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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 - 2016) bedraagt de contributie: € 80,Deel-lidmaatschap: per maand: € 10,- deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgsemaakt.
BANCO POPULAR

IBAN:
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
Biljart DAMES
Bridge donderdag

Contactpersonen

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

LEDENADMINISTRATIE
Naam

AFDELINGEN

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
966 873 736
Carl Fritsch
966 873 411
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Hester Steenbergen
699 576 569
Linda Laheij
652 152 122
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Susanna de Zwaan
965 580 185
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
Joke Niestadt
656 943 098
Martha Huijboom
676 673 320

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Hr. Peter Ortmans
Heer Wim de Beer
Mevr. Kirsten Ophof
Hr. Hans Ophof
Mevr. Kitty Petiet
Mevr. Conny Hoogkamer
Mevr. Stefani Ortmans
Overleden:

Telefoonnummer

965 87 53 32/
671 14 31 99
0031 651 07 44 46
0031 651 07 44 46
966 80 11 23
966 86 49 24 /
652 69 39 60

699 91 62 30
616 29 70 40
679 21 64 91

Hr. Hennie Hulscher

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 mij doorgeven.
Riek Tol
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;
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VAN DE REDACTIE

De aprilmaand brengt hopelijk plezierige zaken in onze Soos, want de afgelopen maanden ontvielen ons onbehoorlijk veel leden, en daar moeten wij
blijkbaar mee leven. Onze Club telt nu eenmaal veel leden-op-leeftijd en dan
zijn geboortes en bruiloften niet of nauwelijks aan de orde.
Positieve artikelen in deze BRUG te over, want het bruist van een diversiteit
aan activiteiten. Dus, beste leden, carpe diem, en in ietwat dezelfde bewoordingen, begin iedere dag met een gezonde dosis levenslust en animo! Laat u
dus niet beïnvloeden door het gezegde April Doet Wat Hij Wil.
De tendens in de Algemene Ledenvergadering gaf ook groei van het ledenaantal aan en bovendien een “verse” aanvoer van nieuwe bestuursleden, die
wij hierbij namens het Redactieteam van harte welkom heten. Wij gaan uit
van een positieve en vruchtbare samenwerking.
De afgetreden bestuursleden danken wij in de afgelopen periode voor hun
inzet en medewerking.

De Redactie rekent nog steeds op uw bijdragen aan de inhoud van ons
belangrijke maandblad. Wij zijn u zeer erkentelijk voor het niet-blanco houden van onze bladzijden!
Het zij nog maar eens zwart-op-wit vermeld: dank aan onze adverteerders,
die het voortbestaan van uw BRUG garanderen.
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 mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste april.

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 Berstuurstafel

Beste leden,
We hebben een mooie maand maart achter de rug.
De zieken willen we een voorspoedig herstel en beterschap wensen.
Wij kunnen terug kijken op een goed geslaagde Lentefair van 5 maart jl.,
een leuke bingo van 12 maart jl. en een biljarttoernooi tussen de NVCB
en CLUB HOLANDESES. Het is alleen jammer dat we de wisselbeker
dit jaar niet hebben. Hiervoor bedanken wij de mensen die dit weer eens
voor ons hebben mogelijk gemaakt.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart jl. zijn er 3 nieuwe bestuursleden verkozen.
Het nieuwe Bestuur heeft haar eerste vergadering er op zitten en heeft de
vragen doorgenomen die in de rondvraag gesteld zijn. Op de meeste vragen wordt er hier later in het jaar op teruggekomen.
Op de vraag voor een pin apparaat is het Bestuur bij de bank geweest
voor informatie. De eerste aanschaf kost ongeveer € 600,00 voor 1 pin
app en je moet voor elke keer dat je pint bijbetalen, en mede daarom heeft
het Bestuur besloten om dit niet aan te schaffen.
In april wachten nog een paar evenementen op ons. 16 april Bingo, 20
april busreis naar Albufera en 23 april de Oranjemarkt, dus een maand om
naar uit te kijken.
Wij wensen u een mooie maand toe met vele plezierige bezigheden en
als u naar Nederland of België gaat, wensen wij jullie een behouden reis.
Groeten van het nieuwe bestuur<
Robert Eijeriks,
vz. Club Los Holandeses.

