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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: € 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.
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

Contactpersonen

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

AFDELINGEN

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
679 015 430
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Rita van der Slik
966 874 636
Linda Laheij
652 152 122
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Susanna de Zwaan
966 580 185
Ben van Beek
625 124 260
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Joke Niestadt
656 943 098
Susanna de Zwaan
965 580 185
Ben van Zutphen
966 874 654
Jan Roozen
607 652 422
Jaap van Gurp / Bart Groels
633 945 015
--Martha Huijboom
676 673 320

LEDENADMINISTRATIE

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

mail-adres

Lidmaatschap beëindigd:

Hr. Joop Niestadt
Mevr. Geke Kleinenberg
Hr. Henk Beije
Mevr. Dini Beije
Mevr. Ricky van Boxtel Frijsteen
Hr. Jacq van de Berg
Mevr. Ans Verver
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

Het Redactieteam wenst het Bestuur, de leden en hun familie, en onze
adverteerders een voorspoedig, succesvol en vooral vredig en gezond
tweeduizendzestien toe.
Een wijze spreuk speelt meteen door mijn hoofd, en dat is: wie goed
doet, goed ontmoet. Dit gezegde kan zeker bijdragen aan een leefbaar en
prettig nieuw jaar.
Ook DE BRUG zal moeten uitdragen dat wij het al met al goed hebben
met elkaar, maar dat zal vaak ook enige inspanning en respect kosten. Wij
wensen u allen een positief jaar toe!

Wij hebben in deze januari-BRUG geen verslagen van de feestdagen
kunnen opnemen omdat het drukwerk vóór 21-12-2015 verzorgd diende
te worden. Daarom een variëteit aan artikelen, en nog wat divers fotomateriaal, zodat u niet verstoken hoeft te blijven van plezierig lees- en
kijkvoer.
U zou ons veel genoegen doen met uw geschreven bijdragen, proza of
poëzie, en wie weet interessante, historische gegevens uit uw eigen
verleden. Graaf eens in uw geheugen, en er duikt vast wel wat op …

Een speciaal woord van dank aan onze adverteerders voor hun bijdragen in DE BRUG het afgelopen kalenderjaar. Zonder hen geen maandblad en daar zijn we ons terdege van bewust!
Uw redactieteam gaat met frisse moed het nieuwe jaar in en hoopt dat
menige pen zal vloeien en tot mooie resultaten zal leiden!
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 februari in te leveren of te e-mailen vóór de
20ste januari.
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,

Sint is net weer naar huis en de Kerst en de jaarwisseling staan nog op het programma voor het jaar 2015. Maar wij gaan nu alvast de lay-out schrijven voor De
Brug van januari 2016. De deadline ligt voor allen wat vroeger i.v.m. de activiteiten en vakantieplanning van onze noeste werkers, zoals de Redactie en het
Drukwerkteam.
Het Bestuur kijkt terug op een enerverend jaar met hoogtepunten en ook minder
hoge punten. De zee van het leven in de Club kent ook zijn stormen en windstiltes.
Ik wil even stilstaan bij de 5 leden die op dit moment ernstig ziek zijn. Het Bestuur
wenst Henny, Jan, Jos, Wouter en Ben sterkte en beterschap toe.
Wij hopen allen weer in het nieuwe jaar te begroeten bij de Club.

Terugkijkend op het bruisende verenigingsjaar 2015 heeft het Evenemententeam
voor de Vereniging en met hulp van leden weer voor vele activiteiten gezorgd en
acte de présence gegeven buiten de Club. Dank daarvoor.
Het Redactieteam, het PR-team en het Print-team met het Vouw-team van De
Brug, dank voor hun inzet met elkaar voor het iedere maand laten verschijnen van
ons clubblad van onze Vereniging.
De Jubileumcommissie heeft gezorgd voor een prachtige feestweek om ons 40jarig Jubileum Lustrumfeest te vieren. Daar is al veel over geschreven in onze
december-Brug met terugblik en foto´s en een ieder bedankend voor zijn inzet en
bijdrage.
Wij hebben op de beide Open Dagen weer nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het Barteam en de Afdelingen hebben weer hun stenen bijgedragen aan een volle
activiteitenagenda in 2015.

