
D E  B R U GD E  B R U G

38-ste jaargang    nummer 10    december   2016   

Clubgebouw: Plaza Justus 1
Urb. Barranco Hondo
03580 Alfaz del Pi

Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl

Facebook:  Club Los Holandeses

Clubblad van de vereniging “Club Los Holandeses”

warme donkere dagen

Gezellige
feestdagen



De BRUG blz. 1

INHOUD

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
Clubgebouw. Plaza Justus 1 Telefoon: 966 875 342
Urb. Barranco Hondo Website: www.holandeses.nl
03580 Alfaz del Pi Email: bestuur75@gmail.com

Bestuur:
Algemeen e-mailadres: bestuur75@gmail.com
Robert Eijeriks Voorzitter  tel.: 965 898 605
Ronald Westerduin Penningmeester tel.: 966 868 996
Ruud Kooijmans Secretaris tel.: 665 796 089
Cor Klaver Alg. Lid tel.: 966 873 736

Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +34(0) 633 945 015

Voor advertenties: en foto’s redactieclh@gmail.com
Barteam: Aad Stolk  en Marco Hoeflaak

Sociëteit pag. 2
Telefoonlijst / Ledenadminstratie pag. 3
Van de Redactie pag. 4
Van de Voorzitter / Kerststukjes maken pag. 5
Van Evenemententeam / Sinterklaas bingo / Kerstmenu pag. 6
Evenementenkalender  pag. 7
Uitstapje naar Murcia en Ikea pag. 8
Kerstborrel pag. 9
Bibliotheeknieuws / Viva España pag. 10
Nieuwjaarsreceptie pag. 11
Paddenstoelen in Spanje   pag. 12
Nieuws v.d. Klaverjasclub pag. 13
Biljartnieuws / Workshop pag. 14
Bridgenieuws /  Zwembadjuf pag. 15
Computer ondersteuning digibeetjes / Kerstgedachten pag. 16
Weekagenda pag. 17



DE BRUG blz. 2

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: € 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: ES44  0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam Telefoonnummer
Hr. Roland van Daele
Hr. Will Plooij-Krouwel
Mevr. Ria Hogemann
Hr. Joek Hogemann
Mevr. Ine Kuijer
Mevr. Ans de Geus

Overleden:
Mevr. Marjan Muus
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaart-
je 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.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com; Riek Tol

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 966 873 736
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Hester Steenbergen 699 576 569
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Susanna de Zwaan 965 580 185

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Linedance Joke Niestadt 656 943 098
Shantykoor Susanna de Zwaan 965 580 185
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Jan Roozen 607 652 422
Tekenen en schilderen Jaap van Gurp / Bart Groels 633 945 015
Wandelclub Joke Niestadt 656 943 098
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VAN DE REDACTIE 
Met rasse schreden zijn wij op weg naar tweeduizendzeventien. Een goed gevul-
de decembermaand maakt dat alles nog sneller gaat voor ons gevoel, en zo af en
toe is het allemaal niet bij te benen en dienen wij ons te realiseren dat ook eens
een keer rustig zitten en “niets doen” ons geen schuldgevoel mag geven.
Ook de maand november heeft veel in petto gehad, en dat bewijzen de schrijve-
rijen en de foto´s die deze BRUG verluchtigen.
De trouwe schrijvers van de vaste rubrieken zijn wij zeer erkentelijk dat zij er elke
keer weer voor zorgen dat onze lezers van hun inzendingen kunnen genieten en
op de hoogte kunnen blijven van alle activiteiten, specialiteitenavonden en uit-
stapjes. Ook hetgeen dat komen gaat wordt iedere keer weer vermeld, en zo dient
gemak de mens …
Wij kunnen niet voorbijgaan aan onze adverteerders, die het voortbestaan van ons
maandblad
garanderen en daarom een welgemeend dank u allen hartelijk! Wij hopen weer op
u te mogen rekenen in het voor ons liggende nieuwe jaar.
Dankzij de vrijwilligers kunnen wij weer gaan genieten van een in kerstsfeer ver-
sierd clubgebouw, dat zoals ieder jaar zal worden getooid met de meest prachtige
kerstbomen:
een mooie en waardevolle traditie!
Wij als Redactie wensen u allen genoeglijke, ontspannen en smakelijke kerstda-
gen en oud-nieuw wisseling toe. Wij spreken de wens uit dat het jaar 2017 u dat-
gene zal brengen wat aan uw verwachtingen mag voldoen.
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 2017 in te leveren of te e-mailen vóór de 19e
december, dit i.v.m. de feestdagen!

