst.
Naast het drukke huishouden besloot Gerry met enige anderen een ´noaberdienst´ op te
richten, een dienst die zich bezig houdt met hulp verlenen, een zgn. hulp voor je naaste.
Sinds 13 jaar woont Gerry in Spanje, ze kochten een ruime villa met 2 gastenverblijven
zodat de kinderen met aanhang en vrienden van harte welkom zijn.
Zij deelt ook hier in Spanje haar kennis en ervaring van gerontologie en geheugentrai-
ning middels lezingen en workshops.
2 jaar geleden werd ze gevraagd om het voorzitterschap van Club Los Holandeses op
zich te nemen wat ze nu met veel verve doet.
Voor de club is het een grote aanwinst omdat
naast de mannen ook 2 geweldige vrouwen in
het bestuur zitten.
Naast haar volle agenda vindt Gerry ook nog
tijd voor haar hobby’s, schilderen, beeldhou-
wen en biologisch koken; ze maakt haar eigen
kefir en ze gebruikt alleen biologische pro-
ducten.
Tevens sport ze, speelt tennis ,zwemt, hoela-
hoept en gebruikt de trampoline.
Kortom, onze voorzitter is een pittige vrouw
met een tomeloze energie en een diepe socia-
le betrokkenheid.
Gerry, ik vond het een gezellige en  interes-
sante ochtend, bedankt voor je tijd, je openhartigheid en je lekkere wijntje.

Janny van Spronsen
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Busreis naar Murcia en Ikea op 23 november 2018
Ja, ja, alweer voor de derde keer dit jaar vertrok afgelopen vrijdag de bus vanaf het club-
gebouw voor een excursie naar Murcia met voor de belangstellenden, een stop bij Ikea.
De eerste sanitaire stop was rond 10.45 uur bij een benzinestation waar ook een kopje kof-
fie of een ander drankje genuttigd kon worden. En degenen die nog niet ontbeten hadden
namen er een croissantje of een ander broodje bij. Onze vaste, humoristische reisleider Jill
had een tijdslimiet ingesteld van 20 minuten. Daar werd goed gehoor aan gegeven.
Onderweg hadden we zoals gebruikelijk van haar al aardig wat geschiedenisles gehad. 
We kwamen langs veel sinaasappelbomen en dichterbij Elche granaatappelbomen. Veel
van deze vruchten zijn voor de export naar Rusland en Nederland, dus ook de sinaasap-
pels die bij de supermarkt in Nederland liggen Ook kwamen we langs veel waterreser-
voirs en aquaducten. De provincie Murcia wordt wel de tuin van Spanje genoemd vanwe-
ge het goede klimaat en de goede grondsoort voor de tuin- en landbouw.
Bij Ikea stapten 9 busreizigers uit die tot 15.30 uur hun geld konden uitgeven.
Er werd verder koers gezet naar Murcia centrum. Maar alvorens het echte centrum in te
gaan, waar Jill ons een korte wandeling door de straten van het centrum had beloofd, gin-
gen we naar een klooster wat hoger in de bergen. Dat was het vroegere klooster van de
Benedictijnen. Ook hier bleek dat de kloosterlingen een andere roeping hebben gevolgd
want zeggen en schrijven hebben we 1 non gezien. Zij zat in het aangrenzende winkeltje,
maar of ze ons gezien heeft weet ik niet want er hing zoveel wierook dat we dachten dat
er dikke mist was. Nadat we dit prachtige klooster met veel bladgoud bezocht hadden
reden we weer naar beneden dat ging iets relaxter was dan de trip naar boven. hHt bleek
dat onze super chauffeur Moises erg ervaren in het nemen  van korte bochten : geweldig.
In het centrum van Murcia bezochten we de Kathedraal. Dit was zeer de moeite waard.
Een prachtige kerk zowel van binnen- als van buiten.
Op de torentjes staan  beelden van 4 heiligen, t.w.
Isodoro, Tulgencio, Leandro en Florentina. We kwa-
men langs het casino waar lang geleden alleen de man-
nen naar binnen mochten. Gelukkig is dat veranderd.
Na de stadswandeling werd het tijd voor de inwendige
mens, dus zochten wij al gauw een terrasje op waar we
heerlijke broodjes genuttigd hebben en onze dorst heb-
ben gelest.
Klokslag 15.30 uur was de bus weer bij Ikea waar voor
degenen die nog wat inkopen wilden doen tot 17.00
uur de tijd was om door Ikea te lopen.
Om 17.00 uur vertrok de bus na een zeer geslaagde
dag weer richting clubgebouw, waar onder het genot
van een drankje nog even nagepraat kon worden.
Met dank aan allen die deze reis verzorgd hebben.
Volgende busreis, op 22 februari 2019 is de
Bloesemtocht.
Annemiek van Hattum