Zij allen zijn de motoren van onze Vereniging. Bedankt.

Op bestuurlijk niveau is er in 2015 ook het nodige gebeurd en daar zijn de leden
van op de hoogte gebracht d.m.v. brieven van het Bestuur.
Het Bestuur hoopt alle leden die op 1 januari in Spanje verblijven te mogen
begroeten op de nieuwjaarsreceptie om 17:00 uur in het verenigingsgebouw.

Het Bestuur wenst een ieder een mooie kerstnacht met samenzang en op eerste
kerstdag een heerlijk diner in ons verenigingsgebouw van Club Los Holandeses.
Wij wensen alle leden een feestelijke jaarwisseling en een goed 2016.
Namens het bestuur van Club Los Holandeses,
Gerrit Schotte
Voorzitter C.L.H.
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AUTOPUZZELRIT 27 februari 2016

De jaarlijkse autopuzzelrit wordt gehouden op

zaterdag 27 februari 2016
U kunt deelnemen door het invullen van een
Inschrijfformulier dat bij de club aan de “bar”
ligt. U kunt daar ook betalen.
De kosten bedragen: € 19,50 p.p. (inclusief
grandioos buffet)
Alleen buffet (voor niet deelnemers): € 12.50
2016
Wees er snel bij het aantal deelnemers is
beperkt tot 20 auto’s.
Het belooft een prachtige rit te worden!
Voor informatie kunt u terecht bij Fred en Sylvia Voskuilen: 602459714
NIEUW EVENEMENTEN TEAM

Het is gelukt!
Er is een nieuw Evenementen Team!

Aad en Marco nemen deze taak op zich. Wij hopen natuurlijk dat zij
door een ieder gesteund zullen worden daar zij het bij deze dubbele taak
(bar, keuken en evenementen) toch wel heel druk gaan krijgen op sommige momenten. Wij willen met z’n allen een gezellige club met veel
evenementen, daarom is alle hulp welkom.
Wij, Karin en Henk, zullen (indien aanwezig) hier het nodige aan blijven bijdragen.
Wij wensen het nieuwe Evenementen Team alle succes!
Met een vriendelijke groet en dank voor alle medewerking en steun die
wij in de afgelopen negen jaar mochten ontvangen.
Karin en Henk
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Vrijdag 1 januari 2016

Zaterdag 23 januari 2016
Vrijdag 29 januari 2016
Zaterdag 30 januari 2016

Zaterdag 13 februari 2016
Zaterdag 20 februari 2016
Zaterdag 27 februari 2016
Zaterdag 5 maart 2016
Vrijdag 11 maart 2016

Zaterdag 12 maart 2016
Vrijdag 18 maart 2016
Zaterdag 19 maart 2016
Zondag 27 maart 2016

Mededelingen

Nieuwjaarsreceptie
met Meet the Voice aanvang 17.00 uur
Bingo aanvang 19.45 uur
Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Biljart Libre Toernooi (Jan Lindenhof)
Open Dag van 11.00 – 15.00 uur
Bingo aanvang 19.45 uur
Puzzeltocht
verdere mededelingen volgen

Lente Fair van 10.00 – 14.00
Met nieuwe en oude spulletjes
voor een kraam neemt u contact op met
966 875 342
Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur
Bingo aanvang 19.45 uur
Biljart driebanden Toernooi
Biljart driebanden Toernooi
Paasbrunch

Woensdag 13 of 20 apr.2016 Busreisje verdere mededelingen volgen
Zaterdag 16 april 2016
Zaterdag 23 april 2016

Bingo aanvang 19.45 uur
Oranjemarkt

Zondag 19 juni 2016
Zaterdag 25 juni 2016

Vaderdag koffie met iets lekkers
Bingo aanvang 19.45 uur

Woensdag 4 mei 2016
Zondag 8 mei 2016
Zaterdag 21 mei 2016

Nationale Dodenherdenking
Moederdag koffie met iets lekkers
Bingo aanvang 19.45 uur
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LOS REYES MAGICOS

