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SOCIËTEIT

informatie

Openingstijden:

Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.
Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden:
€ 30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen:
€ 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:

Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2016) bedraagt de contributie: € 80,Deel-lidmaatschap:
per maand: € 20,per 2 maanden: € 40,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 overgemaakt.

NB. Nieuwe bankrekening!
BANCO POPULAR
Rekeningnummer:
0075 1074 48 060-01908-71
IBAN:
ES09 0075 1074 4806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi
*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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Telefoonlijst
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Linedance
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Tekenen en schilderen
Wandelclub
Zwembad

Contactpersonen

AFDELINGEN

Henk en Karin: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
679 015 430
Riek en Jan Tol
966 874 358
Riek Tol
966 874 358
Linda Laheij
652 152 122
Henk Murks
965 871 180
Henk Murks
965 871 180
Karin Murks
965 871 180
Susanne de Zwaan
966 580 185
Ben van Beek
625 124 260
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Joke Niestadt
656 943 098
Susanna de Zwaan
965 580 185
Ben van Zutphen
966 874 654
Jan Roozen
607 652 422
Jaap van Gurp / Bart Groels
633 945 015
--Martha Huijboom
676 673 320

LEDENADMINISTRATIE

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Geen opgaven

Overleden:
Hr. Cees Vergeer
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar.
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
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VAN DE REDACTIE
In de maand december aangekomen kunnen we terugkijken op een feestelijke en gezellige jubileumweek begin november. Alle dagen zijn goed
bezocht en er was voor Elck was wat Wils. De Jubileumcommissie zijn wij
erkentelijk voor de goede en geslaagde organisatie!
Nu weer oog voor de activiteiten die het Evenementen Team voor ons in
petto heeft. Traditiegetrouw zijn jarenlang de evenementen en wat dies meer
zij voorbereid door Karin en Henk Murks, die hebben aangegeven na de Sint
Nicolaasbingo te zullen stoppen. Meer tijd om hun eigen vrije tijd invulling
te geven, en geef ze eens ongelijk. Het is ze van harte gegund, maar … wij
zullen ze node missen. Wiens handen en hoofden gaan zich nu bezighouden
in het Evenementen Team?! Dank aan beiden voor alle inzet, energie en tijd
die jullie hebben gestoken in Club los Holandeses!
Alweer tien maal dit jaar is er een mooie BRUG door ons vervaardigd, en
dankzij u tot stand kunnen komen. Onze adverteerders zijn daarbij onontbeerlijk, en die danken wij nog eens extra voor de mogelijkheid DE BRUG
te kunnen verwezenlijken. Wij vragen de leden het komende jaar 2016 ons
weer van grappige of boeiende voorvallen binnen uw afdeling en/of in de
thuissituatie, als proza of als poëzie, aan het papier toe te vertrouwen, zodat
wij weer plezierig leesvoer aan u kunnen voorleggen.
Sfeervolle dagen breken weer aan, en wij wensen dat eenieder in saamhorigheid en verdraagzaamheid deze tijd mag doorbrengen.
Blijf allen gezond in 2016, dat wenst uw Redactie u van harte 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 januari 2016 in te leveren of te e-mailen vóór de
20ste december.
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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JUBILEUMWEEK
De week begon op zaterdag 07 november met een receptie van 17.00 tot 19.00
uur voor genodigden, de burgemeester van Alfaz del Pí, met zijn wethouder van
buitenlandzaken, Bart Gommans, wethouder van La Nucía , de Nederlandse
Consul en twee wethouders uit het dorpje Benimantell, waar altijd de gezellige
laatste balconades gevierd worden.

Ook waren alle adverteerders van DE BRUG uitgenodigd.

