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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: € 10,- deze leden hebben geen kiesrecht.
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.

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.



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
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 679 015 430
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 966 580 185

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 966 580 185
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 - - --
Zwembad Martha Huijboom 676 673 320
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden welkom: Lidmaatschap beëindigd:
Naam Telefoonnummer Hr. J.P. Peeters
Mevr. Carla Mol 625 145 385 Mevr. Gisette Westmaas
Mevr. Hennie van Heiningen 694 495 735 Hr. Huub de Roo
Hr. Joop van Heiningen 694 495 735 Mevr. Francisca Boumans
Hr. Hans Huele 06 44 92 80 38 Hr. Bart Boumans
Hr. Jerry Wassink Hr. Ruud Kerkhof
Mevr. Wil Schijf 06 57 65 37 60 Mevr. Mariette Linda Landhuis

0033 490 248 301
Hr. Ton de Man 673 587 229
Hr. John Spitsbaard 06 21 22 02 35
Mevr. Ferry Rooth 965 844 185
Hr. Malcolm Kendrick 637 959 774
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 gaar-
ne aan ons doorgeven  
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;
Riek en Jan Tol
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VAN DE REDACTIE 

Dat is nou zo bijzonder aan ons Nederlandstalige maandblad hier in Spanje: 
we hebben al wekenlang zonnige en aangenaam warme dagen met wel afkoelen-
de avonden, en dan schrijft één van onze leden een zo herkenbaar, kippenvel
bezorgend, gedicht over de Elfstedentocht … Wij blijven toch altijd verbonden, al
is het via de Nederlandse zenders, met ons koude kikkerlandje. 

Des te meer genieten, als we hier door de Spaanse dreven mogen en kunnen
wandelen, fietsen, en autorijden, en, indien minder mobiel, op een beschut plekje
bij huis je laten koesteren door de zonnestralen.

De maand februari zal ons laten genieten van de ontluikende lente, in de vorm
van indrukwekkend geurige bloesem in allerlei zachte tinten. 

De fleurige kleuren in DE BRUG komen uit de (ouder wordende) printer die
vooralsnog bediend zal blijven worden door Karin en Henk. Iedere keer weer
spannend …

In deze uitgave een verscheidenheid aan artikelen, en dat hebben wij iedere
keer te danken aan onze trouwe inzenders; realiseert u zich dat maar goed, beste
lezers!

Aan activiteiten genoeg te beleven en de diverse afdelingen draaien  volop, goed zo!
Wij wensen u een plezierige en afwisselende februarimaand 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 maart in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste februari.

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,

Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze 
Algemene Ledenvergadering, 

die zal worden gehouden op vrijdag 11 maart 2016 
in ons clubgebouw.

De vergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat bij aanvang van de vergadering
minder dan één derde van onze leden aanwezig is, dan
wordt de vergadering onmiddellijk gesloten en begint een
nieuwe vergadering op dezelfde dag om 11.00 uur. In die
vergadering kunnen dan rechtsgeldige besluiten worden
genomen.
Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk leden deze
vergadering bezoeken.
Het Bestuur

Kandidaten voor de Bestuursverkiezing, kunnen zich
schriftelijk aanmelden via
Bestuur75@gmail.com
Heeft u een vraag voor de rondvraag, wilt u die dan

alstublieft  vóór 1 maart schriftelijk indienen.

Namens het Bestuur CLH,
Ruud Kooijmans,
secretaris
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OPEN DAG BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze 

open dag op zaterdag 13 februari 2016
van 11.00 – 15.00 uur.

Ons adres is: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del
Pi, tel. 966 875 342.

Route beschrijving: 
- Komende 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 par-
keerplaats.
- Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm.
- Bij grote rotonde (voorbij de MC Donalds) rechtsaf rich-
ting Alfaz del Pi, daarna zie hierboven. 
U kunt kennismaken met onze vereniging die een verleden
heeft van 40 jaar. Er zijn tal van activiteiten, waarin wij ons en
onze afdelingen presenteren. Vanzelfsprekend is er een keur
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, uitstap-
jes, paella- mossel-  en feestavonden. Wij hopen weer op een
gezellige en drukke dag, met veel nieuwe bezoekers. 

