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SOCIËTEIT
Dagelijks geopend van 10.30 uur tot 14.00 uur voor leden en niet-leden
Maandag t/m vrijdag ’s avonds van 19.00 uur tot 24.00 uur voor leden
Op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur is één van de
bestuursleden aanwezig.

Coördinatie van alle soosactiviteiten: Bestuur
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de goedkeuring van
een daartoe gemachtigd bestuurslid.
Kosten voor het gebruik van de Soos anders dan in ons verenigingsverband:
- Voor leden € 30,- per keer.
- Voor niet-leden of verenigingen € 100,- per keer

Lidmaatschap/Contributies:
Jaarlidmaatschap m.i.v. 01-01-2014 bedraagt de contributie € 80,Deellidmaatschap: 1 maand € 15,-, 2 maanden € 30,-, 3 maanden € 50,-.
De jaarcontributie dient uiterlijk 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 onderstaande
bankrekening overgemaakt worden.

NIEUWE BANKREKENING!
BANCO POPULAR
Rekening nummer 0075 1074 48 060-01908-71
IBAN: ES09 0075 1074 4806 0019 0871
(IBAN gebruikt u als u vanuit Nederland overmaakt)
Bic/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Círculo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi.

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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TELEFOONLIJST contactpersonen afdelingen/subclubs
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Line dance
Mah Jongg
Shantykoor
Sjoelen
Spaanse les
Tafeltennis
Tekenen en schilderen
Wandelclub
Zwembad

Bestuur
Joke Holleman
Cees Kraan
Riek en Jan Tol
Riek Tol
Linda Laheij
Henk Murks
Henk Murks
Karin Murks
Henk en Diny Beije
Lucy v.d. Vlag
Joke Holleman
Joke Niestadt
Willie Bekkers
Ruud Kerkhof
Ben van Zutphen
Willie Bekkers
Jan Roozen
Jaap van Gurp
Lau Versendaal
Erwin Olsen
Martha Huijboom

bestuur75@gmail.com
965 873 419
676 704 873
966 874 358
966 874 358
652 152 122
965 871 180
965 871 180
965 871 180
606 687 395
966 874 570
965 873 419
656 943 098
966 874 720
965 887 905
966 874 654
966 874 720
607 652 422
655 589 966
966 873 517
966 580 236
966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam

Telefoonnummer

Mevr. Kitty Raa
Mevr. Leny de Bruine
Hr. Ron de Bruine
Mevr. Thea Muller
Mevr. Rita Verbaan
Hr. Cees Verbaan

966 874 664
603 218 300
626 963 423
672 821 547
672 858 349
672 858 349

Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of
wijziging daarvan, dit gaarne aan ons doorgeven.
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek en Jan Tol

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar
Vriendelijk doch dringend verzoek:
Nog steeds worden wij geconfronteerd met foutieve emailadressen en/of
telefoonnummers/adressen van onze leden. Dus denkt u er om: eventuele
adreswijzigingen en/of e-mail adressen zo spoedig mogelijk aan ons
doorgeven. Zo houden wij het ledenbestand up-to-date.
Bij voorbaat dank.

Riek en Jan Tol
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De Dia Internacional in La Nucia was behoorlijk druk. Althans dat zag ik in een
rapportage van de gemeente La Nucia.
Zelf waren Iris en ik bezig van Dubai naar Savona te varen. Op zich een hele
opmerkelijke cruise met een schijnaanval van piraten, een “muiterij” van de Italiaanse
passagiers en een schip, de Costa Fortuna, dat door een technisch mankement niet op
volle kracht kon varen. Daardoor konden twee havenplaatsen niet worden bereikt en
waren 10 van de 18 dagen zeedagen.
Als je dan na veel omzwervingen weer thuis komt en Iris vrijwel direct het ziekenhuis
in moest met de Paasdagen is het denken aan het schrijven van dit stuk niet de eerste
prioriteit.
Enfin, nu weer thuis, en wij danken het team van Lief en Leed dat belangstelling
toonde en dan ben je blij dat je lid mag zijn van zo´n club.
De Paasbrunch heb ik gelukkig mee kunnen maken en die was wederom zeer goed
verzorgd en smakelijk!
Als u deze Brug leest hebben we Koningsdag en onze Oranjemarkt al weer achter de
rug. Zoals het er nu naar uitziet met goed weer. Dat was vorig jaar wel anders. Kijkt u
de Brug van mei 2013 er nog maar eens op na.
Tenslotte wil ik u graag wijzen op de 4 mei-herdenking die traditioneel bij ons op de
Club wordt gehouden. Het valt mij elk jaar weer op dat er niet veel clubleden aanwezig
zijn. Misschien toch het overwegen waard die herdenking eens mee te maken.
Het is een plechtige en indrukwekkende bijeenkomst.
Namens het bestuur,
Dick Guntenaar
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VAN DE REDACTIE