N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.



KERSTSTUKJES MAKEN.
Op vrijdag 9 december vanaf 10.30 uur 

n het clubgebouw.

Misschien wilt u ons deze
ochtend komen helpen 

met  kerststukjes maken 
voor op de tafels in het clubgebouw.
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Van de voorzitter
Hallo allemaal,
Diegenen die deze maand zijn aangekomen, welkom.
Er was een Rommelmarkt op 22 oktober jl., of moeten we die in het vervolg
Rastro noemen. Het was van oudsher gezellig, alleen jammer dat de marktkramers
vroegtijdig afbraken.
De Mosselavond was een smakelijk en geslaagd feest.
De Bingo op 12 november werd vertegenwoordigd door meer dan 20 mensen. 
Aad bracht de stemming er meteen in.
De reis naar Ikea en Murcia verliep vlot, alleen kwamen sommigen met een lege
beurs terug en dan is het fijn dat er bankkaarten bestaan.
Van de bestuurlijke kant, de afvoer regenwater komt de gemeente maken, alleen
weten we nog niet wanneer.
Op 22 november is er overleg met de afdelingen geweest, daar hoor u de volgen-
de maand meer over. Wel al vermelden dat alle afdelingen autonoom zijn. 
Bij schilderen en beeldhouwen is in het verleden een afspraak gemaakt dat het de
deelnemers vrij staat om 3 euro wel of niet te betalen. Dit is dus bevestigd op de
vergadering met de afdelingen en commissies op 22 november 2016.
Voor allen die een dierbare hebben verloren sterkte en in gedachten zijn wij bij u.
Voor alle zieken beterschap en een snel herstel gewenst.
R. Eijeriks, voorzitter
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VAN HET EVENEMENTEN-TEAM
Beste leden,
Graag willen wij een kort verslag uitbrengen van de activiteiten die het
Evenementen Team in de maand november voor jullie heeft georganiseerd.
De Mosselavond was weer een enorm succes: er hadden zich 62 mensen op tijd
ingeschreven. Nadat wij op de flyer hadden geschreven dat deze avond vol zat,
hebben nog zeker 20 mensen ons gevraagd om nog een plekje. Maar helaas was
dit niet mogelijk door de capaciteit van de tafels en niet te vergeten de keuken. 
Er werd na afloop een prachtig woord gesproken door één van onze gasten aan
onze keukenbrigade (met een geweldig applaus er na). Ook dit heeft het weer tot
een heel groot succes gemaakt.
De busreis naar Ikea en Murcia is zoals elk jaar ook een groot succes. Er was
zelfs een wachtlijst om deel te mogen nemen. Velen hebben dan ook aardig
gebruik gemaakt van de kofferruimte in de bus.Dat was een prima mogelijkheid.
Over de Kerstmarkt kunnen we helaas niets zeggen, omdat bij het insturen van dit
stukje aan de redactie van De Brug de Kerstmarkt nog niet is geweest.
Namens het Evenementen Team wensen wij u allen een gezellige decembermaand.

SINTERKLAAS
BINGO

Op zaterdag 3
december

om 19.45 uur
Komen Sint en Piet

op de club.

KERSTMENU
Zeer goed gevulde pastei met wildragout

#####
Romige broccol isoep met stukje gerookte zalm

#####
Strawberry champagne

#####
Tournedos met champignonroom- en pepersaus

o f
Op de huid gebakken kabel jauw met 

eigen gemaakte ravigottesaus
#####

Deze gerechten worden geserveerd met gebakken
aardappelt jes ,  haricots verts met spekjes ,  huis-

gemaakte 
rode kool met appelt jes en een stoof peertje .

#####
Grootmoeders i j s je

Heerl i jk s lagroomijs met warme kersen en slagroom
#####

Koff ie met een l ikeurtje

Zondag 25 december aanvang 18 .00 uur



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Zaterdag 3 december Sinterklaas bingo en de Sint en
zijn pieten zijn aanwezig 
Aanvang 19.45 uur

Maandag 5 december Clubhuis in kerstsfeer brengen 
aanvang 10.00 uur. 
Kom je ons ook helpen??????