E v e n v o o r s t e lle n

Hola beste mede-leden van de Club.
Op de ledenvergadering van vrijdag 11 maart, jl. ben ik gekozen als algemeen bestuurslid van Club Los Holandeses. Daarom wil ik me graag aan u
voorstellen:
Mijn naam is Gerry Officier-Bokdam. Ik ben getrouwd met Joost Officier
en sinds 3 jaar wonen we als resident hier in Spanje.
Ik ben geboren in Almelo in 1948 en heb daar mijn jonge jaren door
gebracht. Op mijn 25e jaar ben ik verhuisd naar Groenlo, waar ik tot aan ons
vertrek naar Spanje, 40 jaar gewoond heb.
In mijn werkzame leven ben ik lerares geweest. Na een studie maarschappelijk werk/gerontologie, heb ik mij ook gespecialiseerd als geheugentrainer voor gezonde 50-Plussers. Ik gaf in Nederland 30 jaar lang workshops
en lezingen over dit prachtige onderwerp, en ook hier in Spanje wil ik graag
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Even voorstellen

mijn kennis hierover delen.
In Groenlo heb ik 20 jaar in het bestuur gezeten van een vrijwillige hulpdienst met 80 vrijwilligers.
Zo ongeveer een jaar geleden hebben mijn man en
ik ons aangemeld als lid van deze Club. Wat me
gelijk opviel is de openheid en de vriendelijke sfeer.
Ik voel me hier thuis en iedere dinsdag beeldhouw
ik met veel plezier, het voelt als een warm bad.
Daarom en ook omdat ik vind dat er minstens een
vrouw in het Bestuur moet zitten, wil ik graag mijn
steentje bijdragen aan de Club.

Ik hoop hier nog heel veel leuke mensen te
ontmoeten.

Met een vriendelijke groet,
> Gerry Officier

Geachte leden,
Hierbij een korte info. Mijn naam is Cornelis N. Klaver, geboren 1605-1943 te Spanbroek NH.
Ik heb verschillende werkzaamheden gedaan in de bouw en de levensmiddelenindustrie in de bedrijfsleiding. Met mijn vrouw Nel hebben we
samen 16 jaar een damesmodezaak gehad te Alkmaar. Ik heb 15 jaar in
een sportbestuur gezeten en tevens als jeugdvoorzitter van het voetbal.
Wij zijn in 2005 definitief in Spanje gekomen. Vanaf 1998 ben ik al
betrokken bij de club, waarvan de laatste 12 jaren bij de Biljartafdeling.
Ik hoop een steentje bij te dragen aan het goed functioneren en
organiseren van de club.
Cor Klaver.

FAC EBOOK

Wij, Ada, Loes, Angelika en Joke hebben een facebook-site geopend onder
de naam
CLUB
LOS HOLANDESES.
Deze site is om evenementen aan te
kondigen en leuke dingen met elkaar
te delen die de Club betreffen.
Als je de evenementen wilt zien, klik
op i van info.
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Zaterdag 16 april 2016
Woensdag 20 april 2016

Zaterdag 23 april 2016

Woensdag 4 mei 2016
Zondag 8 mei 2016
Zaterdag 21 mei 2016
Zondag 19 juni 2016
Zaterdag 25 juni 2016

Mededelingen

Bingo aanvang 19.45 uur
Busreis naar Albufera
kosten incl. bus, boottocht en lunch
27.50 p.p. (zie flyer)
Oranjemarkt van 11.00 tot 14.00 uur;
voor een kraam kunt u bellen met
telefoonnummer 966 875 342
Nationale Dodenherdenking
Moederdag
Koffie met iets lekkers
Bingo aanvang 19.45 uur
Vaderdag
Koffie met iets lekkers
Bingo aanvang 19.45 uur

BINGO AVOND

19.30

Zoals altijd was het weer een enerverende avond in ons gezellige clubhuis. De maandelijkse Bingo, bezocht door een vaste kern, maar helaas
daarnaast niet veel animo.
Met de nieuwe voorzitter aan de microfoon en zijn vrouw aan de ballen zou je verwachten dat meer mensen nieuwsgierig waren om dit spektakel mee te maken. Jammer, maar ik hoop er met dit stukje verandering
in te brengen.
Want lieve mensen, wat een gezelligheid, en daarnaast wat een prachtige cadeautafel en natuurlijk de mooie geldprijzen die te winnen zijn.
En....hoe meer zielen hoe gevulder de prijzenpot, dat moge duidelijk zijn.
Dus bij deze roep ik iedereen die van een spelletje houdt op om bij de
volgende Bingo op 16 april a.s. aanwezig te zijn.
Dat is in de eerste plaats een leuke avond voor jezelf, met een drankje
en de heerlijke balletjes van Marco, maar daarnaast ook een hart onder de
riem voor het Evenementen Team dat ook de afgelopen Bingo-avond
weer prima heeft verzorgd.
Willem
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Het Nieuwe Bestuur

