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SOCIËTEIT

Openingstijden:

informatie

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 - 2015) 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
Henk en Dini Beije
606 687 395
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Joke Niestadt
656 943 098
Ruud Kerkhof
965 887 905
Ben van Zutphen
966 874 654
Jan Roozen
607 652 422
----Martha Huijboom
676 673 320

LEDENADMINISTRATIE
mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Loes van den Ouwelant
Mevr. Annelies van Tessel
Mevr. Els Mol-Schrauwen
Hr. Willem Walters

Hr. Rob Eijeriks
Hr. Kees van Tessel
Hr. Jan Mol

Lidmaatschap beëindigd:

Mevr. José de Bloois-Schelling

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

Waar alleen dan hier kun je in de open lucht een Open Dag houden? Dus op
zaterdag 03 oktober a.s. maken wij er met z´n allen in en rondom Club Los
Holandeses een positieve, productieve en vooral gezellige dag van.
De ervaring leert dat er weer nieuwe leden zullen toetreden … van harte welkom uiteraard.
De “hoofden” van de diverse afdelingen, het Bestuur en alle andere leden
zullen weer hun beste beentje voorzetten om een goede indruk achter te laten.
Deze BRUG laat weer een keur van artikelen en informatie zien, blije lezers
zijn ons deel!
Wij willen vanaf deze plaats nog maar weer eens benadrukken dat wij onze
adverteerders zeer erkentelijk zijn, zodat wij dubbel en dwars reden van
bestaan hebben!
Ons maandblad van november zal een feestelijke uitstraling krijgen ter gelegenheid van het 40-jarig Jubileum van Club Los Holandeses.
Hopelijk zullen velen van u eind oktober hun “Jubileumpen” ter hand nemen,
zodat we er een nog mooiere uitgave dan normaal van kunnen maken. Wij
staan open voor interessante en leuke anekdotes van nu en van vroeger, dus
ga bij uzelf te rade wat u graag gepubliceerd zou zien. Succes!
Voor nu een ontspannen maand oktober gewenst, en vergeet u niet de klok
van 24 op 25 oktober a.s. een uur terug te zetten?!
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 november in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
oktober.

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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Beste leden,

VAN DE BESTUURSTAFEL

De grootste hitte is weer achter de rug en we kunnen heerlijk nazomeren.
Wij hopen alle leden binnenkort weer te begroeten die nog in Nederland
zijn of daar nog even langer moeten verblijven om wat voor reden dan ook.
Sterkte en beterschap voor hen die om medische redenen nog wat langer in
Nederland moeten zijn.

Het Bestuur heeft de maand september gebruikt om de contacten met het
gemeentebestuur van Alfaz del Pi te intensiveren en dat heeft al geleid tot
de nodige aandacht van de plantsoenendienst. We staan op de agenda van
het gemeentebestuur ten aanzien van een aantal wensen van de Vereniging.
Natuurlijk is de actiepuntenlijst van het Bestuur te groot om te bespreken
in dit korte stukje van de bestuurstafel voor deze Brug.
Met alle signalen die wij ontvangen van onze leden d.m.v. email of in persoonlijke gesprekken houdt het Bestuur een vinger aan de pols over het wel
en wee wat in de Vereniging leeft. Op gepaste wijze worden de signalen
verwerkt in de besluiten die het Bestuur neemt op de korte, middellange en
lange termijn.
Het ledenbestand groeit gestadig en tot onze vreugde zien we dat in De
Brug.

Wij kijken met u uit naar de Open Dag van de C.LH. op 03 oktober a.s.,
waar zoals altijd de afdelingen weer hun activiteiten laten zien en het
Shantykoor wederom van zich zal laten horen.
Zoals voorgaande jaren hopen wij ook nu weer veel nieuwe leden te mogen
verwelkomen bij onze Club.
De Vereniging geeft ook acte de présence op 18 oktober bij de Dia
Internacional die elk jaar wordt georganiseerd door de gemeente Alfaz del Pi.

De Jubileumcommissie zet alle hens aan dek om van de Jubileumweek van
07 t/m 14 november a.s. een geweldig feest te maken samen met de afdelingen en het Evenemententeam.
Het Bestuur is nauw betrokken bij de voorbereidingen.