Al weer een jaar om, waar blijft de tijd? We hebben weer verschillende nieuwe boeken
op de plank staan, o.a. Henning Mankell met de titel Moordenaar zonder gezicht. Leslie
Waller met de titel  De Bankier. Konsalik met de titel Een gelukkig huwelijk. Martine
Cole met de titel Ladykiller, en nog vele andere. Komt u gerust eens een kijkje nemen
in de bibliotheek. Op maandagen van 12.00 tot 13.00 uur is de bibliotheek open. 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling.
MAANDAG 24 EN 31 DECEMBER IS DE BIBLIOTHEEK GESLOTEN.
Vanaf 7 januari 2019 bent u weer van harte welkom.
Medewerkers van de Bibliotheek

Bibliotheeknieuws
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EL CAMINITO DEL REY
Op donderdag 18 oktober jl. vertrokken 13 leden van de wandelclub “De
Barrancostappers” richting Malaga met als doel: het lopen van “El Caminito del Rey”
(“Het koningspaadje”). Dit is een wandelpad dat loopt van Álora in Málaga naar
Campillos door de El Chorro-kloof.
In 1901 begon de bouw van het pad. In 1905 was het voltooid. Het was bedoeld  om
materiaal tussen de Choro- en de Gaitanewatervallen te transporteren voor de  bouw en
het onderhoud van de waterkrachtcentrales aan beide zijden van de watervallen.
Het pad is drie kilometer lang, maximaal 1 meter breed en bevindt zich op 100 meter
hoogte boven de rivier “El Chorro” tegen de rotswanden. In 1921 bezocht koning Alfons
XIII het pad. Het werd toen bekend onder zijn huidige naam Caminito del Rey.
In de 20ste eeuw raakte het pad in verval, waardoor veel delen in gevaarlijke staat kwa-
men te verkeren (zie de spectaculaire filmpjes op You Tube).
Op vrijwel geen enkele plek bevonden zich leuningen en op sommige plaatsen bestond
het pad slechts uit een smalle metalen balk. In 1992 werd het pad gesloten, na het ver-
ongelukken van vier mensen. In maart 2015 werd het pad na restauratie heropend.
Meteen na de opening werkte het pad als een magneet op wandelliefhebbers. Zelfs zo
sterk dat je nu een half jaar van tevoren al kaartjes moet bestellen. Je krijgt dan een tijd
door waarop je met een gids over het pad mag lopen. Het pad is éénrichtingsverkeer. Aan
het eind brengt een bus de wandelaars weer terug naar het beginpunt.
Joke had al eens gepolst of er belangstelling was om het pad te gaan lopen. Nou die bleek
wel te bestaan! Zodoende vertrokken we op die donderdagmorgen richting het zuiden.
We waren met 3 auto’s. Het was ongeveer 550 kilometer rijden. 
De stemming in de auto’s was opperbest: muziek van o.a. Annie de Reuver, Benny
Neyman e.a. schalde uit de luidsprekers. Via What’s App hielden de bijrijders contact
met elkaar. Hoe zuidelijker we kwamen hoe kouder het werd :-( Aangekomen in
Andalusië kwam de thermometer niet hoger dan 16 graden. 
Tijdens de voorbereiding een paar weken daarvoor in de hitte op het terras van de club,
hadden we bedacht om in de open lucht ons meegebrachte lunchpakket te nuttigen.
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Aldus geschiedde, bibberend en blauw van de kou! Brrrrrr!
Voor 2 overnachtingen had Joke accommodatie gereserveerd in het plaatsje Bobadilla,