U bent van harte welkom! 
Wordt u op de open dag lid, dan is de contributie voor
het jaar 2016, € 65,=, dit is slechts € 6,00 per maand.

Dus tot ziens op zaterdag 13 februari bij club
“Los Holandeses”



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Zaterdag 13 februari 2016 Open Dag van 11.00 – 15.00 uur
Zaterdag 20 februari 2016 Bingo aanvang 19.45 uur 
Woensdag 24 februari 2016 Busreisje Zenia Boulevard (rebajas)

Voor leden € 10,00 niet leden € 12,00
Opgave aan de bar

Zaterdag 27 februari 2016 Puzzeltocht 

Zaterdag 05 maart 2016 Lente Fair van 10.00 – 14.00
Met nieuwe en oude spulletjes;
voor een kraam neemt u contact op 
met 966 875 342

Vrijdag 11 maart 2016 Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 12 maart 2016 Bingo aanvang 19.45 uur
Vrijdag 18 maart 2016 Biljart driebanden Toernooi
Zaterdag 19 maart 2016 Biljart driebanden Toernooi
Zondag 27 maart 2016 Paasbrunch 

Zaterdag 16 april 2016 Bingo aanvang 19.45 uur
Woensdag 20 april 2016 Busreisje naar Albufera  

verdere mededelingen volgen 
Zaterdag 23 april 2016 Oranjemarkt 

Woensdag 04 mei 2016 Nationale Dodenherdenking
Zondag 08 mei 2016 Moederdag met koffie en iets lekkers
Zaterdag 21 mei 2016 Bingo aanvang 19.45 uur

Zondag 19 juni 2016 Vaderdag met koffie en iets lekkers
Zaterdag 25 juni 2016 Bingo aanvang 19.45 uur

19.30
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wist u dat er meer dan 2000 boeken staan in de Bibliotheek! 
- Dat er weer heel veel nieuwe titels bij gekomen zijn! 
- Dat dit voor leden maar € 10,00 per kalenderjaar kost!  U kunt er nog geen goed
boek voor kopen. 
- Dat er heel gezellige dames werken, die u graag helpen met zoeken, of u weg-
wijs maken. 
- De Bibliotheek is bij het zwembad het trapje af. 
Wist u dit allemaal nog niet? kom dan gerust eens gezellig bij ons kijken!
Wij wensen iedereen veel leeslplezier in 2016.
De medewerkers van de bibliotheek.

Beste leden,

De eerste maand van 2016 is alweer verleden tijd.
De afdelingen draaien weer op volle toeren en tevens de voorbereidingen voor
de Open Dag op zaterdag 13 februari a.s. Het Shantykoor is een speciaal con-
cert aan het instuderen voor deze speciale dag.

Wij wensen de leden die ziek zijn een voorspoedige beterschap en weerzien
bij de Club.

In deze BRUG vindt u ook de aankondiging van de 

Algemene Leden Vergadering op vrijdag 11 maart 2016. 
Graag zien wij versterking van leden die zich verkiesbaar/kandidaat stellen

voor een bestuursfunctie, en zich willen inzetten voor het lange termijn denken
voor onze  Club Los Holandeses.

Tot 25 februari 2016 kunt u kenbaar maken aan de secretaris of u zich kan-
didaat wilt stellen. Daarna worden de agendastukken naar de leden gestuurd.

Mijn persoonlijke toevoeging aan deze bestuursbrief is, dat ik u alvast wil
laten weten dat ik om persoonlijke redenen mijn functie als voorzitter neerleg
bij de Algemene Leden Vergadering van 11 maart 2016.
Ik zal mijn besluit later, nader toelichten.

Tenslotte wens ik een ieder een prachtige met amandelbloesem gevulde
februarimaand.

Ger Schotte,
voorzitter Club Los Holandeses
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PIEKEREN,
 NADENKEN? LASTIG, VREEMD, VERKEERD?