Graag stellen we u hierbij ons nieuwe verenigingsbestuur voor:

Van Links naar rechts:
Ronald Westerduin: Penningmeester; Ruud Kooijmans: Secretaris; Cor
Klaver: Algemeen lid; Gerry officier: Algemeen lid en vice voorzitter en
Robert Eijeriks: Voorzitter
De redactie van De Brug wenst hen allen een vruchtbare en succesvolle
zittingsperiode.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

Hier zijn we weer met nieuws van de Bibliotheek. Wij hebben nieuwe
boeken, waaronder leuke, lichte romans en ook weer wat thrillers.
Eigenlijk te veel om op te noemen.
U weet natuurlijk dat we iedere maandag van 12.00 uur tot 13.00 uur
open zijn.
We kijken uit naar uw bezoek aan de Bibliotheek. Bij het zwembad het
trapje af, gelijk rechts.
Met vriendelijke groet,
de medewerkers van de Bibliotheek.
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Let op! Allemaal volgend jaar weer meedoen want puzzelritten zijn gezond. Hoe
meer je er doet, hoe langer je leeft. Wij komen volgend jaar weer speciaal over
voor deze tocht in februari. (natuurlijk niet voor het klimaat)
Beste Holandeses..........of hoe zeg je dat als buitenstaander. (Niets met saus te
maken toch?)
Vorig jaar rond deze tijd hebben we veel plezier beleefd aan de puzzeltocht. Wij
mochten die dag meedelen in de spanning, de lol en het mooie weer. Ja, en als je
dan ook nog wint ...... dat schept verplichtingen. Precies een jaar later vielen we
dus met onze neus in de boter en mochten we Syl en Fred helpen bij het uitzetten
en controleren van het parcours. Zo’n 14 dagen voor “D day per car”, werden wij
dringend verzocht om proef te gaan rijden en onze mening te geven over de gestelde vragen, de lengte van het parcours en de tussenstop waar een soort golfexamen
zou worden afgenomen.
Het was die zondag prachtig weer en windstil. Fred en Syl op de achterbank. We
wisten natuurlijk niet dat moeder natuur ons op de dag des oordeels enigszins in
de steek zou laten. Die proefzondag verliep alles, op een paar details en bijna echtscheidingen na, perfect. De dagen daarna, betrapten we onze Fred regelmatig op
het maken van “huiswerk”, en kwamen wij er als relatieve buitenstaanders achter
dat onze nuchtere vriend zich pas bevrijd zou voelen van zorgen als alles achter de
rug was. Dus hier en daar een kalmerend pilletje, flesje prosecco, een schouderklopje en de oude gezellige sfeer was weer terug.
Dan D day. Na in hoger sferen contact te hebben gezocht met onze oude vriend
Pelleboer die ons beloofde om zijn best te doen die dag, werd plots het contact
verbroken en waren er blijkbaar krachten aan het werk die het leuk vonden om ons,
voor Spaanse begrippen, koud pokkenweer te bezorgen. Maar niet getreurd; de
koffie bij de start smaakte uitstekend en iedereen begon vol goede moed aan het
uitgezette parcours.
Fred en mijn persoontje zouden zich rustig naar die rotspunt in Mascarat begeven om de eerste snelle jongens op te vangen. Nou, dat was bijna iets te rustig want
we hadden haast geen tijd meer om de Hollandse driekleur daar aan een paal te
bevestigen. (Hoe doe je dat trouwens zonder touwtjes). Toen we daar aankwamen
zagen we nog net een dame met een Duitse herdershond wegschieten hetgeen niet
veel goeds beloofde en ja hoor........ Op die beoogde minigolfbaan precies op dat
plekje waar het niet waaide had deze viezerik een hoop neergelegd waar een volwassen kameel zich niet voor zou schamen. Sodeknetter wat een gevaarte. Maar
ja, wij zijn niet voor één gat te vangen en een 2e keuzeplek was snel gevonden.
Onze 1e klant lijkt verstand van zaken te hebben en werkt het balletje kakvundig, excuus vakkundig, (moet nog steeds aan die herdershond denken) in slechts 6
slagen in de hole te meppen. Inmiddels is het een beetje gaan spetteren en de wind