vlak bij Antequerra. Rond 16.00 uur kwamen we aan bij Caseria las Maravillas, een fan-
tastische boerderij in the middle of nowhere. 
Iedereen zou iets meenemen voor het eten die avond. Binnen de kortste keren stond de
keuken vol met de lekkerste ingrediënten en kant en klare hapjes. Het leek wel voor een
heel weeshuis! Zelfs een tostiapparaat ontbrak niet! Ingrid en Willeke hadden voor de
algemene boodschappen gezorgd zoals water, wijn, bier, lucifers.
We hebben gesmuld van al het heerlijks en daarna werd er fanatiek gekaart. Het huis
stond af en toe te schudden van alle lachsalvo’s! Jos zei op een gegeven moment dat het
maar goed was dat ons onderkomen zo afgelegen lag, anders hadden we beslist de
Guardia Civil op ons dak gehad!
De volgende morgen vertrokken we al vroeg naar de ingang van de Caminito. Het was
ijskoud en heel erg mistig. We mochten om 09.45 uur naar binnen. Een aantal van ons
werd steeds stiller en ook wat wit om de neus, omdat ze erge hoogtevrees hebben. Wat
een kanjers om dan toch de uitdaging aan te gaan!
Het zag zwart van de mensen, dus het was maar goed dat het betreden van het pad in
tijdvakken was verdeeld. We kregen een helm op en een zendertje mee om de uitleg van
de gids te kunnen verstaan. En toen begon de tocht der tochten: een schitterend smal
pad, aan de rotswand gekleefd met aan de andere kant een duizelingwekkend uitzicht in
de kloof en de rivier in de diepte. De mist trok op en de zon kwam tevoorschijn. Het was
onwaarschijnlijk mooi! Op de toppen van de bergen rondom ons heen zaten tientallen
gieren met uitgespreide vleugels in de zon te drogen en op te warmen. 
Hoewel het pad nu heel veilig is blijft het toch een indrukwekkende belevenis. Soms liep
het pad recht, dan weer moesten we een paar trapjes op en af en uiteindelijk lag er een
gevaarlijk wiebelende hangbrug over de kloof op ons te wachten. Dat was voor sommi-
gen nog een keertje extra slikken, maar met behulp van groepsgenoten heeft iedereen de
oversteek overleefd.
Er waren geen superlatieven genoeg om deze wandeling te beschrijven. Ook de “hoog-
tevrees meisjes” zouden het volgend jaar zo weer over doen! Wat het geheel nog speci-
aler heeft gemaakt was het feit dat er de volgende dag noodweer is geweest in de buurt
van de Camino. Het dorp waar we hebben overnacht was compleet overstroomd en de
toegangswegen naar de Camino waren grotendeels verwoest met als gevolg: de Camino
is een week gesloten geweest! Wat hebben wij geboft!
De volgende dag hebben we het Alhambra en de prachtige Generalife tuinen bezocht.
Ook dit vond iedereen schitterend. De laatste nacht hebben we overnacht in grotwonin-
gen Guadix. Een heel leuke ervaring, al moeten er de volgende keer wel dozen met wat-
ten en oordoppen mee i.v.m. het luide snurken van sommige groepsleden ;-)
Wat waren het fantastische dagen! Vooral natuurlijk om wat we gezien hebben, maar
minstens zo fantastisch was de  fijne sfeer!
Ik wil alle groepsleden, in het bijzonder Ingrid en Willeke, maar vooral Joke nogmaals
hartelijk bedanken voor alles! 
Er rest mij nog maar één wens: volgend jaar weer!
Marianne van der Klooster