Dank zij de technische ondersteuning en voor mij onontbeerlijke medewerking van
Carla Gelens, die inmiddels weer terug is in Nederland, is er, ondanks de ziekte van
mijn Brugmaatje Iris, toch een maandblad voor de maand mei gerealiseerd.
Vanaf deze plaats beterschap gewenst Iris, en hopelijk kunnen wij binnen redelijke tijd
weer samen een BRUG bouwen.
Graag wil ik ook Henk en Karin Murks dank zeggen voor het iedere maand verzorgen
van het drukwerk van DE BRUG.
Ons Lief en Leed Team heeft in de maand april veel acte de présence moeten geven,
want ook Martha moest even haar huisje voor het ziekenhuis verwisselen. En dan toch
nog een gedicht schrijven voor deze BRUG, dat waarderen wij zeer.
Er zijn al weer wat leden die het Spaanse land verruild hebben voor Nederland, maar
het Evenementen Team en de subclubs blijven gewoon hun beste beentje voor zetten,
dat zien wij ook aan de inzendingen. Dank daarvoor!
Via de website, die Carla gewoon blijft verzorgen, kunnen we op de hoogte blijven van
alle plezierige zaken die er plaats vinden, en niet alleen via de foto´s.
Wij wensen u allen een vrolijke en gezellige meimaand 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 juni 2014 in te leveren of 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 11.
LIEF EN LEED
U weet toch van het bestaan van Lief en Leed van Club Los Holandeses?
Wij willen graag aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.
Dus als u iemand kent die langdurig ziek is, of in het ziekenhuis ligt,
laat het ons dan weten.
U kunt het melden bij Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Het Lief en Leed Team
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EVENEMENTEN KALENDER
Zondag 4 mei 2014

Nationale Dodenherdenking
Aanvang 19.00 uur

Zondag 11 mei 2014

Moederdag
Vanaf 11.00 uur koffie met iets lekkers

Dinsdag 13 mei 2014

All-inclusive informatiedag
Apartamentos Ciudad Patricia
Inschrijven aan de bar of bij Vivian
€10,= Betalen aan de bar