Ik moet zeggen dat wij veel respect hebben voor de mensen die met plezier in
hun leven iets doen waar zij o.a hun boterham mee verdienen. Het is absoluut
niet verkeerd om geld te verdienen, maar er zijn toch verschillende dingen waar
ik weleens over nadenk en pieker.      

Zo denk ik aan de tijd in 1955 dat ik als 14-jarig jongetje ging werken. Er werd
toen niet zo nauwkeurig op de tijden gelet als tegenwoordig, en het werk waar-
voor je had gekozen had je maar te doen. Zoals ik gekozen had op het abattoir te
gaan werken om slager te worden en wel zware stukken vlees van gemiddeld 185
kilo moest versjouwen. Er werd gewoon gezegd dat kan jij wel en je had het maar
te doen. En niet zeuren, wij Nederlanders waren bezig het land op te bouwen. 

Maar toen kwam de tijd dat je 5 bazen per dag kon krijgen, en het zogenaamd
nodig was buitenlanders de karweien te laten doen waar wij geen zin in hadden.
Ik moet toegeven: deze mensen kwamen ook echt om te werken, niets van te zeg-
gen, alleen waren onze wetgevers vergeten deze mensen contracten te geven dat
als er geen werk meer was zij naar hun land terug moesten gaan. En intussen
waren er een heleboel andere nationaliteiten gekomen voor werk, maar die kwa-
men eigenlijk alleen  om te profiteren van de Nederlandse wetgeving, en om op
een makkelijke manier geld te krijgen. Neem nou o.a. Marokkanen die al snel
met een uitkering liepen en eraan bijdroegen een grote werkloosheid te creëren. 

Maar toen vertelden onze wijze mannen in de regering, geleid door de heer
den Uijl, vertegenwoordiger van de Partij Van De Arbeid, wij gaan zorgen dat de
werkloosheid gaat dalen. Fijn, alleen wat bleek, de werkloossheid daalde inder-
daad, alleen de afdeling afgekeurde mensen steeg tot een miljoen en daar waren
vele mensen bij die er niet thuishoorden, en in hun betaalde vrije tijd zwart bij
liepen te verdienen. 

En toen de regering ook wel vond dat het uit de hand was gelopen, waren deze
mensen verplicht tot een herkeuring. Het is gebeurd dat mensen die nog enkele
maanden te leven hadden aan het werk moesten. Ook de Marokkanen (met een
uitkering die vele malen hoger was dan wat normaal was in hun land) moesten
zich laten herkeuren, alleen zij wilden dat niet (voor hun begrijpelijk). Er waren
veel mensen die niets mankeerde, maar de Marokkaanse wetgeving wilde hier
niet aan meewerken en vond dat hun mensen niet naar Nederland moesten gaan,
en gewoon hun uitkering moesten behouden, en het vreemde was, dit vonden
onze vertegenwoordigers gewoon goed, zij waren bang voor waarschijnlijk han-
del, etc., te verliezen aan Marokko (kinderlijke gedachte).                         

Wat ook iets is om te overdenken, zijn allerlei subsidies die te pas en te onpas
worden verleend; natuurlijk moet er zoveel mogelijk geld vrij gemaakt worden
voor o.a verzorging, onderzoek voor betere behandelingen en genezing. En dan
al die subsidies voor o.a. kunstenaars, etc. Ik heb een keer een uitzending beluis-
terd van een reporter die vragen stelde bij een kantoor voor uitkeringen; hij sprak
daar iemand aan en vroeg: mijnheer wat hebt u in moeten leveren (deze mensen
moeten elke maand voor hun uitkering een werkstuk inleveren) en wat doet u
voor werk? Het antwoord was: ik ben dichter, en mijn inlevering was een gedicht
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dat luidde: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis, hoekje om, gekken-
huis. Werkelijk, ik wist niet wat ik hoorde, als kleine jongen liepen wij dat te zin-
gen in de straat, en nu krijgt een persoon daar zijn uitkering voor, dat lijkt toch
nergens op. Dat voor dit soort mensen een uitkering bestaat, dan zouden de men-
sen die zulke wetten verzinnen en uitvoeren zelf maar beter een uitkering in de
werkloosheidwet gaan halen. Maar zoals iedereen weet onze wijze mannen bij-
ten elkaar niet zo gauw, wanneer zij iets niet goed doen krijgen zij toch allemaal
wel weer een goede en hoog betaalde baan.