Ik wens u allen een fijne en plezierige maand oktober met alle activiteiten
bij de afdelingen en met de evenementen die door onze Club worden georganiseerd.
Namens het bestuur,
Ger Schotte
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VAN DE JUBILEUMCOMMISSE

Zoals we in de vorige BRUG hebben vermeld, geven we nu in detail

het programma voor de feestweek

Zaterdag
Zondag
Maandag

7 november
8 november
9 november

Dinsdag

10 november

Woensdag 11 november

Donderdag 12 november
Donderdag 12 november
Vrijdag
13 november
Zaterdag

14 november

17.00-19.00 uur receptie, met muziek van DJ Joepster
10.30 uur
klaverjas drive met Calpe
10.00-12.00 uur Pentathlon biljarttoernooi
12.00-13.00 uur dames biljart wedstrijd
13.00-14.00 uur lunchpauze
14.00-16.00 uur Pentathlon biljarttoernooi
19.30 uur
Hollandse avond met muziek van
DJ Joepster en een optreden van het duo Monique en
Edwin, en natuurlijk optredens van het Shantykoor
15.30 uur
gemaskerde bridgedrive, met
aansluitend gezellige muziek
11.00 uur
jeu de boules wedstrijd
Er is ook een verpleegster van Imed voor de bloeddruk
en er is een optometrist
20.00-24.00 uur karaoke met the Crazy Voices
19.00 uur
spelletjes avond met o.a. sjoelen,
tafeltennis, en het kaartspel keezen
20.00-24.00 uur feestavond met DJ Joepster, The
Voice, Lou Grant, poffertjeskraam

Op de website van Club Los Holandeses staat het programma ook vermeld.

Meld je voor de diverse onderdelen aan, zodat we er met z´n allen een spetterende
week van kunnen maken.
Jubileum Commissie

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

De dagen worden korter, dus is het weer tijd voor een goede thriller of
romantisch boek.
We hebben van een goede geefster weer veel voor ons nieuwe boeken gekregen, hartelijk dank hier voor. Zoals Sandra Brown De Obsessie, Erica
Spindler De Zwarte Engel, Chris Mooney Denk aan Sarah, Kathryn Mackel
De Draagmoeder, Mc-Dermid De kwelling, en nog veel meer. Komt u gerust
eens kijken in de Bibliotheek van Club “Los Holandeses”. Wij zijn iedere
maandag open van 12.00 – 13.00 uur. De dames zien u graag komen.
U weet wel, bij het zwembad het trapje af. Tot ziens in de Bibliotheek.
Medewerkers van de Bibliotheek
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Zaterdag 3 oktober 2015
Zaterdag 17 oktober 2015
Zaterdag 24 oktober 2015
Zaterdag 31 oktober 2015

Mededelingen

Open dag Club Los Holandeses
van 11.00 – 15.00 uur
Rommelmarkt van 10.00 – 14.00 uur
voor een kraam bel Karin
606 733 640
Bingo Aanvang 19.45 uur
Mosselavond opgave bij de bar
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 7 t/m 14 november 2015 Club “Los Holandeses” 40 jaar
Woensdag 18 november 2015 Ikea (Valencia) onder voorbehoud
leden € 10,00..niet leden € 12.00 p.p.
Zaterdag 21 november 2015 Bingo Aanvang 19.45 uur
Vrijdag 27 november 2015
Kikker biljarttoernooi
Zaterdag 28 november
Kerstmarkt van 11.00 – 14.00 uur
voor een kraam bel Karin
606 733 640
Zaterdag 5 december 2015
St. Nicolaas bingo Aanvang 19.45 uur
Maandag 7 december 2015
Club in Kerstsfeer brengen
Vrijdag 11 december 2015
Kerststukje maken 10.00 uur
Zelf groen e.d. meebrengen
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
Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Zaterdag 30 januari 2016
Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Vrijdag 18 maart 2016
Zaterdag 19 maart 2016
Vrijdag 01 april 2016

Biljart driebanden Toernooi
Biljart driebanden Toernooi

Jaarvergadering Afdeling Biljart.
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HERDENKINGSBIJEENKOMST