Zaterdag 17 mei 2014

Bingo Aanvang 19.45 uur

Zondag 15 juni 2014

Vaderdag

Zaterdag 21 juni 2014

Bingo, laatste van het seizoen
Aanvang 19.45 uur

In juli 2014

Een barbecue

In augustus 2014

Een paella

Zondag 14 december 2014

Kerstklaverjassen
Aanvang 11.00 uur

FIFA WORLD CUP BRASIL 2014
Zoals u wellicht weet hebben we dit jaar het WK voetballen.
De wedstrijden beginnen op 12 juni a.s.
De eerste wedstrijd voor Nederland en Spanje is op vrijdag 13 juni om 21.00 uur.
Australië – Nederland woensdag 18 juni
18.00 uur
Spanje – Chili
woensdag 18 juni
21.00 uur
Australië – Spanje
maandag 23 juni
18.00 uur
Nederland – Chili
maandag 23 juni
18.00 uur
Deze wedstrijden kunt u met elkaar bekijken in de Club op een groot scherm.
Hoe het verdere verloop van de wedstrijden is moeten we afwachten.
U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM.
Met een vriendelijke en sportieve groet,
Bar/Evenemententeam
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COMPUTERTIP
Belangrijk bericht voor gebruikers van Windows 8 !
Natuurlijk heb je de update Windows 8.1 al gratis gedownload. Maar nu gaat Microsoft
gebruikers ook verplichten om gratis de Windows 8.1 update 1 te installeren. Als zij
verdere ondersteuning van de fabrikant willen op Windows 8 machines. Wie deze
update niet installeert, hoeft vanaf volgende maand geen automatische updates van
Microsoft meer te verwachten.
Geen paniek, dit wordt binnenkort automatisch op uw computer geïnstalleerd mits de
computer is ingesteld om automatische updates te ontvangen. Zelf kon ik niet wachten
en dus op 9 april via de Microsoft download site deze lente update 1 geïnstalleerd.
Het resultaat is interessant:
Nu staat op het start scherm rechtsboven eindelijk de beloofde afsluitknop. Zelfs
daarnaast nu ook een zoekknop. Klik ook eens met de rechter muisknop op een tegel en
er verschijnt nu een uitklapmenu. Ook kan nu rechtstreeks een tegel of app van het
startscherm worden toegevoegd naar het bureaublad. Tot slot als je de computer opent
verschijnt er eerst het bekende bureaublad van Windows 7.
Wil je toch de tegels van Windows 8 zien, dan op de Windows-knop drukken.
Een tevreden Windows 8 gebruiker,
Duurbro
COMPUTERNIEUWS
Vanaf 10 april 2014 is het downloaden van bijvoorbeeld films, series of muziek uit
illegale bron per direct nu ook verboden in Nederland. Dit heeft het ministerie van
Justitie bepaald naar aanleiding van een uitspraak door de hoogste rechtbank van de
Europese Unie.
Uiteraard blijft betaald downloaden tegen betaling niet verboden, zoals bijvoorbeeld
aangeboden door I-Tunes.
De stichting Brein, die van Justitie het toezicht moet houden op handhaving van het
verbod, gaat nog niet achter individuele gebruikers aan nu het downloaden niet langer
is toegestaan. Dit is technisch ook bijna onmogelijk; al het internetverkeer zou dan
gecontroleerd moeten worden.
Duurbro
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
COMPUTERONDERSTEUNING
Het jaar gaat snel, Pasen is al weer achter de rug als deze Brug uitkomt.
De inloop is niet druk, maar er wordt toch nog wel gebruik van gemaakt.
Ik ben zeer blij dat Ruud Brouwer mij af te toe bijstaat, om rare probleempjes op te
lossen. Ik mis John toch nog steeds.
Als er niemand een afspraak heeft gemaakt, mondeling of via mail, dan ben ik dus op
maandagochtend niet aanwezig; ik zit dan alleen te wachten en daar is niets aan.
Om verwarring te voorkomen: ik ben er voor u om te helpen met de omgang met de
computer, I-pad, telefoon of wat dan ook. Kleine storingen kan ik soms verhelpen.
Ik ben geen computerreparateur.
Wilt u dus iets weten over de werking van het één of andere apparaat, of een
programma, maak dan een afspraak en ik kijk of ik u verder kan helpen.
Linda, linda@lindacreaciones.com
BILJART
Eind van de vorige maand, maart, hebben we het 3banden toernooi gespeeld.
Voor het eerst was dat verdeeld over 2 dagen. Hierdoor konden we minder gehaast de
wedstrijden spelen. Bovendien werd er gebruik gemaakt van de computer als
ondersteuning van de Wedstrijdleiding. Weer een ervaring rijker, want het werkte wel.
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, bleek de uitslag als volgt:
Op de 1e plaats is Han Grootscholten geëindigd, Piet Gelens werd 2e, Henk Alink 3e
en Niek Verlaat 4e.
Het geheel werd afgesloten met een uitgebreide lunch voor alle betalende leden, en ook
dat was een succes.
Tot de volgende keer,
Jan Tol
BIBLIOTHEEK