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

info@mcsseguros.net



Onze verwachting is uitgekomen, afgelopen
maand speelden wij al weer met 10 tafels,
hoewel we nog steeds niet op volle sterkte zijn. Ook mochten we weer 2 nieuwe
spelers begroeten n.l. Bep en André Appels. Tevens kwamen Lily en Piet Dijkstra en
Bert van Boxel weer terug.
De Klaverjas-kerstdrive wordt dit jaar gehouden op zondag 9 december; bijzonder-
heden volgen via de mail en/of de club.
Aangezien de club op woensdag 26 december en woensdag 2 januari gesloten is
kunnen we op deze dagen niet klaverjassen.
De scores van de afgelopen maand:
Op woensdag:
24 oktober                                 Ben van Beek                          5778 punten
31 oktober                                 Henk Mulder                           5306 punten
07 november                            Bob Knaven                            5583 punten
Op zondag:
21 oktober         Rob v.d. Velde en Jan Schoonhoven      5366 punten
28 oktober            Yvonne v.Lit en Ali v. Barneveld           5358 punten
04 november         Trudy en Aart van Zuylen                       5357 punten
11 november         Sjef Stouten en Bob Knaven                5325 punten
De hoogste scores van dit jaar:
Op woensdag:       
1e Ali van Barneveld                                                                     6429 punten
2e Yvonne Lit                                                                            5954 punten
3e Janny van Spronsen                                                               5928 punten
Op zondag:
1e Elly Geveling en Henk Mulder                                              6186 punten
2e Anke Kuckartz en Hester Steenbergen                           5974 punten
3e  Rob van de Velde en Jan Schoonhoven                           5929 punten
Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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Canasta afdeling
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Het is weer december, de maand met veel feesten.
De bridgers hebben besloten dit jaar een Sinterklaasdrive te
spelen op woensdag 5 december, en vanaf half 11 staat de kof-
fie met wat lekkers klaar. Wij beginnen om elf uur te spelen
met na twee ronden een korte pauze voor een hap en een snap.

Dit na weer twee ronden nog een keer, en vervolgens aan het einde van de zes ronden
de prijsuitreiking. Maar eerst krijgen wij de verrukkelijke erwtensoep met roggebrood
en spek. Ja, het is 5 december, en wij wachten af of de goedheiligman tijd heeft om
bij ons langs te komen…
Aanmelding of afzegging, is voor de woensdagochtend bij Margaret, dit kan per e-
mail: margaret.vegter@gmail.com , of per telefoon 643 219 812.
Voor de donderdagavond kan dit bij Jan Mol, bij voorkeur via e-mail:janelsmol@hot-
mail.com of telefoon 0031 614 216 507.
Het bridgeteam wenst een ieder een mooie feestmaand.
Prettig spel, een glimlach of vriendelijk woord voor je partner kost niets, en doet soms
wonderen. Het Bridgeteam

Deze maand heeft Willeke de hoogste score tot nu toe
gehaald, wat een prestatie! 
Hoogste scores per avond:
29 oktober Joop Verbeek 12320 punten
05 november Willeke de Bruijn 13875 punten
12 november Lily Dijkstra 11930 punten
19 november Marijke van Meeteren 11045 punten
Hoogste scores van 2018:
Willeke de Bruijn 13875 punten
Ingrid Doorgeest 12560 punten
Marina de Loo 12515 punten 
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Bridge

NIEUWJAARSRECEPTIE
bij “Club Los Holandeses” op maandag 1 januari vanaf 17.00 uur
MET • Het openingswoord van de voorzitter,

• Een welkomstdrankje
• Zang van “Meet the Voice.

Tevens bekendmaking van de uitslag van de loterij.

U bent allen van harte welkom
• Het bestuur biedt u hapjes aan.



Vandaag gaan we eten in het gezellige Albir in  restaurante “Everest Too”  gelegen aan
de Calle Camino Viejo de Altea, een knus restaurant gespecialiseerd in Nepalese en
Indiase gerechten. Prettig is dat de menu’s zeer betaalbaar zijn. 
We schuiven aan bij een verzorgde tafel, en wij kiezen uit vier Menu del Dia’s voor
het menu van € 10,95 inclusief een halve fles wijn. De entree is vers stokbrood met
allioli en boter.
Als voorgerecht wordt gekozen voor Onion Bhaji, een soort timbaaltjes van gebakken
uien, een typisch Nepalees gerechtje, een groentesoepje en een garnalensalade, alle-
maal prima.
Vervolgens gaat een gedeelte van ons gezelschap voor de zalm en de rest voor de ent-
recote, beide geserveerd met wat groente en frites, allemaal lekker.
Als postre valt de keus op de ijscoupe en koffie carrejillo. Tenslotte nog een Bailey’s
met ijs van het huis. Dit alles begeleid door een prettig drinkbaar wijntje. De bedie-
ning is vriendelijk en gastvrij.
Samenvattend, een gezellige maaltijd, goed eten voor een heel prettig prijsje.
Beoordeling:
Ambiance           : 6  simpele, eenvoudige inrichting
Bediening   : 7  vriendelijk en correct Kwaliteit : 7  goed
Prijsverhouding : 9  ongelooflijk goedkoop
Parkeren : 6  geen eigen parkeerruimte
Minpuntje : 6  straatlawaai op het terras
Totaal : 7 XXX Redelijk
Janny van Spronsen
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Met de symboliek van het getal 11 die staat voor het
Carnaval is zaterdag 10 november jl. na 11 jaar
“afwezigheid” het feest van de 11e van de 11e weer
opgepakt in Club Los Holandeses door Joke
Niestadt en Marij en Paul Indemans.
3 x 11 jaar geleden werden de eerste schreden in de