Vrijdag 9 december Kerststukjes maken voor op de 
Zie flyer tafels in ons clubgebouw

Hulp altijd welkom
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 24 december Kerstborrel 
Zie flyer van 15.00 tot 18.00 uur

m.m.v. Het Shantykoor

Zondag 25 december Kerstdiner
Zie flyer Aanvang 18.00 uur € 32,50 p.p.

Maandag 26 december is ons club gebouw gesloten 

Zondag 1 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie
Zie flyer aanvang 17.00 uur

m.m.v. Meet the voice
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Uitstapje naar Murcia en Ikea
Onze uitstap naar Ikea en voor sommigen onder ons naar het centrum van
Murcia op vrijdag 18 november jl. was weer eens een daverend succes.
Na onze bankrekening geplunderd te hebben, laadde de buschauffeur alles in
de kofferruimten van de bus, waaronder bedden, enz.
Moe en voldaan keerden we terug naar de Club, onderweg rustig luisterend
naar muziek van Julio Iglesias. Eenmaal bij de Club aangekomen werden de
aankopen, soms met enige rekenkunde, in de betreffende auto´s geladen.
Enkelen van ons namen nog een afzakkertje in de Club.
Loes v.d. A.



Kerstborrel
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Kom je ook voor
een hapje en

het optreden van
ons shantykoor?
van 15.00  tot 18.00 uur. 

Zaterdag 24 decemberZaterdag 24 december
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Het najaar is aangebroken in de Bibliotheek; er is behoorlijk huis gehouden, daar-
door hebben we nu weer meer ruimte op de boekenplanken. 
Er is een nieuwe Zweedse thrillerschrijver Cilla & Rolf Börjlind, deel 1, 2 en 3
Springvloed, De Derde Stem en Zwarte Dageraad. Voor thrillerlezers een aanrader.
Er zijn vele nieuwe romans en thrillers, dus komt u eens kijken bij de dames in de
Bibliotheek. Elke maandag van 12.00 tot 13.00 uur kunt u binnen lopen. 
Vanaf december is het mogelijk om het lidmaatschap voor 2017 te betalen: voor
slechts € 10,00 p.p. kunt u weer een jaar volop lezen. We zien u graag in de
Bibliotheek, u weet wel bij het zwembad het trapje af.
Natuurlijk wensen wij u allemaal heel fijne feestdagen, een goed uiteinde en een
goed begin van het nieuwe jaar,
Ouderdom dat is de tijd waarin bewegen meer lawaai maakt dan woorden.
Bron: “Seniorenmoment” De medewerkers van de bibliotheek.

VVIIVVAA  EESSPPAANNAA
Op 2 oktober jl. hadden we een uitstapje naar Oliva en wel naar restaurante “Viva
España”. Wij gingen een Andalusische paardenshow bekijken, een warme lunch
nuttigen en een flamencoshow zien ( en horen ).  De bus vertrok om 11.30 uur bij
de club en de stemming zat er meteen al goed in. met veel pijn en moeite nam de
bus de nieuwe minirotonde in  Alfaz.  jaja, viva España!!!  Na 3 kwartiertjes kwa-
men wij in Oliva aan.  De sfeer was geweldig, en precies zoals 30 jaar geleden alles
georganiseerd werd in Spanje: er was een terrein afgezet met wat plastic lint,  een
stuk of wat stoelen, keien, lage muurtjes, overal kon je zitten…  en heerlijke
Spaanse Sevillanas-muziek met een Spaans- en Engelssprekende presentatrice die
de 3 prachtige paarden met ruiters voorstelde. Wij kregen allemaal een plastic
bekertje tinto de verano en een roos. 
De paarden traden op, evenals 3 danseressen en een danser die inderdaad met de
paarden dansten.  er werden heel wat foto’s geschoten. 
Heel emotioneel was het afscheid van één van de paarden die na 20 jaar met pensi-
oen ging.  De ruiter nam hem het tuig af met tranen in zijn ogen en ook de hengst
liet de kop hangen. Wij mochten toen de rozen bij het paard neerleggen en menig-
een had een brok in de keel.  
Eenmaal binnen  stonden er 3 tafels voor ons klaar,  en het restaurant was afgeladen
( er was ook een groep Engelsen) en veel Spanjaarden met familie.  Alles werd
prima geserveerd en de wijn vloeide rijkelijk. 
De flamencoshow was echt  “klasse”, niet zo´n typische toeristenshow  maar een
spektakel op hoog niveau. Er waren prachtige jonge danseressen en dansers en wat
een kostuums en een passie zoals je zelden meemaakt.                  
Wij  hadden nog trek in een afzakkertje. We gingen om half 6 clubwaarts na een zeer
geslaagd uitstapje, zeker voor herhaling vatbaar.