Er is weer een lange lijst van nieuwe boeken. Voor de Tom Clancy lezers zijn er negen
nieuwe titels bij, en ook twee nieuwe boeken van Suzanne Vermeer.
Verder Margit Söderholm met de titel; “Waarheen je ook gaat”.
Het laatste nieuwe boek dat we hebben aangeschaft is van Khaled Hosseini met de titel;
“En uit de bergen kwam de echo”. Hij is ook de schrijver van “Duizend schitterende
zonnen” en “de Vliegeraar”.
Zoals u ziet is het weer de moeite waard om bij de Bibliotheek langs te komen. Wij
zien u graag op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur.
U weet wel bij het zwembad het trapje af.
Medewerkers van de Bibliotheek
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VAN DE BRIDGETAFEL
Op 17 april jl. hebben we de jaarlijkse Paasdrive gespeeld. Waarom "jaarlijks", omdat
Pasen maar één keer per jaar valt. Iedereen die meedeed had een prijs, hoe klein dan
ook.
Namelijk een doosje met een half dozijn eieren. Daarnaast waren er nog prijzen voor
de winnaar, degene die precies 50% speelde en de poedelprijs.
Erg belangrijk was dat de sfeer prima in orde was.
Nadat het bridge festijn was afgelopen hebben we nog een warme maaltijd genuttigd,
die door "onze " keuken op prima wijze was bereid. Daarvoor onze hartelijke dank.
Nog veel bridgeplezier toegewenst.
Heel belangrijk!! Vergeet vooral niet je op te geven voor de bridgelessen die deze
zomer worden gegeven door Hester Smeets en Henk Overmeen.
Jan Tol
ZWEMBAD
Het gaat lang goed zeker en gewis
Maar dan plotseling gaat het mis
Dus repareren is de leus
Er is geen andere keus
Contact met Henk Murks en het Bestuur
Stond de reparateur er al in een paar uur
Nieuwe kranen en materiaal besteld
Dat kost NATUURLIJK heel veel geld
Vele leden hebben hiervoor een bijdrage gegeven
Dat de zwemmers weer plezier kunnen beleven
Misschien zijn er nog meer van deze Superleden
Dan is een ieder weer tevreden
Wil iedereen bedanken voor hun inzet
Wens jullie allen veel zomerpret
Martha
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Onze klaverjasclub is met een grote groep naar Mojacar geweest, en net zoals de vorige
jaren is het ook nu weer een succes geweest.
Maar als je dan terugkomt is het gedaan met de kachel in huis, geen stookkosten meer
en gaan we op naar de zomer.
Alhoewel dan al veel mensen zijn vertrokken naar Nederland om daar te overzomeren,
en ook wij, Dini en Henk Beije, gaan daar 3 maanden doorbrengen.
Er zal gekaart gaan worden onder leiding van Uk en Bart Boumans, en hopelijk kan dat
veel op het terras van onze Club gaan gebeuren.
Toch waren er in de afgelopen maand nog veel klaverjassers, want we hadden steeds 8
à 9 tafels bezet, en dat is best veel voor deze periode.
De woensdag voor Pasen had het Klaverjasbestuur, met medewerking van de Paashaas,
nog gezorgd voor extra prijzen en veel eieren voor de leden, iets wat gelukkig nog kan.
Of Marianne Thieme van de Partij van de Dieren moet bezwaar gaan maken om een
dier lastig te vallen om zoveel paaseieren te moeten verslepen naar onze Club.
Want Zwarte Piet mag al niet meer van een grote groep mensen slepen met Sint
Nicolaas cadeaus, en je bent bang dat de Paashaas dat dan ook niet meer mag..
De winnaars van deze woensdagavond waren;
26 maart
Trudy van Zuijlen
02 april
Jan Schoonhoven
09 april
Henk Beije
16 april
Ben van Beek

5186
5268
5533
5368

punten
punten
punten
punten

Op zondagmorgen met Koppelklaverjassen waren de winnaars:
23 maart
Rinus Koulil en Dini Beije
5267 punten
30 maart
Magda Stouten en Angelika Ganzer
5260 punten
13 april
Martin Kuckarts en Carl Fritsch
5487 punten
Wie hebben dit jaar het hoogste gespeeld?
Op de woensdagavond waren dat:
1e
Kees Vergeer
2e
Rietje van den Oudenrijn
3e
Jos van Helvert

5891 punten
5786 punten
5717 punten

Op zondagmorgen waren dat:
1e
Martin Kuckarts en Carl Fritsch
2e
Jan Schoonhoven en Bart Boumans
3e
Lucy v.d. Vlag en Martha Huijboom