toenmalige Soos van Piet en Toos gezet, en werd Carnavalsvereniging “De Diepklovers”
opgericht, hetgeen een toepasselijke benaming was voor het hele gebeuren in de Barranco
Hondo. Deze heeft met alle klaterende successen 2 x 11 jaar bestaan tot en met 2007.
Hoe vertrouwd oogde het feestelijk opgetuigde podium (met decorstukken nog in prima
staat!), en de honderden ballonnen in rood, groen en geel, met toepasselijke muzikale
begeleiding van “knoppenman” DJ Joepster om de stemming erin te krijgen 
Om 20.11 uur keken de rond de 120 aanwezigen vol verwachting en reuze nieuwsgierig
naar wat het zeer gevarieerd aangekondigde showprogramma zou gaan brengen. Er was
lang naar uitgekeken en wat volgde was in één woord overweldigend.
Hoe moet schrijver dezes, als oud-Diepklover, nu al die 18 opgevoerde nummers weerge-
ven op een enkele bladzijde in deze Brug?!  Onmogelijke opgave dus.
Van het welkomstlied “Hallo Allemaal” door Joke, Marij en Paul tot het voor de pauze
live gezongen “Minnie the Moocher” door Cab Calloway (Joep), en vervolgens na de
pauze het statisch-jaren-zestig gezongen “Katinka” van De Spelbrekers (Piet en Paul) en
als afsluiting  “Amigos para Siempre”, ontroerend en meesterlijk vertolkt door Ine en
Cees, was het een wervelwind van schitterende nummers, aan elkaar gepraat door Paul en
later ook Ine. Alle artiesten en medewerkers kwamen vervolgens op het podium om het
refrein “Merci” van Udo Jürgens een aantal malen achterelkaar al buigend te zingen om
zo het daverende applaus welverdiend in ontvangst te kunnen nemen.
Hierna kregen alle artiesten, medewerkers en sponsoren, als klein aandenken aan deze
avond, een hangertje met 2 nostalgische klompjes aan 1 Spaans en 1 Nederlands lintje,
dat de verbondenheid van onze Club illustreert, door Joke en Marij overhandigd. Wat een
attente geste !
Vervolgens werden snel de stoelen opgeruimd en aan de kant gezet, en is er nog enkele
uurtjes op leuke muziek op alle mogelijke manieren (polonaise, jive, rock & roll, etc.),
gedanst, gefeest, gedronken en nagepraat.
Weet u wat ? Er is gefilmd door Ramon van J.J.R Events die er een DVD van heeft
samengesteld (informatie over het verkrijgen hiervan verneemt u t.z.t.). Er zijn door o.a.
Joost Officier veel foto´s gemaakt. Deze staan op de website holandeses.nl. Als we wil-
len kunnen we daar nog eens de beelden zien en nagenieten !!!
Wat alle artiesten zeker verdienen is een groot compliment en daarom vermeld ik wel
hun namen: Joke, Marij, Paul, Karin, Greetje, Mary, Ine, Yvonne, Piet, Annelies, Franny,
Linda, Fred, Neel, Arie, Ruud, Joep, Gerry, Ada, Peter, Cees. Het knappe kap- en grime-
werk is resp. verzorgd door Ada Duker en Franny Gelens.
Ook het Barteam en de vrijwilligers die bij het opbouwen podium, opblazen ballonnen,
versieren, zondagmorgen vroeg afbreken, opruimen en schoonvegen hielpen veel dank !
Binnen één etmaal was de Nostalgie-Club weer de Club als vanouds, brrrrrrr … kippen-
vel, wat een unieke herinnering erbij.
Het hoeft geen betoog dat een enquete niet nodig zal zijn onder de leden met de vraag of
deze avond volgend jaar voor herhaling vatbaar is !!!
Harriët Maenen-Mulder

NOSTALGIE
en HOE!!