Vivian Wienholds.



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

info@mcsseguros.net
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PADDENSTOELEN  IN  SPANJE

Rene Van Dijk Club NIV Denia
En Oftalvist beval ze mij aan
dubbelfocus  lenzen te  laten  plaatsen
na  cataract  in  beide ogen  te hebben
geconstateerd.  Eerst  heb ik mij  enkel
aan één oog laten  opereren om zeker
te  zijn.   Onmiddelijk  na  de  operatie
was  ik  aangenaam  verrast   door  de
helderheid  van kleuren  die ik met  het
geopereerde   oog   kon    waarnemen.
Kortom het  andere oog heb ik dus ook
laten doen.  Geen bril  meer:  lezen en
autorijden   zonder   bril.  Zowaar  een
geweldig resultaat!!! 

Ineke Club NIV Denia
Ik heb me door dr Oftalvist laten helpen
aan mijn ogen waar staar op zat.
Na de   operatie  ging  er  een   wereld
voor mij open. Mijn “goede”oog van
50% naar 100% en mijn “luie”oog van
4% naar 40%!! Ik kan nu alles weer
lezen en dat zondr bril. Fantastisch!

Paddenstoelen zoeken is een in Spanje zeer geliefde bezigheid. Zodra het
weer herfst is, kun je overal waar natuur en bos is, mensen met mandjes zien
rondlopen. In Spanje zijn meer dan duizend verschillende soorten padden-
stoelen (setas) te vinden waarvan een groot deel voor consumptie geschikt is.
Bepaalde paddenstoelen zijn veel geld waard en men moet in sommige delen
van het land zelfs vergunningen hebben om paddenstoelen te kunnen plukken.
Er is zelfs een soort van paddenstoelen maffia waarbij er door de politie jacht
wordt gemaakt op illegale plukkers die met de kilo’s paddenstoelen goed geld
kunnen verdienen
Een paddenstoel is eigenlijk slechts het zichtbare gedeelte van een zwam:
het vruchtlichaam, dat zoals de naam al zegt dient voor de voortplanting.
Het ondergrondse gedeelte heet de zwamvlok of het mycelium. Om dat
gedeelte, dat de eigenlijke plant is, niet te beschadigen en om te voorkomen
dat het sterft, dient bij het verzamelen van paddenstoelen ervoor gezorgd te
worden dat slechts het zichtbare deel geplukt wordt.
Mandje
Het wordt altijd aangeraden met een mes het bos in te gaan. Het mandje,
wat eerder al genoemd werd, zorgt ervoor dat de paddenstoelen hun sporen
kunnen blijven uitzaaien, terwijl ze door het bos gedragen worden, zodat er
ook het volgend jaar weer van alles gevonden kan worden. Gevonden pad-
denstoelen kunnen zelf bereid en gegeten worden maar ook worden ver-
kocht aan restaurants of boerencoöperaties en winkels.
Soorten
Er bestaan in Spanje ongeveer 1200 paddenstoelensoorten, waarvan er een
kleine honderdtal giftig is. Daarom is het altijd aan te raden om zich goed
te laten voorlichten over de karakteristieken van verschillende paddenstoelen,
vooral omdat enkele zeer goed eetbare paddenstoelen zeer veel lijken op hun
uiterst dodelijke soortgenoten.                             
Populair in Spanje
Een zeer populaire paddenstoel in Spanje is de smakelijke russula (el nís-
calo), die zeer gemakkelijk te identificeren is met zijn roodoranje en afgeplat-
te hoed. Daarbij zijn de gelijkende soorten ook zeer goed van smaak. Ook de
distelzwam (seta de cardo) is geliefd. Deze heeft zijn naam te danken aan de
zgn. akkerdistel, in wiens buurt hij altijd te vinden is. Hij is witgrijs van kleur
en heeft geelroze lamellen. De wilde champignon (el champiñón silvestre)
groeit in groepen op weidegronden. Tot slot, de morille (la colmenilla), lijkt
op een bijenkorf en is een paddenstoel, die veelal in de lente aangetroffen
wordt.