WIJ NODIGEN U UIT OM OP ZONDAGMORGEN 1 NOVEMBER 2015
DEEL TE NEMEN AAN EEN Internationale HERDENKINGSBIJEENKOMST
IN BEELDENTUIN KLEIN-SCHREUDER
TER NAGEDACHTENIS AAN AL ONZE DIERBAREN DIE WE ZO MISSEN

IEDEREEN IS WELKOM, U BENT VRIJ OM MET MUZIEK, GEDICHT
OF ANDERE UITING EEN EIGEN BIJDRAGE TE LEVEREN
AAN DEZE HERDENKINGSBIJEENKOMST SPECIAAL VOOR U.

Gratis toegang, vrije gave voor kankeronderonderzoek in Nederland.
Wij verwachten u vanaf 10.30uur in de beeldentuin van fundacion Klein-Schreuder
waar we om 11.00u beginnen
voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Drs. Irene Godderij
tel 682 463 744 of via www.irenegodderij.nl

HERFS T
De tuin maakt zich op voor het stille seizoen.
Ik speur in het donkere water
en zie dat de kikkers, het koelt immers goed,
al vertrokken zijn om te gaan slapen.
Er zwermen alleen nog wat dikkopjes rond
gebroed dat in poten bleef steken,
zo veel uit zo velen, het groeit niet goed door
en het splitst zich na enkele weken.
Straks sterven ze af en geen ouder die treurt,
´ t heeft ook nooit op een kikker geleken!
Mar ia
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OPEN DAG BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze

open dag op zaterdag 3 oktober 2015
van 11.00 – 15.00 uur.

INTERNET
+TELEFOON

INTERNET

ZONDER TELEFOON

MET BLU GENIET U VAN EEN SUPERSNELLE INTERNETVERBINDING VIA ANTENNE

10Mb 19.95€ 15Mb 29.95€ 20Mb 44.95€
ONGELIMITEERD

+iva

(24.14 € iva inc.)

ONGELIMITEERD

+iva

(36.24 € iva inc.)

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€).

MET TELEFOON

INTERNET

Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses!
99.95€ + iva (120.95€).

ONGELIMITEERD

+iva

(54.39 € iva inc.)

30-125Mb

OP AANVRAAG EN BEVESTIGING
VAN DE BESCHIKBARE SNELHEID.

10Mb 24.90€ 15Mb 39.90€ 20Mb 54.90€
ONGELIMITEERD

+iva

(30.13 € iva inc.)

ONGELIMITEERD

+iva

(48.28 € iva inc.)

ONGELIMITEERD

+iva

(66.43 € iva inc.)

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€). 12 maanden contract. 300 belminuten inbegrepen zowel binnen Spanje als
de Europese Unie.

Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses!
99.95€ + iva (120.95€).
GAAT U OP VAKANTIE? HEEFT U GEEN INTERNET NODIG? WIJ VERLAGEN UW TARIEF NAAR 5.95/MAAND INC. IVA WANNEER U ER NIET BENT. MEER INFORMATIE IN DE WINKEL.

blu.es
JÁVEA: Avda. Lepanto, 21 Bajo - Tel. 865 664 555 I ALFAZ DEL PI: Avda. Pais Valencià, 17 - Tel. 865 664 777

Ons adres is: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del
Pi, tel. 966 875 342.
Route beschrijving:
- Komend vanaf Benidorm richting Alfaz del Pi over de N332
- Bij grote rotonde linksaf (2de afslag ) richting Alfaz del Pi. - Bij de volgende rotonde 2de afslag, weer een rotonde rechts
aanhouden bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (3de
afslag) de hoofdstraat van Alfaz del Pi in.
- Bij de bloemenwinkel linksaf volg de weg, rechts aanhouden
bij het Forum vervolg de weg en sla dan rechtsaf de brug over.
- Neem de 2de straat links, 1ste links, direct links is onze parkeerplaats.
- Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm.
- Bij grote rotonde (voorbij de MC Donalds) rechtsaf richting Alfaz del Pi, daarna zie hierboven.