Op vrijdag 6 januari viert men in de katholieke kerken van Spanje het Drie
Koningenfeest. De Drie Koningen, de zgn.Drie Wijzen uit het Oosten, die na
de geboorte van Christus bij Hem op bezoek kwamen om Hem eer te bewijzen, o.a. met hun geschenken.
Dat wordt feestelijk en vrolijk in de kerken herdacht. En om die geschenken
gaat het bij de kleintjes in Spanje, want de Drie Koningen nemen voor hen ook
allerlei geschenken mee, en die worden door de Drie aan hem of haar op het
altaar overhandigd. Daar kun je bij zijn en het meegebrachte pakket door
Balthasar, Caspar of Melchior aan jouw geliefde laten overhandigen.
Bekijk de vieringstijden van de kerk in de omgeving. Bijv. in het oudste
gedeelte van Altea, in de karakteristieke blauwe koepelkerk, de Nuestra
Señora del Consuelo.
Op 5 januari zijn er in veel steden optochten van de Drie Koningen en zij
gooien handenvol snoepgoed naar de kinderen.
Voor het ontbijt of na de lunch eet men vandaag een typisch dessert, het is
de “Roscón de Los Reyes”. Dat is een grote ronde cake waarop versieringen
liggen van gedroogd fruit. Zij vormen symbolisch de robijnen en smaragden
van de Drie Koningen.
Binnenin deze cake zijn er twee verrassingen verstopt, de ene is een
cadeautje, en diegene die deze kan vinden is de koning of de koningin voor de
rest van de dag. Hij/zij mag de bijgeleverde kroon dragen. De tweede verrassing is een boon en diegene die de boon zal vinden moet de cake het volgende
jaar betalen.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

De medewerkers van de Bibliotheek wensen u

een gezond en gelukkig 2016.

Wij hopen dat u in het nieuwe jaar weer heel veel leesplezier zult hebben.
We zitten nog steeds bij het zwembad het trapje af, want het trapje is er
ook nog steeds.
Er is een lift aangevraagd, maar daar is geen geld voor (grapje).
Ook de openingstijden zijn nog hetzelfde als vorig jaar, dus iedere
maandag van 12.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom.
Het lidmaatschap voor het nieuwe jaar is onveranderd,
nl. € 10,00 p.p. per jaar.
U kunt in januari uw contributie voor 2016 weer betalen.
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SINT NICOLAAS - BINGO - 05 - DECEMBER 2015

En zo was het alweer 5 december en konden we de Sint Nicolaasbingo spelen. Iedereen zat in spanning of de goede Sint wel zou
komen. Natuurlijk kwam de Sint met zijn Pietermannen aan bij de
Bingo, altijd gezellig, en. . .

met Martha aan de piano
kun je het Los Holandeses-clubje niet voorbij rijden.

Maar de Sint had wel één heel dove Piet meegebracht (er
staken grote witte watten uit de oren van Piet) Gelukkig was de bijdehante Piet er ook, die had een trechter mee gebracht om de dove Piet
beter te laten horen. Plotseling stormden er nog twee Pieten naar binnen, die hadden de boot gemist en Sint Nicolaas begreep daar helemaal
niets van!!
Het eerste bingospel ging goed,
gedraaid door de dove en bijdehante Piet. Tot nu toe ging alles
goed.
Maar toen…………kwam er
een sta-ronde, iedereen moest
staan. Bijdehante Piet haalt de balletjes uit de zak en zegt 93...kan
niet riep meteen iedereen, volgende balletje 102...wat een
gejoel. Piet zei, ik probeer het nog
één keer 108… weer gejoel. Sint
greep in, en iedereen mocht weer gaan zitten. De Pieten deelden aan
alle mensen een chocoladeletter uit, en aan de kinderen die er waren
nog een zak strooigoed.
Na al dit tumult hoorde Sint de piano weer met Dag Sinterklaasje.
Vervolgens maande hij zijn Pieterbazen en vertrok, uitgezwaaid door
alle aanwezigen.
De gezellige bingo-avond ging verder, met in de pauze de bekende
bitterballen.
Tot volgend jaar Sint en Piet!
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Kerst Jeu De Boules