Maar onze belangrijkste gasten waren U, de leden van de Club, die onder het
genot van een drankje (nou ja, meer dan een drankje) en een hapje de receptie in
een rap tempo omtoverden in een waar feest. DJ Joepster had de stemming er al
gauw in, en de beentjes gingen snel van de vloer: een goed begin is ‘t halve werk!
De volgende dag het Klaverjassen, zonder poespas.
Maandag was de dag van het Biljart; er werd gestreden in diverse categorieën,
met verrassende winnaars Carla en Cor, en in de pauze een heuse lunch met de
nodige versnaperingen.
De dag er na stond in het kader van het 5-jarige bestaan van het Shantykoor.
Om 19.00 uur ging de zaal open en het stroomde al gauw helemaal vol.
De twee optredens van dit koor waren van hoog niveau; de muziek ging via de
installatie van DJ Joepster en was werkelijk toppie. Het door Susanne gedirigeerde optreden had ook een verrassend eindnummer, de woonboot met een superzanger. Dit feest werd omlijst met een optreden van de line-dansers die werkelijk een
giga-succes hadden, niet alleen met hun eigen optredens, maar ook met de interactieve laatste dans, die tot schrik van een ieder een super volle dansvloer tot
gevolg had.
Het duo Edwin en Monique zorgde met gezellige muziek ervoor, dat het een
onvergetelijke avond werd.
Woensdag was de beurt aan de bridgers, en omdat het de 11e van de 11e was
had iedereen een masker op. Dit belette niet dat er fanatiek en goed gekaart werd.
Ook deze keer was de catering door het Barteam van megaklasse.
Een gelegenheidskoppel van Marlies en Linda was de uiteindelijke winnaar.
De volgende dag een heuse Jeu de Boules-competitie, die gezellig veel tijd in
beslag nam, met als winnaar Angelika.
Net als bij de andere sportieve wedstrijden had het Imed Levante Hospital ook
hier mooie extra prijzen ter beschikking gesteld, naast de indrukwekkende bekers.
Op deze dag was ook de mogelijkheid om Uw oogdruk te laten opmeten. Wij
weten nu ook dat alles onder de 20 oké is; erboven is een bezoek aan een oogarts
zeker raadzaam. Meerdere mensen kregen deze mededeling, dus is deze actie niet
voor niets geweest.
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JUBILEUMWEEK (vervolg)
Na deze uitputtende eerste dagen was er de Karaoke-avond, misschien een beetje te veel van het goede, deze werd namelijk niet erg druk bezocht. Maar zoals de
karaokeleider Bram zei, hij had het nog nooit meegemaakt dat hij de nummers die
hij doet om de mensen te enthousiasmeren, niet eens kon doen, omdat de aanvraagbriefjes in groten getale binnen stroomden.

Al met al was het beregezellig.

Vrijdags is er altijd een spelletjesavond in de Club, zo ook nu, de spirit en gezelligheid zijn er altijd: nu extra versterkt door het spel keezen, waar genoeg animo
voor was. Misschien een goed idee om dat wat vaker te doen.
Zaterdagavond de slotavond, met veel muziek en poffertjes. Iedereen werd welkom geheten door Willem en zijn accordeon. Men kreeg bij binnenkomst een consumptiebon en een bon voor een heerlijke portie poffertjes. Binnen stond onze
grote vriend Lou Grant al te zingen en al heel vroeg werd er gedanst.
De avond werd tot een mooi hoogtepunt gebracht door ons aller Meet the Voice.
De prijzen van de loterij werden getrokken: gefeliciteerd Rietje en Thea.
Ook was er de officiële prijsuitreiking van de bekers en de extra prijzen van het
Imed Levante Hospital, door niemand minder dan Rudi Meyers.
Al bij al een erg geslaagde feestweek. In willekeurige volgorde wil ik de volgende personen danken voor hun medewerking:
De leden van de Jubileumcommissie, Fred Mahler, Fred
Voskuilen, Ronald Westerduin,
Susanne de Zwaan, Hetty
Oudshoorn en Cees Verkuyl.
Voor de muziek e.d.: DJ Joepster,
Shantykoor, Linedansers, Edwin
en Monique, Bram, Willem, Lou
Grant en Meet the Voice.
Het Evenementen Team, Henk en
Karin, voor de fotografie en versieringen en nog veel meer.
Het PR-team Joop en Wil.
DE BRUG, Harriët en Bart.
Het Bestuur.
Het Bar-, c.q. keukenteam.
De sponsors, met name Imed Levante.
De schilders van de balconades.
En iedereen die ik vergeten ben, maar vooral U, want zonder een zeer grote
opkomst bij alle evenementen, was het niet zo´n feest geworden.
De voorzitter Jubileumcommissie,

Fred Mahler
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Zaterdag 5 december 2015
Maandag 7 december 2015
Vrijdag 11 december 2015