U kunt kennismaken met onze vereniging die dit jaar 40 jaar
bestaat. Er zijn tal van activiteiten waarin wij ons en onze
afdelingen presenteren. Vanzelfsprekend zijn er tal van
drankjes en hapjes te bestellen aan onze bar. Onze club is het
gehele jaar geopend en wij geven een eigen clubblad uit.
Naast de vaste activiteiten organiseren wij barbecues, uitstapjes, paella- mossel avond en feestavonden. Wij hopen
weer op een zonnige, drukke dag met veel nieuwe bezoekers.
U bent van harte welkom!

Wordt u op de open dag lid, dan is de contributie voor
15 maanden € 80,=, dit is slechts € 5,35 per maand
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Bridge

BRIDGE

Wij zijn al weer in oktober, nog een maand en dan is er feest in de Club
met ons 40 jarig jubileum.
Wij (de bridgers) dragen hier natuurlijk ook ons steentje aan bij, nl.

op woensdag 11 november 2015, ´s middags om
15.00 uur, is er een gemaskerd-carnavalsdrive.
Ieder lid dat kan én wil bridgen is hiervoor welkom.

U kunt zich inschrijven bij Aad aan de bar of per e-mail, of bij mij
(Hester). Mijn e-mailadres is boomsteen@gmail.com.
Het is een drive met grapjes, hapjes en snapjes, en uiteraard is er een
mooie prijzentafel.
De kosten hiervoor zijn € 10,00 per persoon.

Met elkaar wordt dit zeker “gezellieeee” !

Wij kunnen op dit moment nog steeds buiten bridgen, en er komen
steeds meer bridgers terug in het zonnige zuiden.

Riek en Jan zijn nog niet terug, en dit kan nog wel even duren, want
Jan is afgelopen week (half sept.) gedotterd en dit is mislukt, helaas.
Hij was 28 september terug naar de artsen, en heeft dan gehoord wat
de volgende stap is.

De woensdagochtend-bridge wordt weer gestart.

Als er momenteel leden zijn die graag in de wintermaanden les willen hebben, dan kan dat. Laten zij het ons weten, er moeten wel minimaal 8 personen zijn.
Veel bridge plezier de komende maand.
Bridgeteam
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JEU DE BOULES
Knallen met de ballen!
Foto’s genoeg, maar die zitten in mijn gestolen mobiel. Tas met alle
inhoud ontvreemd in een restaurant. Daarom een waarschuwing,
mensen let op je spullen, waar je je ook bevindt. Vooral wat waardevol is (dus ook je soms onvervangbare herinneringen) ben je echt
kwijt!
We begonnen tijdens de zomerperiode een half uurtje vroeger om de
ergste hitte wat voor te zijn, maar nu is iedereen erg blij dat we weer
om 11.00 uur starten.
Helaas is het zo warm geweest dat we Martha, die onze scores zo
goed bij houdt, even hebben moeten missen, maar gelukkig was zij
afgelopen donderdag weer van de partij!
De belangrijkste spelregel, van onze hoofdleidster Karin is

dat we allemaal komen voor ons plezier en ontspanning,
en dat winnen mooi meegenomen is.

U leest hieruit dat we niet al te fanatiek spelen, maar er zitten wel
wat personen bij die erg graag willen winnen.
Vanzelfsprekend noem ik nu geen namen. Maar van één persoon is mij
bekend dat er na verlies een slechte nachtrust volgt.
Kort gezegd, het jeu de boulen op onze Club kun je net zo fanatiek
beoefenen als je zelf wilt, alleen, het is een groepssport en je blijft
afhankelijk van je medespelers!
Maar leuk en gezellig is het en
ik hoop dat we als groep
nog veel met elkaar kunnen
blijven spelen!.
Geschreven door
een fanatieke speelster.