5962 punten
5708 punten
5527 punten

Zo, nu op naar de zomer, en de korte broeken weer aan, alhoewel ....?
Geniet er van, want alles heeft zijn tijd !
HB
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ALLERLEI
WIJ WAREN IN MOJACAR
Ja, dat was me daar een spektakel, al bij het vertrek vanaf de Club waren er mensen die
de weg kwijt waren en achter Tony zijn gele auto aan gingen rijden, en dat ging me
toch langzaam.
Dat Tony naar huis toe ging omdat Vivian met een ander mee mocht rijden naar
Mojacar, dat mocht de pret niet drukken, en zo versplinterde de groep tot 3 groepjes,
die elkaar weer terug vonden bij de eerste stop, en het verschil van aankomst was nog
niet eens zo groot.
Maar als we volgend jaar weer gaan met zo'n grote deelname, dan rijdt iedereen op
persoonlijke titel naar het hotel, en als je dan om 2 uur in de middag aankomt, kun je
gelijk mee eten in het hotel.
Het weer bij aankomst in Mojacar was super, en dus waren er al snel veel mensen van
onze groep die een lekker koel pilsje zaten te verorberen op het terras, maar ja als het
gezellig is, dan is het ook heel snel 17.00 uur, en moest er gekaart worden, en dat
deden we met 8 tafels, en dat alle dagen weer.
Om 20.15 uur gingen we met zijn allen aan tafel, en bij binnenkomst in el Comedor,
stond er weer net zoals alle voorgaande jaren een prachtig buffet klaar, met teveel om
op te noemen, en onbegrijpelijk voor de prijs waar wij voor mogen verblijven in het
hotel, met zelfs nog gratis drank erbij.
Op zaterdag gingen we met een kleine groep wandelen naar het plaatsje Garrucha ,en
velen kwamen na met de auto, maar eerlijk is eerlijk, de wandelgroep heeft wel het
meeste plezier, en dat komt ook door een terrasje in het dorpje, waar het maar moeilijk
opstappen is.
Ook de wandelvrouwen komen hier in het dorpje aan hun trekken, want petten en
schoenen worden er gekocht, en voor prijzen waar je niet barrevoets voor hoeft te
lopen.
Met de zondag, dan ben je pas goed bezig, met ´s morgens een rondrit, en om 15.30 uur
het cadeauspel dat we moesten spelen onder het scherm buiten op het terras: de
temperatuurmeter gaf 27° C aan, en hier waren er volwassenen bij die zich niet aan de
regeltjes hielden, maar wat jammer voor hen, de cadeaus die ze voor hun neus hadden
liggen moesten ze verlaten, omdat Bart Boumans de groep instrueerde 5 plaatsen te
verzitten, en wel meedraaien met de klok.
Hierna mocht men op zijn nieuwe plaats de voorliggende cadeaus uitpakken, en toen
ging het pas echt los, men mocht dan, als men een 6 gooide met de dobbelsteen een
cadeau bij een ander weg nemen, en dat ging door totdat de ober van het hotel kwam
vertellen dat we moesten stoppen anders zou hij de politie bellen. De mensen gingen
tekeer als kindertjes van een kleuterschool, en dat op onze oude dag, maar ja wie was
er op dat moment nog oud.
Vervolg op pagina 13
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VERVOLG WIJ WAREN IN MOJACAR
De maandag was voorbestemd om te Jeu de Boulen, en onder leiding van Bart
Boumans gingen we gesplitst in een vrouwen- en mannengroep tegen elkaar spelen.
Waren het vorig jaar de vrouwen die voor de eerste keer de winnaars waren, nu waren
het alweer de mannen, met als eerste prijswinnaar, en dit al voor het 3e jaar op rij, de
organisator van het Mojacar spektakel, Henk Beije.
Ook kwamen op deze dag de eindoverwinnaars van het klaverjassen naar voren, iets
wat door Trudy van Zuijlen met haar man Aart over alle dagen was bijgehouden, met
iedere dag bij het eten ook nog eens de vermelding van de 3 dagwinnaars.
Voor de prijsuitreiking nam de leiding het woord, en bedankte allen die hebben
meegewerkt aan deze succesvolle dagen, en ook voor het samensmelten van de groep
tot een vrienden- groep, en hij wenste allen een goede thuisreis toe op dinsdag.
Hierna was het Trudy van Zuijlen die ging vertellen wie de winnaars waren, en wie met
de wisseltrofee naar huis terug mocht gaan.
Deze wisseltrofee was geschonken door Charl Hilgers en Richard Terbeek namens
kapsalon "Euro Look", werd gewonnen door Margaret Vegter met 20204 punten,en zij
nam ook nog eens het pakket mee van kapsalon "Euro Look" dat op een rijk gevulde
prijzen- tafel stond uitgestald.
De 2e prijs was voor Henk Beije met 19914 punten, en met de 3e prijs ging Carla
Gelens lopen; zij had 19719 punten, en zo door t/m de 11e prijs, en zelfs Calpe had
twee prijswinnaars in hun midden.
Na alle dagen konden we dinsdag vermoeid maar voldaan naar huis.Wie weet gaan we
volgend jaar weer naar Mojacar, en kunnen we zingen "Wij gaan naar Mojacar, wij
gaan naar Mojacar" !!P. S. Namens Dini & Henk Beije willen we jullie bedanken
voor de enveloppe met inhoud!!