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wakkert behoorlijk, ondanks de beloftes van Pelleboer, sterk aan. Tussen de
bedrijven door is het voor ons MGPUEX (minigolfparcoursuitzettersenexaminatoren) dan ook een godsstreling om even in de auto te kunnen plaatsnemen met de
kachel op 10!
We zitten nog geen 3 minuten of er komt er al weer een car aanstuiven voor de
volgende ronde. Deze heer zou ook even zijn balkunstjes gaan vertonen. Hij had
het duidelijk ook koud en knalde het balletje met de eerste slag op een kleine heuvel in een onmogelijke positie. De tweede slag sloeg hij, tot onze grote verbazing,
met de verkeerde kant van de club, in de hole. Ongelooflijk! Zie je normaal alleen
op TV. Na de 7e klant krijgen Fred en ik het zo koud dat we besluiten ons bij de
rest te voegen omdat wij bang zijn de rest van ons leven als meisje te moeten slijten. We zoeken warmte, een vrouw en een biertje. Onze neus loopt en onze voeten ruiken; vreemd! Fantastische tent daar die>.........wat krijg je toch veel waar
voor je geld in dit land. Ook de bediening laat niets te wensen over. In één
woord.....top! Helaas 2 deelnemers gemist bij de golf maar we hadden al besloten
het resultaat niet mee te laten tellen dus geen nood.
Hierna op ons akkertje naar het clubgebouw. Eén en al gezelligheid hier en de
uitbaters zijn al druk doende met het buffet. Langzaam en moegestreden druppelen alle deelnemers binnen. We krijgen een onheilspellend telefoontje dat er twee
dames zoek zijn die tot overmaat van ramp ook nog het 2e deel van het programma niet schijnen te hebben ontvangen. Gelukkig klopt de berichtgeving niet erg.
Wij zien het tweetal na een kwartiertje vrolijk binnenvallen. (Later blijkt dat zij
met de winst gaan strijken.) Volgend jaar zal Vivian vast een mooie rit maken.
Na genoten te hebben van een voortreffelijk buffet (we zullen de komende
nacht vast weer last krijgen van die beestjes die ´s nachts je kleding kleiner
maken) kruipt Fred achter de clubmicrofoon om eerst de tocht nader uit te leggen
en vervolgens de winnaars bekend te maken. Hij feliciteert ze vervolgens als eerste met een lichte vorm van leedvermaak in de ogen en in zijn stem. Zij moeten
het immers de volgende keer organiseren en onze Syl en Fred weten inmiddels dat
dit een niet te onderschatten taak is.
Langzaam druppelt het zaaltje leeg en ik ken er een paar die na deze koude,
enerverende dag na de laatste droge witte, enz. thuis snel aan een diepe slaap zullen moeten toegeven. Tenslotte wil ik Ada en Erwin danken voor hun hulp.
Ik eindig met de woorden waarmee ik begonnen ben.
Let op! Allemaal volgend jaar weer meedoen want puzzelritten zijn gezond. Hoe
meer je er doet, hoe langer je leeft. Wij komen volgend jaar weer speciaal over
voor deze tocht in februari. (natuurlijk niet voor het klimaat)
Groeten uit Holland,
Paul Graafland
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BILJARTNIEUWS

Het winter-biljartjaar is helaas voorbij, dus nu de uitslagen.
Drie banden wintercompetitie:
Poule A : 1. Cees Kraan 2. Han Groothuizen 3. Wiebo v.d. Berg 4. Carl Fritsch.
Poule B : 1. Frans Sertons 2. Simon Schaap 3. Piet Gelens 4. Willem Vermeulen.
Op 19 maart JL. werd het jaarlijks 3 banden biljarttoernooi gehouden,;de uitslagen:
1. Carl Fritsch
2. Simon Schaap 3. Cor Klaver 4. Cees Kraan
Libre wintercompetitie:
1. Jan Mol 2. Piet Gelens (de overigen spelen nog voor een goede uitslag).
Het libre toernooi werd op 26 februari JL. gespeeld;de uitslagen:
1. Cees Kraan 2. Piet Gelens 3. Willem Vermeulen 4. Frans v. Raalte
De besten hebben een beker van de biljartafdeling ontvangen. Maar onze liefste en
enige sponsor Mia Freelink, stelde daar buiten extra 3 flessen wijn beschikbaar
voor diegenen die ook bijna hadden gewonnen.
R.B.