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

info@mcsseguros.net
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Ja, wat verandert de wereld toch snel en naarmate je ouder wordt, wordt het
er niet vrolijker op. Vroeger was alles beter en gezelliger, maar zo spraken
mijn ouders in het verleden ook, en zie hoe het er nu voorstaat. Iedereen
heeft daar zijn eigen gedachten over, en hoe gaat het er uitzien voor onze
kleinkinderen?
Maar in onze wereld, hier aan de Costa Blanca, klaverjassen wij nog iedere
week twee keer, en daar zijn we gelukkig en tevreden mee.
Wij (‘t klaverjasbestuur) zijn heel tevreden over degenen die deze zomer het
klaverjassen regelden, nl. Anke Kuckartz en Toiny Weiss, Als dank hiervoor
gaf de voorzitter ieder een fles rode wijn, hetgeen bij de uitreiking met groot
applaus gepaard ging tijdens het klaverjassen op woensdagavond 09 september jl.
We hebben op zondag 08 november a.s. een Klaverjasdrive-individueel, over
4 rondes, i.v.m. het 40-jarig bestaan van onze Club. Die begint om 10.30 uur.
U kunt zich hiervoor inschrijven op zondag 25 oktober a.s., en op woensdag
28 oktober a.s., De kosten hiervoor zijn € 10,00.
Op woensdag 11 november a.s. is er geen klaverjassen, aangezien de
Jubileumcommissie deze avond gereserveerd heeft voor andere activiteiten.
Ook moet u onze Kerstdrive niet vergeten, want die is op zondag 13 december a.s., en begint om 10.30 uur; deze is ook individueel.
Nu de winnaars van de laatste periode, dat waren op woensdagavond:
26 augustus
Ben van Beek
5184 punten
02 september
Ben van Beek
5305 punten
09 september
Aart van Zuijlen 5593 punten
16 september
Ben van Beek
5164 punten
Nou dit was wel de “Ben van Beek-periode”, waarschijnlijk veroorzaakt
door zijn val met de fiets?!
Dan de winnaars van de zondagmorgen:
23 augustus
Janny van Spronsen en Ben van Beek
5204 punten
30 augustus
Carl Fritsch en Martin Kuckartz
5795 punten
06 september Bart Boumans en Jan Schoonhoven
5264 punten
13 september Aart van Zuijlen en Louis van Zuijlen
4844 punten
20 september Janny van Spronsen en Ben van Beek
5112 punten
Dat geeft de navolgend stand van de hoogste scores:
op de woensdagavond:
1e
Ben van Beek
6341 punten
2e
Dini Beije
5876 punten
3e
Aart van Zuijlen 5593 punten
op de zondagmorgen:
1e Henk Beije en Jos van Helvoirt
6342 punten
2e Jan Schoonhoven en Bart Boumans
5995 punten
3e Janny van Spronsen en Ben van Beek 5909 punten
Zo,dit wat het dan, Mocht u ook willen klaverjassen? Wij spelen op zondag
om 10.30 uur; en op woensdag om 20.00 uur. Inleg: € 1,50 voor een prijsje
en voor onze kerstklaverjasdrive.
HB
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AUTORALLY

Zet alvast in uw agenda:
zaterdag 27 februari 2016

PUZZELRIT

Jaarlijkse Autopuzzelrit, aantal equipes gemaximeerd dus
meldt u snel aan, want vol = vol.
Inschrijven vanaf donderdag 01 oktober a.s. aan de bar of
per e-mail.
Nadere gegevens in DE BRUG van december 2015.
Con un cordial saludo,
Fred Voskuilen

Als de liefde onder ´t arte komt,
zakt ´t verstand onder de naevel.
(Als de liefde onder het hart komt,
zakt het verstand onder de navel.)

“ ´t Gaet er deu”, zei d´ekster,
en de katte sleepte ´m deu ´t gootegat.
(“ ´t Gaat erdoor”, zei de ekster,
en de kat sleepte hem door het gootgat.)
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SELLA

UW EIGEN KAPPER CHARL!