Zet in je agenda, 
30 maart 2019, 
de autorally

Ingrid, Janne – Ingrid, Paul
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Van het Beste leden,
Zoals velen al zagen, zijn er twee nieuwe gezichten achter
onze bar in de club. Voor menigeen zijn ze niet onbekend.
Samen hebben zij zeker 50 jaar horeca -ervaring. Wij hopen
dat Margo en Monique een heel fijne tijd zullen beleven in

ons team. Mirjam heeft ons vaarwel gezegd op eigen verzoek. We hebben anderhalf
jaar heel prettig met haar samengewerkt. Wij wensen haar veel succes bij haar volgen-
de uitdaging.
Op 17 november jl. organiseerden wij weer de jaarlijks terugkerende Mosselavond
voor onze leden. Wat was dat weer een enorm succes. Zoals de jaren ervoor waren er
te veel inschrijvingen, ca. 90. Maar helaas was er niet meer plek dan voor 70 personen.
Wat waren de mosselen weer subliem, heerlijk groot en vlezig. Marco heeft deze weer
geweldig bereid, Ze waren ingekocht bij onze vaste leverancier in Altea. Natuurlijk
werden er voor onze niet-mosselliefhebbers heerlijke medaillons van varkenshaas
geserveerd. Voor degenen die deze succesvolle avond gemist hebben, rest slechts één
advies: wees er volgend jaar snel bij. 
Bij deze willen Marco en Aad graag de helpende handen bedanken voor deze zeer
geslaagde avond, in het bijzonder Karin en Henk.
Het kerstdiner komt ook weer in zicht (dinsdag 25 december a.s) U heeft op 10
november jl. via de mail het kerstmenu ontvangen en u kon inschrijven. Hierop heb-
ben wij boven alle verwachting bijzonder veel aanmeldingen gekregen. Bij het schrij-
ven van dit stukje (20 november) zijn er nog maar 3 plaatsen vrij. In totaal kunnen wij
deze avond 60 personen van het kerstdiner doen genieten. Dus hopelijk was/bent u op
tijd om op deze gezellige avond aan het kerstdiner deel te nemen.

Namens ons hele team wensen wij al onze leden heel fijne kerstdagen en heel veel
geluk en gezondheid voor 2019.
Het barteam

Barteam

El Caminito del Rey
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Ik heb geprobeerd uit te vinden hoe de naam Shantykoor is ontstaan, maar de meningen
zijn verdeeld. Sommigen denken dat het “slavenkoor” betekent, anderen beweren dat het
is ontstaan op zeilschepen uit de oude tijd, vooral bij Franse schepen. Shanty zou een
verbastering van het Franse woord chante (zing) zijn. Ik geloof in het laatste verhaal en
zal uitleggen waarom.
In de eerste helft van de vijftiger jaren was ik bemanningslid van het SS Mariekerk die
een reis rond Afrika maakte. Aan boord was ook een matroos, ene Jan Hogeraad uit
Maassluis, een veertiger die aardig accordeon kon spelen en als we op zee voeren zijn
accordeon haalde en onder een tent in de hete Afrikaanse zon zeemansliederen begon te
spelen. Er waren altijd een paar crewleden die mee begonnen te zingen. Zo ontstond een
soort Shantykoortje (deze naam was mij toen nog onbekend).
Op de terugreis naar Rotterdam deed ons schip de havens in de Middellandse Zee aan,
zoals Genua en Marseille. In die tijd werden de vrachtschepen nog met de hand gelost
en geladen, kisten en balen gingen door de handen van de bootwerkers. Dat hield in dat
de schepen meestal een paar dagen, soms weken, in een haven lagen. Zo ontstonden de
havenkroegjes, bezocht door bootwerkers en zeelieden.
Onze Jan trommelde een paar maten op om een bezoek te brengen aan die kroegjes om
te zingen en gratis drankjes te verdienen. Dat lukte meestal wel, vooral de Fransen von-
den het prachtig.
Niet alle zangers kenden de tekst van liedjes uit hun hoofd, maar dat vond Jan niet erg;
bij het liedje “Aan het strand stil en verlaten” bijv., zei Jan dan dat ze gewoon “Aan het
strand van Scheveningen, aan het Scheveningse strand” moesten zingen. Dat gaat goed
want bij het hele liedje gaat dat op.
Jan praatte dat goed, want zo zei hij: “ze verstaan het toch niet”. Ook bij het liedje “Toen
wij uit Rotterdam vertrokken met de Edam een oude schuit”, kan het hele liedje meege-
zongen worden met de tekst “Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit
Rotterdam”.
Dus bezoekers van ons clubhuis, dinsdags om 14.00 uur, zing mee met ons Shantykoor
als zij aan het repeteren zijn.
Jammer is dat het Shantykoor het zonder accorde-
on moet stellen, want dat is essentieel bij
Shantykoor-liedjes. Dus … als zich een accordeo-
nist onder onze leden bevindt en mee wil doen,
meldt u aan bij Cees Verkuijl, de dirigent, c.q. lei-
der van het Shantykoor.
GvG