DEFINITIEF AFSCHEID VAN HENNIE HULSCHER

Op 4 maart jl. hebben wij afscheid moeten nemen van Hennie Hulscher.

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

info@mcsseguros.net

Als biljarters kennen wij zijn levensverhaal niet, behalve dat hij was
geboren in de Amsterdamse Jordaan, en hield van de muziek van Hazes.
Hennie was zeer gezellig in de omgang en algemeen ontwikkeld. Eén
probleem was er wel, internet en e-mails beantwoorden, daar had hij een
hekel aan. Werd er wel een mail terugontvangen dan hadden wij het idee
dat dit wel eens afkomstig zou kunnen zijn van zijn vrouw Coby. Zijn
voorkeur was om problemen af te handelen door rond de tafel te gaan zitten en verder te overleggen.
Iedereen die op 4 maart in de aula aanwezig was heeft gevoeld hoeveel
zijn vrouw en kinderen van hem hielden. Ik zag bij vele aanwezigen tranen in de ogen tijdens de afscheidstoespraak van zijn dochter.
Als lid van de Biljartafdeling hebben wij hem vele jaren meegemaakt.
Hij was enkele jaren wedstrijdleider en de laatste jaren voorzitter van
onze afdeling. Binnen de biljartgroep heeft Hennie vele eigenwijze biljarters ontmoet. Dit groepje heeft hij altijd met succes in de hand gehouden.
Het is goed om nu te zien dat veel van deze mannen en vrouwen in de
aula aanwezig waren om hem de laatste eer te brengen. En …. ik denk
geheel in zijn levensstijl nog even na te praten met een drankje tijdens de
receptie achteraf.

Hennie, beetje eigen….wijze man, wij missen je nu al!

Een biljartvriend Ruud
La Nucía, 5 maart 2016
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BILJARTNIEUWS

Op 9 maart jl. werd bij het biljartcafé
Moby Dick de uitwedstrijd van een biljarttweekamp gehouden, met hieronder de uitslag:
Speler Club los Holandes

Speler Moby Dick

car
65
42
31
25
25
21

punten
car
punten
Cees Kraan
10
Ronny 46
07.609
Cor Klaver
08.095
Abert 32
10
Gerard Blok
08.387
Achiel 34
10
Eppo Gouwerok
10
Dirk 30
06.667
Simon Schaap
10
John 27
10
Willem Vermeulen
05.238
Frans 25
10
Totaal
51.720
Totaal
54.276
In januari 2017 wordt de thuiswedstrijd gehouden, waarbij de spelers
van Moby Dick hun paspoorten meenemen. Zodat in de totaal uitslag
alle achternamen vermeld kunnen worden.
R.B.
BILJART LIBRE TOERNOOI

Dit toernooi wordt jaarlijks gehouden, maar was deze keer zeer spannend tot aan de laatste spelminuten.
Ondanks de zenuwen werd er tussentijds een lunch gebruikt.

Uitslag:
1. Cees Kraan
10
2. Piet Gelens
8
3. Willem Vermeulen 6

punten
punten
punten

Alle drie de winnaars spelen zowel driebanden als libre. De volgende
keer kunnen er toch ook weer echte librespelers bij de top 3 zijn? Of
misschien staan zij binnenkort in de top 3 van het driebandentoernooi.
Wellicht met minder zenuwen als er achteraf wordt gegeten, zoals
voorheen met aanhang ?
Namens de wedstrijdleiding,
R.B.
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Alweer een maand voorbij, en als deze Brug uitkomt is we de Paasdrive al achter de rug. Het was weer gezellig als gewoonlijk, met leuke prijzen aangepast
voor de gelegenheid. Ook was er voor iederéén een prijs.
De standen van de afgelopen maand:
Op woensdag:
24 februari
Jan Schoonhoven
5232
pnt.
02 maart.
Trudy van Zuylen
5179
pnt.
09 maart
Rinus Koulil
5179
pnt.
16 maart
Martin Kuckartz
5531
pnt.
Op zondag:
22 februari
Wies Benthem en Harry Blous
5489
pnt.
28 februari
Carla en Piet Gelens
5576
pnt.
06 maart
Susanna de Zwaan en Rob v.d. Velde
5402
pnt.
13 maart
Mieke Bloemberg en Martha Huijboom
5251
pnt.
20 maart
Jan Schoonhoven en wisselspeler
5559
pnt.
De hoogste op woensdag:
1e
Toiny Weiss
5919
pnt.
2e
Wies Benthem
5570
pnt.
3e
Janny van Spronsen
5554
pnt.
Deze standen zijn ongewijzigd.
De hoogste op zondag:
1e
Martha Huijboom en Mieke Bloemberg
5771
pnt.
2e
Carla en Piet Gelens
5576
pnt.
3e
Jan Schoonhoven en wisselspeler
5559
pnt.
JvS
De prijzentafel voor de Paasdrive
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WANDELCLUB