SELLA

Als je het prachtige achterland van de Costa Blanca gaat verkennen,
dan mag je een gezellige uitstap naar Sella zeker niet overslaan.
Het authentieke dorp aan de voet van de Sierra Aitana, doet nog erg
Moors aan. Toen aan het begin van zeventiende eeuw alle Moren het
land uit werden gezet, bleef Sella bijna zo goed als leeg achter. Pas een
kwart eeuw later werden er immigranten uit Mallorca gehaald om het
leegstaande dorp opnieuw leven in te blazen, en de omliggende akkers
die als opeengestapelde terrassen tegen de heuvels rondom het dorp
zijn aangebouwd, te verzorgen. Het zijn vooral olijf- en amandelbomen die er groeien.
Vanaf de Ermita Santa Barbara die boven op de heuvel staat, en
waar zich ook nog resten van een oud kasteel bevinden, heb je een
geweldig uitzicht over de omgeving. Je moet er wel even flink voor
klimmen, maar je komt al wandelend door de smalle trapstraatjes
genoeg leuke en fotogenieke plekjes tegen.
Als je nadien trek hebt gekregen zijn er in het dorp voldoende bars
en restaurantjes waar je je honger kunt stillen, of waar je op een terras
kunt genieten van een drankje. Verder zijn er in de omgeving schitterende wandelingen te maken, en zijn de bergwanden beroemd bij alle
klimmers.
Genoeg te beleven dus in en rond dit prachtige kleine mediterrane
dorp!

REIZEN MET DE BUS VANAF BENIDORM NAAR VLIEGVELD EN VV

VANAF 12 SEPTEMBER 2015”

BENIDORM BUSSTATION NAAR VLIEGVELD
07.10
15.10

Genoeg te beleven dus in en rond dit prachtige kleine mediterrane dorp!

08.10
16.10

09.10
18.10

10.10
20.10

11.10

22.10

12.10

VLIEGVELD NAAR BENIDORM BUSSTATION
08.00
16.00

09.00
17.00

10.00
19.00

11.00

21.00

12.00

23.00

13.00

13.10

14.10

14.00

15.00
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DRAADLOOS INTERNET 4G

ER IS NU 4G DRAADLOOS INTERNET, HOE WERKT DIT?

Ben je tevreden over de huidige internetverbinding en gebruik je het
internet alleen voor het ontvangen en verzenden van e-mails en het
lezen van websites, dan kan dit met 1Gb data en een langzame snelheid. Het is dan onnodig dit artikel verder te lezen.

Gebruik je meer data door bijvoorbeeld muziek en films te
streamen en wil je altijd een snelle of betrouwbare verbinding
dan is wellicht 4G draadloos internet interessant.

Dit nieuwe systeem is nu ook in grote delen van Spanje beschikbaar.Het maandelijks dataverbruik van uw computer met Windows 10
is te vinden via instellingen/netwerk en internet, daarna klikken op de
router die je gebruikt en in de linker kolom staat het dataverbruik (35
Gb data is echt een heleboel !).
Zonder telefoonkabel of schotel is het nu mogelijk internet met hoge
snelheid te ontvangen. Via een kleine router (8x8cm en 10cm hoog)
ontvang je draadloos internet via de dichtstbijzijnde Gsm mast waarvan je ook gebruikt als je telefoneert met een mobieltje. De internet
snelheid is perfect 20 - 50 Mb, afhankelijk van de afstand huis tot de
Gsm mast. Er zijn geen installatiekosten; je huurt de kleine Wifi router, stroomstekker erin en er is een prima internetverbinding (Engelsen
noemen dit met weinig woorden plug en play).
Het dataverbruik is beperkt tot 35Gb , bij hoger verbruik loopt de
internetsnelheid terug. Ik gebruik 4G internet nu 6 weken (provider
Orange), gemiddelde snelheid 45Mb, totale kosten € 35,00 per maand.
Dit voor gebruik van de kleine Wifi router die eigendom blijft van
Orange. Natuurlijk zijn er diverse andere providers. Let op, er zit geen
vaste lijn in dit pakket (dus opzeggen en verder via gsm bellen).
In Albir is nu ook glasvezelkabel aangelegd, maar de prijzen voor
de aansluitingen zijn nog erg hoog. De hoge snelheid van 4G internet
is volgens de Spaanse providers vergelijkbaar met glasvezelkabel.
Duurbro
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(vervolg)
Dit stuurprogramma kan nu ook gedownload worden zonder reservering. Hiervoor is nu ook een Nederlandse site beschikbaar:
microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
Lees de info, download daarna het hulpprogramma uit de blauwe balk.
Afhankelijk van het huidig stuurprogramma 32 of 64 bits.
Installeer dit programma rechtstreeks op de computer of download
dit op een usb stick. Dit om het later te installeren, kan eventueel ook
op een andere computer. Veel succes!
Het stuurprogramma heeft het beste van Windows 7 en 8.1 overgenomen met diverse extra’s. Helaas wordt er door bepaalde personen
wel iets gemist in Windows 10 , namelijk zij die gewend waren aan
Windows XP,7 of 8.1.
Hieronder enkele voorbeelden :
a. Geen Mediaplayer meer om dvd’s af te spelen.
Een goede vervanger is VLC media player, dit programma moet wel
extra gedownload worden via: www.fideolan.org
b. Geen charmbalk meer, maar nu wel een actiecentrum. Klik op het
spraakicoon rechts onder in het scherm.
c. Geen Microsoft spelletjes meer? Maar via start en alle apps kan
wel de app Microsoft Solitaire Collection worden geopend.
d. Geen Mediacenter meer, een goed alternatief om extra te downloaden is het programma: www.kodi.tv
e. Handmatig updates downloaden kan niet meer, dit gebeurt nu
automatisch. Wil je het toch zelf bepalen dan is er toch nog wat mogelijk. Ga naar start, instellingen, bijwerken en beveiliging en daarna
update.