Het is ook belachelijk hoe zij besprekingen en vergaderingen houden, heel
begrijpelijke dingen die de mens in zijn leven in 5 minuten moet oplossen,
nemen deze heren meestal dagen van gelul voor, en als zij iets nieuws willen
doorkrijgen kan het gelul maanden duren en dan vinden zij het nodig dat daar
weer een commissie voor moet komen, en daar zijn natuurlijk duur betaalde
mensen voor nodig, die meestal een jaar of 2 de gelegenheid krijgen om op hun
gemak met daarna een verslag van minstens 200 pagina’s het probleem schijnen
te hebben opgelost. En als het een wetgeving betreft wordt het aan de Kamer
voorgelegd en kunnen de kamerleden weer dagen lang hun geliefde hobby uit-
voeren. Alleen in ons land zijn vele partijen en die willen allemaal tegenover
hun achterban kunnen zeggen dat ook zij iets in deze wetgeving hebben veran-
derd, Als alle partijen dan aan de beurt zijn geweest is er van het geleverde stuk
niets meer over en moet het nog naar de Eerste Kamer (dit is iets voor afgewaai-
de oud-kamer leden) en hier bestaat de kans dat zij het afkeuren en hierdoor zijn
er behoorlijk veel mensen een lange tijd aan het werk gehouden.

Ook zijn er heel veel zogenaamde afdelingen voor goede doelen (belachelijk).
Een tijdje terug kreeg ik een lijst toegestuurd waarin zowat honderd goede doe-
len stonden; werkelijk er waren er veel bij waar ik nooit van gehoord had. Maar
wat wel duidelijk was dat de leiding zich grote salarissen toeëigende. De sala-
rissen waren van € 800.000,00  tot de laagst betaalden (maar toch nog meer dan)
€ 125.000,00 per jaar. Dat houdt in dat de duur betaalde persoon in 2 jaar net zo
veel verdient als een goedbetaalde arbeider van € 2000,00 per maand die 50 jaar
moet werken. En als je dan weet dat dit allemaal uitvloeit uit subsidies en giften
van de mensen kan je toch wel zeggen dat er iets niet klopt.

Natuurlijk moet er verzorging zijn voor alles wat de mens en dier nodig heb-
ben, maar ik denk dat er zwaar wordt geprofiteerd van deze verkeerde wetge-
ving. Het is absoluut niet nodig dat er honger en dorst op de wereld moet zijn.
De mensen zijn in staat om dat te voorkomen, door de hulp op de plaats te bren-
gen waar nodig is; dit zou heel veel problemen oplossen, zoals wij de laatste tijd
in erge mate horen en zien. De mensen zouden moeten beginnen elkaar op alle
fronten te respecteren, en daar vallen ook alle soorten geloven onder, ik denk dat
er dan zeker minder oorlog gevoerd zou worden. 

Maar zolang het grote kapitaal nog veel geld aan dit soort problemen verdient
zal er weinig veranderen. . En welke partij je ook kiest, het zijn allemaal men-
sen die alleen voor het geld kiezen, jammer. 

Piekeren? Over nadenken? Ja maar zorg er wel voor dat je lekker slaapt!
Carl Fritsch

PIEKEREN, vervolg



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

info@mcsseguros.net
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Muziek

Elfstedentocht

Muziek is een simpel woord
Zoals het staat geschreven
Maar zonder die muziek

Kan ik maar moeilijk leven

Muziek kan soms heel groots zijn 
In een machtig mooi orkest
Het sleept je eindeloos mee
Je fantasie doet dan de rest

Muziek mag ook heel klein zijn
Het raakt je zachtjes aan
Alsof het je wil troosten
In een zorgelijk bestaan