NB: De foto’s kunt u vinden op de clubsite www.holandeses.nl
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WIJ ZIJN IN MOJACAR GEWEEST !!!!
04 april:
Wij : Dirk en Willy Offenberg en Sjef en Ria Frissen zijn op uitnodiging van de
Klaverjasclub van "Club Los Holandeses" in Alfaz del Pí mee geweest met hun
klaverjastrip naar Mojacar.
Om 11.00 uur vertrokken wij vanaf hun club na een lekker bakkie koffie met donut.
Henk voorop en Bart achteraan! Na een lunchstop bij Café Santomera kwamen we aan
bij ons hotel Marina Playa in Mojacar.
WAT EEN SUPER 4 STERREN HOTEL! En dat voor die prijs! Voor twee personen 5
dagen € 272,00 vol pension inclusief drank??!! Henk en Diny, dit hebben jullie toch
maar mooi geregeld voor de groep ( petje af ).
Koffers uitpakken, en om 17.00 uur gezellig klaverjassen met z'n allen !
Daarna een heerlijk diner. En moe maar voldaan slapen.
05 april:
´s Morgens om 09.00 uur gezamenlijk ontbijten en toen wandelen naar het plaatsje
Garrucha. Gezellig even gewinkeld! Om 14.00 uur de lunch en om 17.00 uur weer
gezellig klaverjassen met aansluitend het diner.
06 april:
Na het ontbijt met zijn allen een autorit door o.a. Cuevas del Almanzora.
Na de lunch een dobbelspel met prijsjes (WAT HEBBEN WE GELACHEN) !!!!!!!
En zoals gebruikelijk om 17.00 uur de kaarten weer op tafel! Daarna WEER ETEN !!
07 april:
Vandaag stond Jeu de Boules op het programma op het strand voor ons hotel.
Dit hadden wij nog nooit gedaan! Maar wat was dit leuk zo met z'n allen!
Daarna buiten bij ons hotel een drankje en een hapje leverworst, kaas, chips, enz., enz.
De prijsuitreiking Jeu de Boules: Henk Beije werd voor de derde keer eerste,
gefeliciteerd!
Toen weer klaverjassen met aansluitend de prijsuitreiking en de grote winnaar was
Margaret Vegter met meer dan 20000 punten. Zij nam de BEKER mee naar huis.
Gefeliciteerd!
En natuurlijk ging de beker niet naar Calpe! (We hebben ons rustig gehouden)!!
Alleen met KRAKEN hebben we laten zien dat we WEL KAARTEN kunnen. Ha Ha.
08 april:
De laatste keer gezamenlijk ontbijten en iedereen weer huiswaarts.
Het klaverjastoernooi was een groot feest.
Wij willen iedereen bedanken voor jullie gastvrijheid! En de mooie dagen die wij met
jullie doorgebracht hebben!! Met name Trudy van Zuylen voor de organisatie van het
klaverjassen.
BEDANKT ALLEMAAL!!
Willy Offenberg
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0900-NUMMERS
Beste Leden,
Er zijn veel klachten, dat we in Nederland veel 0900/0902 nummers gebruiken.
Dit brengt hoge kosten met zich mee.
Maar ga naar de volgende site : www.VraagAlex.nl
Hier zie je, naast de 0900/0902 nummers, een alternatief.
Tegen normale tarieven.
Veel succes.
Ruud Kooijmans,
Secretaris Club Los Holandeses
PLANTENBAKKEN OP HET TERRAS
Het is donderdagmorgen 17 april, en wij zijn met tien mensen aan het jeu de boulen.
We kijken naar de plantenbakken en zeggen tegen elkaar, het is wel nodig dat er wat
nieuws in komt. Maar wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje???
Toen kwam er een idee van Angelika; “we gaan met een plastic zak rond voor een
bijdrage om nieuwe plantjes en aarde te kopen”.
En wat ging dat spontaan, iedereen die er was deed graag mee, de schilderclub, de jeu
de boules club, de biljarters, de jongens achter de bar, de mensen aan de bar en
natuurlijk de mensen die gezellig op het terras zaten deden ook een duit in het zakje.
Het resultaat was een bedrag van € 68,45.
Alle lieve mensen bedankt, we maken er weer een mooi terras van met veel bloemen.
Wij hebben de zorg voor de bloembakken weer overgedragen aan Boy die ze de hele
zomer lang na zonsondergang water zal geven.