Herfst is in Spanje de maand van de vliegen
Ze zijn niet schadelijk of giftig, ze zijn gewoon irritant…

VW
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
De competitie is weer met veel verve van start gegaan.
Het is altijd weer een verrassing met veel ups en helaas nog veel meer downs,
maar het blijft een sportieve en gezellige strijd.
Op zondag 11 december gaan we na de klaverjassessie gezamenlijk met alle spe-
lers plus de eventuele aanhang gezellig uit eten.
Er heeft opnieuw een kleine wijziging plaats gevonden: de begintijd op woens-
dagavond is vervroegd naar 19.00 uur, inschrijven vanaf 18.30 spelstart 19.00 uur

Uiteraard zijn er op de zondagen 25 december en 1 januari geen klaverjassessies.

De hoogste scores van de afgelopen maand:

Opwoensdag: 
26 oktober Piet Gelens 5976 pnt.
02 november Dick Holleman 5431 pnt.
09 november Aart van Zuylen 5675 pnt.
16 november Aart van Zuylen 5315 pnt.

Op zondag:
23 oktober Mary en Peter Plune 5249 pnt.
30 oktober Wies Benthem en Harry Blous 5417 pnt.
06 november Tonny en Hans Duyneveld 5358 pnt.
13 november Toiny Weiss en Carl Fritsch 5752 pnt.
20 november Trudy en Aart van Zuylen 5552 pnt.

De hoogste scores van dit jaar:

Op zondag:
1. Tonny en Hans Duyneveld 6301 pnt.
2. Wies Benthem en Harry Blous 6009 pnt.
3. Toiny Weiss en Carl Fritsch 6004 pnt.

Op woensdag:
1. Piet Gelens 5976 pnt.
2. Martin Kuckartz 5626 pnt.
3. Toiny Weiss 5919 pnt.

JvS
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Op vrijdag 18 november jl. werd het jaar-
lijkse Pentathlon biljarttoernooi gehou-
den. Ook nu weer was het een spannende
biljartwedstrijd. Alle deelnemers hadden
een gezellige dag met een uitstekende
kleine lunch.
De beste vier biljarters waren 
1. Cees Kraan  
2. Frans Sertons. 
3. Chris Janse  
4. Pieter Tensen.
In januari 2017 wordt weer het jaarlijkse
Libre toernooi gehouden, daarna in maart het Drie banden toernooi. De data
worden in de Brugagenda van januari vermeld onder activiteiten en medede-
lingen. Vier weken vooraf hangen hiervoor op het mededelingenbord in de
biljarthoek de inschrijflijsten met de naam van de wedstrijdleider.
Ruud Brouwer (biljartschrijver)

BILJART NIEUWS

wwwwoooorrrrkkkksssshhhhoooopppp    ddddoooooooorrrr     IIII rrrr iiiissss    GGGGuuuunnnntttteeeellllaaaaaaaarrrr
Aanmelden of informatie: tel.: 966 860 949

of mailen naar: paverpolspanje@hotmail.com
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December, de maand met vele feesten, en wij hebben eind november de kerst-
markt al gehad op de Club. Dat was vast een voorproefje voor deze maand, eerst
Sint Nicolaas, dan de kerstdagen, en tot slot de jaarwisseling.
Wij spelen een kerstdrive, de exacte datum kan ik helaas niet vermelden, wegens
mijn lange verblijf in Nederland. Ik zal bij aankomst in Spanje overleg hebben
met het bridgeteam, zodra wij weten wanneer het is, zetten wij dit op de website.
Het wordt ongetwijfeld een gezellige drive, met een leuke prijzentafel, en uiter-
aard worden wij door het barteam verwend met heerlijke hapjes en drankjes.
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan bij Hester, mijn
telefoonnummer is 699 576 569, of per email: boomsteen@gmail.com.
Voor donderdagavond kan dit bij Aad Stolk, tel.nr.: 966 875 342, of bij Hester.
Wij als bridgeteam wensen jullie allen fijne feestdagen, veel bridgeplezier, en een
goede jaarwisseling.
Tot volgend jaar. Bridgeteam