WINDOWS 10

Veel W10 succes, duurbro

COMPUTERTIP

Hebt u een computer met Windows programma’s maar is de productsleutel van een Windows programma zoekgeraakt? Geen probleem:
Typ in de zoekbalk ProduKey , u ziet diverse sites, kies bijvoorbeeld
Nir Soft ProduKey .
Klik op downloaden (groene balk) en daarna dit programmaatje
installeren en uitvoeren.
Tot slot verschijnt een scherm met de Id codes en productsleutels.
Veel succes,
Duurbro
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Computer - ondersteuning

Het gaat zo zijn gangetje, het is niet druk, maar er is altijd wel
iemand met een vraag, die ik naar beste kunnen beantwoord. Ook
komen er mensen met problemen, dat is niet de opzet van wat ik doe,
maar natuurlijk zet ik ook dan mijn beste beentje voor.
Helaas kan ik niet alle problemen oplossen, dus soms moeten de
mensen naar een winkel om daar naar raad te vragen. Dan gebeurt het
natuurlijk wel eens dat alle gegevens kwijt raken; dat kan soms niet
anders, vandaar mijn advies om een backup of herstelpunt te maken.
Tegenwoordig is het mogelijk om in een I-cloud, dropbox of één van
de vele andere systemen uw bestanden, en foto´s veilig te stellen.
Nog even over Wiondows10: vraag u zelf af of het nodig is om deze
update te gaan doen, voor wie en waarom? De gevolgen zijn zeer verschillend, sommigen raken alles kwijt, bij anderen verschijnt er na een
paar keer opstarten toch weer van alles maar bij de meesten verloopt
het gelukkig probleemloos.

Mocht iemand willen updaten en vindt dat een beetje eng, dan ben
ik tegen een kleine vergoeding graag bereid om u daarmee te helpen.
De eerste week van oktober ben ik echter niet aanwezig.
Mocht u gebruik willen maken van de computerondersteuning,
maak dan een afspraak met mij, d.m.v. E-Mail, Whatsapp, of gewoon
via de telefoon, dan kunnen we een dag en tijd afspreken om u te helpen met uw probleem, of uitleg te geven over een nieuw apparaat.

Ben ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen, 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.

Heeft 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
12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek
Linedance

Cor Klaver
Joke Holleman
Joke Niestadt

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Tekenen en schilderen
Shantykoor
Darts

--Henk Murks

10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Riek Tol
Henk en Dini Beije

10.30-11.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Klein onderhoud Biljart
Biljartinstuif
Biljartles
Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Biljartleden
Ruud Brouwer
Jean Pierre Peeters
-Karin Murks
Riek en Jan Tol

20.30 uur
20.30 uur

Sjoelen
Tafeltennis

Ben v. Zutphen
Jan Roozen

10.00 uur

Wandelen

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

10.30-14.00 uur

--Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Zondag

Henk en Dini Beije
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