En als je echt verliefd bent
Van niets anders wilt horen

Is het wel de muziek
Die je dromen mag verstoren

Muziek........soms moet je ook huilen
Een snaar die wordt geraakt

Door iets in je verleden
Wat je hebt meegemaakt

Muziek, dat is emotie
Veel vreugde en soms verdriet

Het maakt je leven rijker
Als je ervan................geniet

Martha

Als Holland winters is getooid, en wij van kou welhaast verrekken
Blijkt Friesland dicht bevolkt met gekken

Die ´s winters gekker zijn dan ooit
De maffe koppen, strak gelooid, ontspannen plots in losser trekken

Terwijl zich om de stuurse bekken
Een soortement van glimlach plooit

In onverstaanbare gesprekken worden dan praatjes rondgestrooid
Die ijdele verwachting wekken

Totdat de Goden, als het dooit, de hoop der dwaze halzen nekken
Nee …die Elfstedentocht komt nooit!!!

Maria
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Computertips

Voor de Whats App gebruikers is deze informatie wellicht interessant.
Vijf jaar geleden was Whats App een chatdienst die voornamelijk door jonge-

ren in het bezit van een smartphone werd gebruikt. Tegenwoordig wordt deze App
door iedereen gedownload. Geheim van dit succes was een gratis Whats App, zon-
der veel advertenties. Later kon er zelfs via Whats App met elkaar gebeld worden.  

Is in 2016 deze service nog steeds gratis?  Ja, maar dan moet de App wel
gedownload zijn vóór 17 juli 2013.  Niet meer, als de Whats App later werd
gedownload, dan dient voor een abonnement een kleine vergoeding te worden
betaald. Betalen gaat pas in na afloop van een jaaraccount. Er komt hiervan auto-
matisch bericht op de smartphone. 

Deze gegevens kunnen nu al gevonden worden op de telefoon via menu/instel-
lingen/account/betalingsinfo. Is er een bericht dat er  betaald moet worden:            

Klik op betalingsinfo daarna voor een Android telefoon op Google wallet, daar-
na bijvoorbeeld betalen met Pay Pal. Op een I-phone kan de rekening betaald wor-
den via I-tunes. Op beide telefoons kan ook via Url betaald worden;via e-mail
wordt dan een betaalbericht naar de computer gestuurd.

Eerst gratis service aanbieden en later de gebruikers (ongeveer 300 miljoen)
een kleine vergoeding laten betalen (0,89 eurocent per jaar). Slim bedacht!

Duurbro

BILJARTNIEUWS
Het biljartbestuur is per 1 januari 2016
gewijzigd :
Voorzitter:          Hennie Hulscher
Penningmeester:  Cor Klaver
Secretaris: Vacature tot de volgende biljart
vergadering. De werkzaamheden worden
tijdelijk vervuld door Jan Lindenhof.
R.B.

INLOGGEN IN WINDOWS 10 ZONDER WACHTWOORD
1. klik op de Windowsknop en R. (tegelijk indrukken)
2. op het scherm uitvoeren typen :  netplwiz.exe , ok.
3. op het scherm gebruikers 

het vinkje weghalen bij gebruikers moeten……., ok.
4. gebruikersnaam en wachtwoord (2x) invullen, ok.

Herstart de computer en nu direct naar het startscherm.
duurbro



DE BRUG blz. 13

KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
We zijn weer actief begonnen in het nieuwe jaar met de klaverjaszit-
tingen. Vooral de zondagmorgen is heel erg in trek, en we speelden op
17 januari voor het eerst met 11 tafels, tot dusver een record.
We starten weer met een nieuwe stand voor de hoogste scores wat
weer met de beker beloond wordt.
Voor de woensdag
23 december Lucas Schotkamp 5317 pnt
30 december Jan Schoonhoven 5071 pnt
06 januari Peter Plune 5191 pnt
13 januari Ben van Beek van Zijl 5516 pnt.
Voor de zondag:
27 december Lucas en Martin Schotkamp 5352 pnt
03 januari Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5242 pnt
10 januari Ali Barneveld en Rietje Oudenrijn 5438 pnt
17 januari Martha Huijboom en Mieke Bloemberg 5771 pnt.
De hoogste score op woensdag:

1e Ben van Beek van Zijl 5516 pnt
2e Peter Plune 5191 pnt
3e Jan Schoonhoven 5071  pnt

De hoogste score op zondag:
1e Martha Huijboom en Mieke Bloemberg 5771 pnt
2e Ali Barneveld en Rietje Oudenrijn 5438 pnt
3e Carl Fritsch en Martin Kuckartz 5242 pnt

JvS
SPECIALE PASPOORTREIS

Zoals u waarschijnlijk al weet uit het weekblad ‘De Week’ organiseert ons
buro in samenwerking met touroperator FD-Travel weer een speciale pas-
poortreis naar de Nederlandse Ambassade in Madrid op 14 maart a.s..
Nederlandse residenten die het paspoort of identiteitsbewijs moeten verlen-
gen kunnen aan deze reis deelnemen. Wij informeren over de benodigde
documenten en hebben reeds bij de Ambassade een afspraak gemaakt voor
onze cliënten.
Speciale paspoortreis Madrid / 4 dagen - 3 nachten / autocar + hotel
4**** Mayorazgo met logies en ontbijt of halfpension / Nederlands-
sprekende gids / uitstapje naar Toledo en Escorial.
Vertrek maandag 14 maart a.s. vanuit Albir en Benidorm. Informatie
bij Martin op de club of tel. 966 866 876.
Met vriendelijke groeten,
Martin Overdevest
Grupo Fresno
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SHANTYKOOR
Het nieuwe jaar is ook begonnen bij ons koor. Maar we gaan eerst even

terug naar de kerstdagen. Het Shantykoor, met versterking van een boel lieve
dames, heeft in de decemberperiode hard gerepeteerd op de kerstnummers.
Met als hoogtepunten twee mooie optredens, in Residencia Anneke en in
onze eigen Club. Ik was er zelf niet bij, daarom ging het zeker zo goed, maar
ik heb vernomen dat vooral het optreden thuis in de Soos super was. Hulde
aan Carl, Susan en de muziek.

Op dit ogenblik zijn we hard aan het oefenen op nieuwe en semi-nieuwe
nummers. Ook de oude nummers worden nog gerepeteerd, maar dit vooral
om vertrouwen te tanken als het later bij de nieuwe nummers minder gaat.
Deze nummers zijn ook prima om de stemmen warm te zingen, smeren doen
we ze toch wel.

We gaan nu hard werken om op de Open Dag, 13 februari a.s., een leuke
sessie neer te zetten. Want ook onze nieuwe nummers zijn meezingers.

Komt dus allen op 13 februari om ons aan te 
moedigen: wij leven natuurlijk van uw applaus.

Uiteraard is dit toch een belangrijke dag voor de Club, en met uw medewer-
king kunnen we weer nieuwe leden verwelkomen.

FM

TEKENEN, SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN
Creativiteit lijkt geen grenzen te kennen bij onze Club. Het aantal deelnemers groeit

en de kwaliteit neemt toe. Zozeer dat het nieuwe deelnemers afschrikt om mee te doen.
Annelies laat ons genieten van doorwrochte portret-tekeningen in kleurpotlood en

Brigitte en Ada verrassen ons met prachtige vrouwe-
lijk naakten. Linda is van speksteen overgestapt naar
het veel stuggere marmer maar blijft haar onder-
werp: De Olifant, trouw. Wil is weer present en gaat
zich aan een leeuwenkop wagen. Rietje blijft in haar
geboortestreek met de glastuinbouw. Trudie schit-
terde door afwezigheid, al laat ze af en toe op haar
smartphone   iets zien van haar vorderingen. Nelly
duikt onder water naar vissen terwijl Mary ons ver-
rast door, door de bomen géén bos te laten zien.

Jaap en ik komen ogen en handen te kort om alle leergierige deelnemers van informa-
tie of hulp te voorzien. Nog even en onze Club gaat op een waarachtige academie lijken. 