St. Nicolaas bingo Aanvang 19.45 uur
Club in Kerstsfeer brengen
Kerststukje maken 10.00 uur
Zelf groen e.d. meebrengen
Donderdag 24 december 2015 Kerstavond aanvang 20.00 uur
in onderhandeling
zie mededeling in de club
Vrijdag 25 december 2015
Kerstdiner Aanvang 18.00 uur
Zaterdag 26 december 2015 Club gesloten
Donderdag 31 december ‘15 Club tot 16.00 uur open
Vrijdag 1 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie met Meet
the Voice, Aanvang 17.00 uur

Vrijdag 29 januari 2016
Zaterdag 30 januari 2016

Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)

Zaterdag 27 februari 2016

Vrijdag 18 maart 2016
Zaterdag 19 maart 2016

Puzzeltocht verdere mededelingen
volgen
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur
Biljart driebanden Toernooi
Biljart driebanden Toernooi

Vrijdag 01 april 2016

Jaarvergadering Afdeling Biljart.

Vrijdag 11 maart 2016

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Het is december, alweer een jaar voorbij. Zo vlieden de jaren voort met
veel leesplezier. Het 40-jarig Jubileum ligt inmiddels achter ons, en wij gaan
nu op naar de december-feestdagen.
Wij hebben weer vele nieuwe boeken, o.a. van Stieg Larsson: Mannen die
Vrouwen haten, en De Vrouw die met Vuur speelde, en als laatste
Gerechtigheid.
En nog vele andere boeken, dus komt u gerust langs: iedere maandag is de
Bibliotheek open
van 12.00 – 13.00 uur. U weet wel bij het zwembad het trapje af.
De medewerkers van de Bibliotheek wensen u fijne feestdagen en een
goed uiteinde.

DE BRUG blz. 7

KERSTMENU
Gebakken champignons op toast
of
Tonijn salade
##
Asperge soep
##
Strawberry champagne
##
Tournedos
Champignonroom- en pepersaus
of
Tonijn moot met wasabi mayonaise
Deze gerechten worden geserveerd met gebakken
aardappeltjes met ui en spek
Witlof salade, een warme groente, en heerlijke zelf
gemaakte appelmoes
##
Chocolade mousse
##
Koffie met likeurtje
25 december 2015 aanvang 18.00 uur
€ 32,50 p.p.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
December 2015
Beste leden van Club Los Holandeses.
Wat hebben wij een bijzondere maand achter de rug. De redactie van De Brug
maakt met gebruikmaking van het fotomateriaal wat hun is toegezonden over de
afgelopen 40-jarige jubileumviering van deze De Brug een Kijk De Brug.
De voorzitter van de Jubileumcommissie zal in deze Kijk De Brug een terugblik en samenvatting geven van de feestweek van 07 t/m 14 november. Daarbij
ook een ieder bedankend die heeft bijgedragen aan de feestelijke activiteiten.
Als Bestuur gaan wij na zoveel tekst over het bedanken van allen in speeches bij
de opening en bij de sluiting van de feestweek en in deze feestelijke KIJK De
Brug niet nog een keer in herhaling vallen. Of toch wel.

ALLE LEDEN VAN Club Los Holandeses ….BEDANKT!

Wij hebben ook stilgestaan bij het begin van het feest bij de twee leden die
ons in de week voor het feest ontvielen. Wij condoleren de familie en nabestaanden van Marieke Bökkerink en Cees Vergeer, en wensen hen sterkte met het ontvallen van hun dierbaren. In de feestweek werden we ook geconfronteerd met
de kwetsbaarheid van onze samenleving door terreurdaden en die in de weken
daarop een vervolg kregen.
In de sluitingsspeech gememoreerd hoe belangrijk het is om onze waarden
van het vrije woord en mening vast te houden, in Europees en in Nationaal verband en op persoonlijk niveau en dat wij niet door de dreiging van terreur deze
waarden laten aantasten. Zeker met het oog op de komende feestdagen in de
maand december die een ieder op zijn eigen manier wil invullen in een seculiere samenleving.
Als u dit leest is de Kerstmarkt van 28 november net achter de rug en maakt
de vereniging zich weer op voor een gezellige decembermaand. Met natuurlijk
de ontvangst van SintNicolaas op 05 december. Er worden weer kerststukjes
gemaakt en op de avond van 24 december is er weer een gezellig samenzijn met
aansluitend op 25 december een Kerstdiner. Wij zullen op gepaste wijze
afscheid nemen van het “Evenemententeam Karin en Henk” voor hun inzet in al
die jaren.
Ik wens namens het Bestuur alle leden hier in Spanje en ook die in Nederland
of elders vertoeven heel fijne feestdagen met hun geliefden en vrienden, en dat
wij met elkaar op 01 januari om 17:00 bij de nieuwjaarsreceptie op de Club met
elkaar het glas heffen op een voorspoedig verenigingsjaar in 2016.
Namens het Bestuur,
Gerrit Schotte voorzitter CLH.
Voorzitter en oudvoorzitters van onze club
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Een andere kijk op BRIDGE