Jaren geleden heb ik de leiding gehad over de wandelclub. Door mijn
werk kon ik niet meer mee wandelen, wat ik echt heel jammer vond.
Ruud van den Born heeft toen het leiderschap van mij overgenomen,
maar hij is intussen ook gestopt met wandelen, doordat hij naar
Nederland is verhuisd.
Daarna is de Wandelclub gewoon door gegaan zonder leiding, wat ook
heel goed is gegaan. Intussen heb ik met mijn huidige werkgever kunnen
regelen dat ik om de zaterdag vrij heb. Dus ga ik weer heerlijk wandelen.
Zaterdag 19 maart jl. ben ik weer gestart met wandelen, toen ben ik
direct tot leiding gebombardeerd. Het lijkt mij leuk om te doen. Het is de
bedoeling om op onze Facebook pagina aan te geven wat voor een wandeling wij gaan doen. Op de zaterdag dat ik moet werken, wordt er overigens ook gewandeld.
Iedereen die graag wil wandelen en wat conditie heeft kan meewandelen. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Club. De
afspraak onderling is, dat als je met iemand meerijdt, je dan de chauffeur
die rijdt € 2,00 betaalt als vergoeding voor de benzine.
Joke Niestadt

Informatie VERKRIJGEN IDENTITEITSKAART

(met dank aan Petra Koeman, die onderstaande info heeft verschaft)

Voor mensen die in Spanje wonen, dus uitgeschreven zijn in
Nederland, is het mogelijk om in plaats van een paspoort een identiteitskaart aan te vragen.
Met een identiteitskaart kunt u reizen naar de meeste landen binnen
Europa en ook naar Turkije. De identiteitskaart is, net als een paspoort,
10 jaar geldig.
Voor een identiteitskaart is geen vingerafdruk nodig, dus als u niet in
staat bent om zelf naar de Nederlandse Ambassade in Madrid te reizen,
kunt u een identiteitskaart per post aanvragen.
Daarvoor is echter wel een medische verklaring nodig, afgegeven door
een dokter van de Seguridad Social of uw eigen huisarts.
Indien u in aanmerking wilt komen om een identiteitskaart te verkrijgen per post, dient u de benodigde informatie en papieren daarvoor aan
te vragen bij de Nederlandse Ambassade in Madrid.
Contact opnemen kan via tel.: 91 353 75 00
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Info. Vliegen

Misschien is dit een interessant berichtje als je binnenkort naar Nederland vliegt
of na een tijdje ook toch terug wil naar de zon. Waarschijnlijk zelf al uit de
Engelse of Nederlandse weekbladen vernomen dat nu bij zes vliegtuigmaatschappijen (Air Berlin, KLM, Ryan Air, Transavia, Tui en Vueling ) een vlucht geboekt
kan worden van Alicante naar Nederland.
Maar weet je ook dat voor info over het boeken van een vlucht direct gezocht kan
worden op de site : www.vliegwinkel.nl
Voor een bepaalde datum is daar direct te zien bij welke maatschappij de goedkoopste vlucht en/of met de beste vliegtijden gevlogen kan worden.
duurbro (laptop staat tijdelijk in de kast, vliegt steeds goedkoop heen en weer!)