weet u  waar de term shanty vandaan komt?PASPOORT-VERLENGINGSREIS
Weer een paspoortverlengings-trip georganiseerd door ons welbekende Martin van FRE-
SNO voor 21 mensen voor verlenging, en 16 mensen die zomaar mee reisden. 
De tocht begon dinsdag 6 november, en bij de opstapplaats aan de N 332 tegenover Mc
Donalds werd gestart.. 2 Personen werden opgepikt in Benidorm en 1 bij Aeropuerto El
Altet. De reisleidster Elly stelde zich voor en legde het progamma uit voor de komende
dagen. Halverwege werd er een uur gepauzeerd voor een sanitaire stop bij een wegrestau-
rant, waar uiteraard ook wat gedronken en gegeten kon worden. Omdat het erg druk was
op de toegangswegen naar Madrid kwamen we nogal laat aan in **** Hotel Mayorazgo
aan de Gran Via, hartje centrum. Het was gedurende de hele trip koud met veel regen. De
woensdag was gepland om de Ambassade in het gebouw Torrespacio (59 etages !) te
bezoeken om het paspoort te regelen.  Dat was voorheen wel anders, naar het Consulaat in
La Nucía waar men na 10 minuten klaar was. Op de 36ste etage waar de ambassade is
gevestigd gaat het heel anders. Via een controlepost, nog strenger dan op een vliegveld,
naar een balie waar je moet vertellen wat je komt doen en dat bewijzen en je paspoort
tonen. Met een verkregen kaartje, waarmee je door diverse poortjes kunt lopen en de lift
bedienen, kom je op de gewenste etage. Er zijn geen knoppen aanwezig in de lift, dus je
kunt niet op een andere etage uitstappen. Het hele gezelschap werd door Elly in 3 ploegen
gedeeld, want met zoveel mensen tegelijk dat gebouw in mag of kan niet. 
De twee ploegen die niet aan de beurt waren moesten zich buiten het gebouw zien te ver-
maken, geen pretje met dat slechte weer. Er was wel een klein winkelcentrum met een Mc
Donalds in de buurt om daar even warm te worden. 
De ambassademedewerkers (achter kogelvrij glas en verstaanbaar via een microfoon)
waren gelukkig vriendelijk, maar dat kwam ook, omdat al de aanvragers hun zaken goed
voorbereid hadden dankzij de goede voorlichting door Martin en Elly. Toen het paspoort-
gebeuren klaar was gingen we met de bus naar het vermaarde REAL SITO DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. We moesten even wachten tot 3 uur omdat ‘s woensdags
dan mensen boven 60 jaar gratis toegang krijgen.  Donderdag was een bezoek aan Toledo
gepland, maar men kon ook in Madrid blijven en daar de dag doorbrengen. 
Vrijdag om 09.00 uur vertrokken wij weer naar Albir waar we om 17.00 uur aankwamen. 
Mijn persoonlijke mening is om in het vervolg vanaf één opstapplaats te vertrekken, bijv.
het busstation in Benidorm, want opstappen op diverse plaatsen geeft oponthoud. 
Samenvattend: Een goed initiatief van Martin voor mensen die aan verlenging paspoort toe
zijn en er nog een leuk tripje aan willen vastknopen. Voor een mooi prijsje, € 295,00, ex
paspoortkosten. 
Ik raad mensen aan om niet op eigen gelegenheid de pas te gaan verlengen, want als je een
klein foutje maakt kun je opnieuw beginnen. 
Grote waardering mag niet onvermeld blijven voor het uitstekende voorwerk van Martin
en de zeer deskundige en vriendelijke begeleiding van Elly. Ook Tonio de chauffeur, een
oud-militair die in Madrid de chauffeur van een hoge officier was, en dus de stad op zijn
duimpje kent, een pluim!
Het alternatief is: je paspoort verlengen op Schiphol. Mensen die daar ervaring mee heb-
ben, wil ik vragen om hun verhaal in de Brug te vertellen.
GvG
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bij specialisten-  en ziekenhuisbezoekHULP ! !