Als u mee wilt doen bent u van harte welkom: Op dinsdag of donderdag v.a. 10.30 uur.
U kunt de vorderingen van de “kunstenaars” regelmatig bewonderen als ze tentoongesteld
worden op de muur van de Soos. Bart
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DE WANDELCLUB
Oplettende lezers denken misschien dat de Wandelclub niet meer actief

is. Maar niets is minder waar. Hoewel er geen officiële leiding is, wordt er
wel degelijk gewandeld! Dat dit zonder erkende leiding soms tot dwaal-
tochten leidt werd vorige week zaterdag duidelijk. De wandeling rond het
bergdorp Sella werd een tocht heen en weer die gedeeltelijk over de akkers
van een amandelboer liep. Het was een bijzondere ervaring om zigzaggend
tegen een steile helling te beklimmen lopend over de smalle terrassen die
de Arabische boeren ooit stapelden.

Afgelopen zaterdag liepen we langs de kust over het pad van Calpe naar
Benissa dat “el sendero ecológico por la costa” heet. Bij de verschillende
stopplaatsen staan borden met uitleg over het dieren- en plantenleven aan
de kust. De uitzichten waren prachtig en de sterke wind had geen vat op
ons.

Na afloop werd er gezamenlijk gegeten bij “het dolle Bakkertje”. Al met
al was het een bijzonder gezellige wandeltocht.

Elke zaterdagochtend verzamelen we bij de Soos. We bepalen dan waar
de wandeling naar toe zal gaan. Iedere deelnemer loopt mee op eigen risi-
co. Dus is het aan te bevelen om vooraf te controleren of de ziektekosten-
of reisverzekering de  risico’s van het bergwandelen wel dekt.

Mocht u belangstelling hebben om mee te wandelen dan kunt u op zater-
dag om kwart voor tien uw licht opsteken bij de Soos.

Bart
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Computer - ondersteuning voor DigiBeetjes

Bridgenieuws

Nog even iets over Fishing, ik heb de vorige maand vergeten te melden dat
u op dit soort mail natuurlijk niet moet ingaan, maar ik denk dat iedereen dat
weet. 

Rustige tijden, af en toe kan ik iemand helpen met het aanleren van vaar-
digheden, die de nieuwe apparaten van u vergen zoals: over het scherm en op
de juiste plaats vasthouden. Heel anders dan het typen en muisgebruik dat
iedereen net ging snappen; laten we voor u (en voor mij) hopen dat ze niet
weer iets heel nieuws uitvinden nu we net doorhebben hoe dit vegen en vast-
houden werkt.

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 afspre-
ken voor hulp of  uitleg. 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 

De eerste maand van 2016 is al weer voorbij, alle feestkleding in de kast.
Wij, de bridgers, hebben onze bridge-ochtend en -avond weer opgepakt. 

- De woensdagochtend heb ik (Hester) van Rita overgenomen; wij spelen nu
ook op de woensdagochtend met de bridgemate. De laatste twee keren hadden wij
3 tafels; wij hopen op nog een paar paren.  

- De donderdagavond is drukker, gemiddeld zeven of acht tafels.
Ons motto als bridgeteam is gezelligheid, dat staat voorop. Uiteraard wordt er ook
gebridged.

Jan Tol is al geruime tijd niet aanwezig door zijn ziekenhuisopname en opera-
tie; hij is nu voor revalidatie in Residence Anneke. Wij wensen hem veel sterkte
en beterschap.

Riek speelt nu al enige tijd met Carla, dat gaat de dames goed af; afgelopen
donderdag waren zij weer eerste, en wel met 76%, een monsterscore.

Wij hebben de Paasdrive gepland voor woensdag 23 maart 2016. Dan begin-
nen wij om 10.30 uur. Verdere informatie volgt nog.
Allen veel plezier in februari, de carnavalsmaand.
Bridgeteam 
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver / 
Jan Lindenhof

12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.00-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 - 14.00 uur Dames libre biljart Carl Fritsch
10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Susanna de Zwaan
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.30 uur Bridge Hester Steenbergen
20.00 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
Ruud Brouwer

10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

11.00 - 12.00 Biljartles Dames libre Cees Kraan
20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen --
10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

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

WEEKAGENDA