LOTERIJ LENTEFAIR

Tijdens de Lentefair op zaterdag 5 maart jl. is er een loterij gehouden.
Eén prijs is blijven liggen en wel met lotnummer 581.
Wil de gelukkige zich melden aan de bar in de Club?
Evenementen Team

Bridgenieuws

Zo, de wintermaanden zijn weer voorbij, de lente is aangebroken.
Wij hebben van de afgelopen maand niet veel bijzonders te melden van de bridgetafel. De avonden waren goed bezet, de woensdagochtend is ook weer wat drukker, meestal 4 tafels. Het zal de komende maand wel iets rustiger worden; de
overwinteraars, zoals Ans en Polly vertrekken weer, en wij hopen ze het komend
winterseizoen weer terug te zien, Jan en Els Mol zijn in het paasweekend naar
huis gegaan, een maandje eerder dan de planning was; wij wensen ze de komende tijd veel sterkte.
Woensdagochtend 23 maart jl. hebben
wij de Paasdrive gespeeld; het was een
geslaagde dag, met heerlijk eten, voor
ieder een prijs, of je nu 1 of 13 was, geen
verschil. O ja, Mieke de Ridder en Henk
Overmeen waren 1, zij kregen een lekkere
fles Cava, geschonken door de heren van
de Bar, de anderen konden kiezen uit
Advocaat, Wijn of Chocolade.
Wij als Bridgeteam wensen jullie de
komende tijd weer veel bridgeplezier.
Het Bridgeteam
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Er is er weer eentje aan het vissen. ¡PAS OP!
Van: RabobankOnderwerp: Uw nieuwe betaalpas staat voor u klaar!
Geachte relatie,
Onze systeem heeft opgemerkt dat er op uw account onlangs is
ingelogd vanaf verschillende locaties. Dit kan zijn geweest door dat u bent ingelogd
vanaf een andere internetverbinding of door het veranderen van uw huidige internetprovider. De veiligheid van u bankomgeving gaat bij ons voorop en daarom verzoeken wij u om uit voorzorg een nieuwe betaalpas aan te vragen. Wij verzoeken u
de autorisatie van de rekening via onderstaande link te bevestigen.
Verder
Daarnaast vragen wij u ook de bankafschrift te controleren op
onregelmatige activiteiten. Merkt u een onbekende af/bijschrijving op uw rekening dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw lokale bank.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Particulieren en Bedrijven
Rabobank Nederland 2016
Ja dat ziet er toch echt uit. Nee, want ik heb niet eens een rekening bij de Rabobank.
MENSEN LET OP UW BANK ZAL NOOIT OP ZO´N MANIER CONTACT
MET U OPNEMEN, DUS NOOIT OP REAGEREN.
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, 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

Computer nieuws MOUSEJACK

Computer fanaten hebben weer iets nieuws bedacht:

Mouse Jack

Nooit van gehoord ? Tot gisteren, ik ook niet !
Wat blijkt nu, het signaal tussen een draadloze muis en /of een toetsenbord met de
computer kan zeer eenvoudig worden onderschept. Dit zelfs op honderd meter afstand!
Leuk als je enkele bankzaken aan het regelen bent.
Het is aan te bevelen via de leverancier van de apparatuur op zijn website na te gaan
of er een beveiliging via bijvoorbeeld een nieuwe driver kan worden gevonden.(soms
is dit mogelijk). Zo niet?
Gewoon weer de muis of toetsenbord met een kabeltje met elkaar aansluiten. Heb je
een laptop, gebruik dan het vierkantje onder het toetsenbord, wel even wennen. Dit kan
wel een paar weken duren, maar daarna wil je nooit meer wat anders; werkt prima, ik
doe dit al vele jaren.
duurbro (denkt dat hij alles weet, bijna waar!)
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WEEKAGENDA
Maandag

10.30-14.00 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek
Linedance

Cor Klaver /
Jan Lindenhof
Joke Holleman
Joke Niestadt

10.30 - 14.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dames libre biljart
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Carl Fritsch
Jaap van Gurp
Susanna de Zwaan
Henk Murks

10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Hester Steenbergen
Susanna de Zwaan
Ben van Beek

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif

12.00-13.00 uur
19.00-21.00 uur
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Annelies v.Tessel
Karin Murks
Hester Steenbergen
Aad Stolk

11.00 - 12.00
20.30 uur
20.30 uur

Biljartles Dames libre
Sjoelen
Tafeltennis

Cees Kraan
Ben v. Zutphen
Jan Roozen

10.00 uur
10.30-14.00 uur

Wandelen
Biljart 3-bandencompetitie

Joke Niestadt
Cees Kraan

10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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