Aad

Jan

Riek

Willie

Trudy

Aart

Martina

Jan

Tessa

Frans

Els

Jan
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BRIDGE

Babs & Lex

Linda & Fred

Margaret & Rieks

Betty & Mieke

Wij blikken even terug op de Jubileumweek van de Club, die vol festiviteiten
was. Wij als Bridgeafdeling hebben ook ons steentje hier aan bijgedragen. Het
was een geslaagde drive, ondanks dat het computersysteem ons in de steek liet.
Hospital IMED Levante gaf bekers en drie prijzen, en die zijn op de slotavond
van de feestweek uitgereikt. Voor de eerste plaats was er de beker en een bon t.w.v.
€ 500,00.
Deze waren voor Linda Mahler en Marlies Blauw, zij waren eerste.
Ja, nu zijn wij in december, ook een maand met feesten, Sint Nicolaas, Kerst en
de jaarwisseling.

Donderdag 10 december hebben wij de Kerstdrive.

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

info@mcsseguros.net

Riek en Jan Tol zijn inmiddels weer een maand terug, zij komen regelmatig
naar de Club, echter wel voor hun plezier. Wij willen hen hartelijk danken voor
alle goede zorgen die zij hebben gegeven aan onze Bridgeclub gedurende jaren.
Wij hopen dat zij nog lang met ons mee kunnen spelen.
De woenssdagochtend Bridge wordt door Rita v.d. Slik gedaan.
Veel bridgeplezier mooie Kerstdagen, een goede jaarwisseling en tot volgend jaar,
Het Bridgeteam.
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BILJARTNIEUWS
Op maandag 09 november jl.
stond om 09.00 uur de parkeerplaats voor de
Soos al vol met auto’s.

Wat was er aan de hand ?

De biljarters hadden een Pentathlon biljarttoernooi
met een lunch voor 48 biljarters en hun partner, in het kader
van de Jubileumweek van Club los Holandeses.
Uitslag toernooi:
Heren :
1e Cor Klaver,
2e Carl Fritsch, 3e Tiny Bersselaar
en daarnaast de beste dame
Carla Gelens.
De bekers werden beschikbaar gesteld door Mia Freelink (biljartlid) en Imed
Levante Hospital.
Het biljartbestuur wenst alle lezers van dit bericht een prettige en gezonde
jaarwisseling, en daarbuiten de biljarters nog extra veel biljartplezier in 2016.
Ruud Brouwer , biljartschrijver

De winnaar

Het b rons

Het zilver

The leading lady
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Op zondag 15 november jl. hebben we het klaverjassen weer opgepakt
onder de nieuwe leiding van Susanne de Zwaan en Ben van Beek.
Na jarenlange gezellige klaverjasdrives hebben we door vervelende
omstandigheden afscheid genomen van Dini en Henk Beije en Uk en Bart
Boumans. Wij betreuren dat zeer en danken hen voor de gezellige ochtenden
en avonden. Wij hopen de drives weer opnieuw gezellig te maken, zij waren
ons goede voorbeeld.
Er is weer enthousiast gekaart de afgelopen periode, er zijn dus ook weer
eerste prijswinnaars.
Op woensdagavond waren dat:
- 28 oktober
Toiny Weiss
5137 punten
Frans van Raalte
5137 punten
- 04 november Bart Boumans.
5981 punten
Op zondagmorgen waren dat:
- 25 oktober
Annie en Wim Geerlings.
5573 punten
- 01 november Joop Moison en Henk Beije.
5249 punten
- 08 november Margret en Rieks Vegter.
5836 punten
- 15 november Janny v. Spronsen/Ben v. Beek
5267 punten
De stand van de hoogste drie op woensdag:
1e
Ben van Beek
6342 punten
2e
Henk Beije
5998 punten
3e
Bart Boumans
5981 punten
Die van zondagmorgen:
1e
Henk Beije en Jos Helvoirt
2e
Jan Schoonhoven en Bart Boumans
3e
Janny van Spronsen en Ben van Beek
JvS.