Als u dit leest kunt u zien hoe het geworden is, hebben wij de handen alweer schoon en
genieten van de mooie bloembakken.
Nogmaals hartelijk dank allemaal voor uw spontane bijdrage!
Angelika en Karin
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Website
Lieve clubleden,
Zoals u waarschijnlijk al lang weet, hebben wij al jaren een mooie website.
John heeft deze nog voor ons opgezet en het ook al die tijd bijgehouden.
Uiteraard was dat door zijn gezondheid niet meer mogelijk en heeft het een tijdje stil
gelegen.
Sinds kort ben ik bezig de site “up to date” te maken. De laatste nieuwe foto’s zijn
geplaatst en verwijderde albums uit het verleden zijn weer terug gezet. Geweldig voor
uzelf, maar ook voor al onze vrienden en vijanden ( kunnen ze lekker jaloers worden
op ons mooie leventje ), die hier niet zijn. Zelf kijk ik ook al jaren iedere dag wanneer
ik niet in Spanje ben.
Echter, er zijn nog heel veel mooie dagen en avonden geweest op ons “cluppie”, waar
ik nog geen fotootjes van heb. Als u nog iets in uw archief heeft, stuur ze dan a.u.b.
naar mij door, dan zet ik het erop.
Er is ook al een extra pagina toegevoegd met afdelingennieuws. Met de tijd zal dat
onderverdeeld worden per afdeling, maar op het moment is dat nog niet nodig. Er staat
namelijk nog maar 1 oproep op, hahaha. Deze eerste oproep verdient het dan ook om
nu nog extra vermeld te worden;
Henk Overmeen en Hester Steenbergen gaan medio mei bridgelessen geven. I.v.m. het
bestellen van lesmateriaal had u tot eind april de tijd u op te geven. Indien u dit nu
direct, onmiddellijk en heeeeeel snel doorgeeft via mail boomsteen@gmail.com , mag
u vast nog meedoen.
Verder wil ik de site ook een beetje uitbreiden. Zo zal er een tabblad “wandelingen”
komen met wandelingen in de Costa Blanca. Deze zullen variëren in moeilijkheidgraad, zodat er voor elk wat wils is. Tevens zal ik proberen om een TV-gids in elkaar te
flansen.
Ook is het de bedoeling om een soort rommelmarkt op te zetten. U kunt dan voor 5
euro per maand een advertentie plaatsen. Deze inkomsten zullen geheel ten bate van de
club zijn. U draagt deze kosten namelijk direct af aan onze penningmeester.
Als u nu ook een leuk idee heeft voor de website, mail het even en ik kijk wat ik er mee
kan doen.
Maar lieve mensen, ik mag dan wel in Nederland zitten, het is wel de bedoeling dat ik
het op Spaans tempo doe. Check in ieder geval regelmatig of er wat veranderd is. Wie
weet staat u wel met uw hoofd op het scherm.
Carla Gelens c.fritsch@kpnplanet.nl
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WANDELING
LA RUTA DEL AQUA
Deze wandeling werd uitgezet door de gemeente en geeft een goed beeld van de
watervoorziening rond het dorp Sella.
De wandeling start op de Plaza Mayor van Sella en loopt door de smalle straatjes van
het dorp naar beneden tot bij de brug over de Rio de Sella.
Van daaruit wandel je naar Basse de Batle, een waterdepot en kanaaltjes die zorgen
voor de irrigatie van de terrassen rondom het dorp. De oude Moorse kalender wordt
hiervoor nog steeds toegepast.
De route daalt verder tot bij de 900 jaar oude watermolen en klimt vervolgens omhoog
om in een wijde bocht bij de Font Alcantara, één van de drie bronnen van Sella, uit te
komen.
Vanaf dit punt klimt het pad op La Solana.
Het is mogelijk de wandeling in tekorten en de klim te vermijden door de asfaltweg
naar Sella terug te nemen. Uiteindelijk loopt de route langs het kerkhof van Sella terug
naar het beginpunt of rechtstreeks naar Volla Pico.
De wandeling is duidelijk gemarkeerd met groen/witte strepen en wegwijzers.
Moeilijkheidsgraad;
Tijd:
Afstand :
Stijging:

makkelijk
3 uur 30 min.
6,5 km
150 m
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FOTO’S PAASBRUNCH

AGENDA VASTE ACTIVITEITEN

Maandag
10.30-12.00 uur
11.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Biljart Schoonmaak en Instuif
Computerondersteuning
Dames Biljartles
Bibliotheek
Linedance

Ruud Brouwer
Linda Laheij
Jean Pierre Peeters
Joke Holleman
Joke Niestadt

Dinsdag
10.00-11.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Spaanse les
Shantykoor
Darts
Mah Jongg

Willie Bekkers
Ruud Kerkhof
Henk Murks
Willie Bekkers

Woensdag
10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Riek Tol
Henk en Dini Beije

Donderdag
10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
19.30 uur

Biljart libre competitie
Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Gerard Blok
Jaap van Gurp
Karin Murks
Riek en Jan Tol

Vrijdag
20.30 uur
20.30 uur

Sjoelen
Tafeltennis

Ben v. Zutphen
Jan Roozen

Zaterdag
10.00 uur

Wandelen

10.30-14.00 uur

Biljart 3-bandencompetitie

Lau Versendaal
Erwin Olsen
Cees Kraan

Zondag
10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Henk en Dini Beije
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LONG TERM and HOLIDAY RENTAL

MANAGEMENT
PMR Lange Termijn- en Vakantieverhuur Management
Als u een ongebruikte woning heeft dan kunt u profiteren van onze
ervaring en expertise. Door met ons samen te werken kunt u de
bezettingsgraad en de inkomsten van u vakantiehuis of
investeringsproject verhogen.
-

-

PMR’s toegewijd personeel zal persoonlijk uw huis gedurende het hele
jaar verzorgen. Waarom geen gebruik maken van deze, keer op keer
bewezen, service. Uw gemoedrust en privacy zijn gewaardborgd.
Onze locale werknemers zorgen voor uw woning en wij houden u op de
hoogte van actuele boekingen.
PMR is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, veiligheid en absolute privacy.
Betalingen zijn altijd snel en binnen de afgeproken termijn.
Meer dan duizend gasten hebben in 2011 de ruime keuze en het brede
scala aan woningen gewaardeerd. En met ruim 200 boekingen voor de
eerste 6 maanden van dit jaar zijn wij de leiders op het gebied van
vakantiehuizen en appartementen in de regio.
Ons kantoor in Alfaz de Pi is central gelegen en wij bedienen o.a.
Villajoyosa,la Nucia, Finestrat, Benidorm, Albir en Altea.