Bridgenieuws

De zwembadjuffrouw van de Soos van Piet en Toos, 
oftewel van Club los Holandeses in Alfaz del Pi

Je kunt zeggen wat je wil, maar als er één is die het fijn vindt (maar dat altijd zal
ontkennen) om een verdiend schouderklopje te krijgen dan is het Martha
Huijboom wel.
Zelf zal ze in alle toonaarden (en zíngen kán ze!) ontkennen een pluim op haar
hoed te willen krijgen, of om geprezen te worden dat ze jaaaaaaaaaaaaarenlang de
zorg en verantwoording voor het goed reilen en zeilen van het zwembad beneden
haar bovenwoning op zich heeft genomen.
Verantwoordelijkheidsgevoel door de jaren heen, opkomen voor  het eerlijk
gebruik van het zwembad tijdens algemene ledenvergaderingen, dat alles met een
verve en hartstocht dat ze zelf af en toe versteld stond van haar eigen opgewon-
denheid.
Toch terecht, want het liep allemaal op rolletjes, en o wee als het haar niet zinde,
dan was het “zwemplein” te klein …onrechtvaardigheid kan zij niet velen.
Ach, moet ik nog meer schrijven over dit pittige Amsterdamse vrouwtje, ons oud-
ste lid, onze trouwe bezoekster van de sjoelavond, en andere bezigheden. 
Bij verjaardagen van leden “snelt” zij naar de piano om “lang zal ze leven” te spe-
len, en soms komen er nog wel meer deuntjes onder haar vingers vandaan …
Keurig en tip top in de kleren  (kasten vol volgens haarzelf) en altijd “ton sur ton”.
Martha, flinke en dappere vrouw, wij hopen je nog lang in ons midden te mogen
hebben, blijf lekker kletsen over de goede oude tijd, geniet van je Goofy en
…..wij wachten op je memoires !!!

Harriët
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Kerstmis hoort een tijd te zijn van hoog brandend haardvuur, de geuren van bloemen en
wijn, goede gesprekken, goede herinneringen en hernieuwde vriendschappen. 
Maar als al het andere ontbreekt, is liefde genoeg.

Jesse O´Neill
Kerstversierselen worden alleen waardevol als ze veteranen zijn, elk jaar van de zolder
gehaald, elk jaar wat meer versleten, maar hun gewicht waard in herinneringen

Peter Gray

Kerstmis is geen Kerstmis als we er niet als kinderen van kunnen genieten - een beetje
gulzig zijn, een beetje gekheid en … verrassingen.

Peter Gray

Deze maand geen echt nieuws, alles gaat zijn gangetje.
Misschien is het u opgevallen, of u kijkt nooit op de site van onze club, dat kan ook,
dan weet u het niet. De site is in een geheel nieuw jasje gestoken door mij op aan-
vraag van het Bestuur, daar de oude niet meer overzichtelijk was en niet meer werd
bijgehouden. Vandaar dat er nog maar weinig mensen op de site keken.  Het is de
bedoeling dat hij overzichtelijk wordt en dat is denk ik aardig gelukt, met name: 
De evenementenagenda actueel maken. De Brug op het net zetten voor de mensen
die zich hier niet bevinden en dan dus toch op de hoogte kunnen blijven.
En dan het belangrijkste, foto´s van de laatste evenementen erop zetten. Daar heb
ik met Aad al afspraken over, en als ik de foto´s heb dan ga ik vanaf  heden de foto´s
zo snel mogelijk plaatsen met terugwerkende kracht van alle foto´s van het oude
archief. Dit is echter een heel tijdrovende bezigheid en ik zou wel wat hulp kunnen
gebruiken. Dus van mij de vraag:

Wie is er bereid om mij te helpen met het plaatsen van foto`s op de site? 
Enige kennis van de computer is wel een vereiste.
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 hel-
pen 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. Als u een afspraak
maakt met mij, houdt u daar dan a.u.b. aan, dat doe ik ook. 
U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb echt wel iets anders te doen, mijn tijd
is net zo kostbaar als die van u.

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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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.00-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Susanna de Zwaan
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
12.00-13.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.30 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
Ruud Brouwer

10.30 uur Tekenen en schilderen Annelies v.Tessel
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

10.30 - 14.00 Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen Joke Niestadt
10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