6342 punten
5995 punten
5909 punten

Willem brengt met zijn
accordeon een
serenade aan een van
onze oudste leden.
Wat hij Martha toezingt
vertelden ze niet.
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NIEUW

KEEZENSPEL

MISSCHIEN EEN NIEUWE ACTIVITEIT?

Tijdens de Jubileumweek is er het bordspel Keezen gespeeld. Dat vond een
aantal mensen heel leuk. Men wil proberen om mensen bij elkaar te krijgen
om dat spel te spelen, en wel op de dinsdagavond om 19.30 uur.
Als u het leuk vindt kom dan dinsdagavond naar de Club. Bezit u het spel,
breng dat dan mee.
Een enthousiaste keezen-speler

FEESTCOMMISSIE PROFICIAT
Iedereen heeft een fijne week gehad
Vele oud -bestuurders waren van de partij
En nog oud-leden ook erbij.
Leuk om iedereen weer te ontmoeten
En zeker om ze hartelijk te begroeten
Wat een geweldig 40-jarig bestaan
Dus laten wij allen naar de 45 jaar gaan
Alleen maar positieve klanken
Dus Feestcommissie, wil jullie hiervoor hartelijk bedanken.
Martha
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FIESTA HOLANDESE

Het vijfjarige shantykoor

De oude en vertouwde begeleiding

De nieuwe enthousiaste dirigente

De linedancers klaa r voor de start

Monique en Edwin
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Jeu De Boules

FEEST TOERNOOI

De stilte voor de storm

De prijswinnaars
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Computer - ondersteuning
ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES
Dat was me even het maandje wel met de feestweek voor het 40-jarig
bestaan van onze Club. Heel gezellig en ook leuk om eens leden te zien die
aan andere activiteiten deelnemen.
Ik ben door diverse mensen aangesproken die graag iets wilden weten, of
hulp nodig hadden, en ik heb ook diverse afspraken (mondeling) gemaakt;
dat ook nog in de drukke feestweek.
Het was teleurstellend toen ik kwam, dat diverse mensen gewoon niet kwamen opdagen. Iedereen heeft het druk, zo ook ik, mocht u dus met mij afspreken, kom dan ook, dat voorkomt irritatie van mijn kant.
Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning, maak dan een afspraak
met mij, d.m.v. E-Mail of Whatsapp, dan kunnen we een dag en tijd afspreken om u te helpen met uw probleem, of uitleg geven over een nieuw apparaat. Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan
a.u.b. uw vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit, tijdens een pauze, of
na afloop, dat is voor mij prettiger.
Hebt u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef ik uw
print in de Soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bijdrage verwacht,
de inkt komt nog steeds niet uit een klapperboom.

Linda,
linda@lindacreaciones.com
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WEEKAGENDA
Maandag
10.30-14.00 uur

Biljart libre competitie

12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Bibliotheek
Linedance

Cor Klaver /
Jan Lindenhof
Joke Holleman
Joke Niestadt

Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Jaap van Gurp
Susanna de Zwaan
Henk Murks

Bridge
Klaverjassen

Riek Tol
Susanne de Zwaan
Ben van Beek

Dinsdag
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
Woensdag
10.30 uur
20.00 uur
Donderdag
10.30 - 1400 uur Biljartinstuif
10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Riek en Jan Tol

Biljartlessen
Sjoelen
Tafeltennis

Cees Kraan
Ben v. Zutphen
Jan Roozen

Wandelen
Biljart 3-bandencompetitie

-Cees Kraan

Koppel klaverjas

Susanne de Zwaan
Ben van Beek

Vrijdag
11.00 - 13.00
20.30 uur
20.30 uur
Zaterdag
10.00 uur
10.30-14.00 uur
Zondag
10.30-14.00 uur
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Al met al kijken niet alleen Yolande, Ton, Marijke en
Jan met veel plezier terug op een geslaagde feestweek.
Alle leden hebben volop (kunnen) genieten.
Dit was een echte feestweek van voor en door ons
allemaal!