Dat was als vanouds Genieten

Sinds Vivian Wienholds ons helaas is ontvallen, is er (althans zeker voor mij) behoef-
te aan eimand die eventueel tegen een normale/kleine vergoeding een afspraak kan
maken met een specialist/ziekenhuis en voor het eerste bezoek mee wil gaan. Ik zal
toch zeker niet de enige zijn die hieraan behoefte heeft?
Daarom deze oproep in ons maandblad voor degene die dit op zich zal kunnen nemen.
Alvast heel erg bedankt !!!
Met een vriendelijke groet van
Annelies van Tessel, Tel. 0031 616 761 780

Op 24 december a.s. gaat het kerstkoor optreden tijdens de traditionele kerstborrel. Het
koor is samengesteld uit leden van het Shantykoor met hun dames en overige leden
van Club Los Holandeses. 
Op de dinsdagen werd er geoefend en natuurlijk onder leiding
van de dirigent Kees Verkuyl.  Het koor zingt een keur van
nationale en internationale kerstliederen, en tussen de liedjes
door is er een verhaal. De kerstborrel begint om 15.00 uur,
het wordt zeker heel gezellig. 
Namens het kerstkoor wensen we u gezellige kerstdagen en een
gezond 2019. PvV

Kerstkoor  gaat optreden

Hallo fijne mensen,

Wat hebben wij zaterdagavond 10 november jl. genoten, heerlijk ouderwets gezellig.
Dat hebben wij gemist in de Club, maar er is beloofd dat er doorgegaan wordt met zulke
gezellige avonden, en dat hopen wij.
Even terug naar zaterdagavond, het optreden van de Selvera’s, met Ruud en Arie, heer-
lijk jaren vijftig.  En dan Piet en Paul met Katinka en ook Ine en Kees met het mooie
lied Amigos para siempre, het ontroerde ons, buitengewoon prachtig! En niet minder
Mary, als Tina Turner: je was het precies. Peter, je was een echte ouderwetse
Rotterdammer, prachtig! En Joep, D.J. (Joepster), zoals jij de draaitafel beheerst, ben je
een echte goede, mooi hoor, en zingen kun je fantastisch.
Ook het Barteam, ook jullie een compliment voor het harde werken.
Sorry, wij kunnen niet alle medewerkers opnoemen want dat zou te veel plaats innemen.
Maar echt voor jullie allemaal een heel groot applaus voor jullie optreden.

Het was heel geslaagd !  Nogmaals bedankt en tot ziens,
Corrie en Carl
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Maandag
10.15-14.00 uur Biljart libre competitie Chris Janse 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30 uur Canasta Willeke de Bruijn

Joke Niestadt
Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Johan Timmerman
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag
10.15 uur Bridge Margaret Vegter
19.30 uur Klaverjassen Janny van Spronsen

Ben van Beek
Donderdag

10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud Klaver; van Hooff 
10.30 - 14.00 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

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

Zaterdag
10.15 -14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Janny van Spronsen

Ben van Beek

Weekagenda