Vlak voor de Kerst, deze keer was dat op 17 december 2015, doen we
bij het Jeu de Boules aan Kerst Jeu de Boules. Onder het genot van een
drankje en een hapje spelen we met een dobbelsteen.
Wie zes gooit mag één van de meegebrachte mooie pakjes pakken. We
gaan door tot: met veel gelach en plezier heeft iedereen een pakje
heeft weten te bemachtigen.
Na een korte pauze
om even bij te komen gaan we weer verder. Weer gooien we met de
dobbelsteen en wanneer je zes gooit mag je het mooiste pakje bij een
ander weg pakken, en moet je jouw pakje aan die persoon geven. Na
zo’n twintig minuten en héééél vééél lol heeft iedereen een pakje en
dan wordt alles uitgepakt.
En wat komen er dan een leuke cadeautjes uit. Zo hebben we met elkaar weer een heel vrolijke ochtend gehad.

Volgend jaar weer!!

Een enthousiaste Jeu de Boules-speelster.
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Het Nieuwe Jaar
Zo jong en ongerept
Ligt voor ons het Nieuwe Jaar
De oliebollen doorgeslikt
We zijn weer helemaal klaar
Om goede voornemens uit te voeren
Of snel weer te vergeten
Zoals niet meer roken
Gaan sporten of minder eten
De boom gaat weer in de doos
De lichtjes zijn weer uit
En voor het stralend licht weer komt
Duurt nog een hele poos
Maar een voornemen wat ons allemaal past
Is compassie voor een ander
Een warm woord, een hand op een schouder
Houd elkanders handen vast

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

info@mcsseguros.net

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Dit geldt voor ieder mens
Een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar
Is wat ik allen wens
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BILJARTNIEUWS

Op vrijdag 27 november jl. werd
er een geslaagd Kickertoernooi gehouden.

Uitslagen:

Op een gedeelde eerste plaats:

Chris Janse en Cor Klaver,

op de vierde plaats:

Cees Kraan.

op de derde plaats:

Tiny Bersselaar en

Een oma

R.B. (biljartschrijver)

Geschreven door een achtjarige

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Ze houdt veel
van kinderen van anderen. Een opa is een man-oma. Hij gaat met
jongens wandelen en ze praten over vissen.
Oma’s hoeven niets te doen, alleen er te zijn. Ze zijn zo oud, dat ze
niet hard kunnen rennen of wilde spelletjes doen. Je moet nooit tegen
ze zeggen: schiet op! Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om de
schoenen van de kinderen vast te maken. Ze dragen een bril en raar
ondergoed en kunnen hun tanden uit hun mond nemen.
Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen
geven op vragen, zoals waarom hebben honden een hekel aan katten,
en zo.
Ze praten niet kinderachtig tegen je zoals andere mensen die op
bezoek komen. Ze slaan geen stukken over als ze ons voorlezen en
ze vinden het ook niet erg om telkens hetzelfde voor te moeten lezen.
Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie
hebt. Want oma’s zijn de enige grote mensen die tijd hebben!
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Afgelopen maand hebben we weer gezellig geklaverjast.

Onze dank gaat uit naar de sponsoren, de firma Don Panchito voor de
heerlijke oliebollen, en de speelkaarten geschonken door Trudy en Aart
van Zuylen.
Wij hopen dat alle leden heel gezellige feestdagen hebben gehad, hetzij
in Nederland, of hier in Spanje.
De kaartdagen gaan gewoon door.
De winnaars van de afgelopen weken zijn:
Op woensdagavond:
18 november
Jan Schoonhoven.
25 november
Hester Steenbergen.
02 december
Lucas Schotkamp.
09 december
Hans Duyneveld.

Op zondagmorgen:
22 november
Carla en Piet Gelens
29 november
Joop Moison en Jan Schoonhoven
06 december
Margret en Rieks Vegter
13 december
Janny v. Spronsen en Ben v. Beek.
De stand van de hoogste drie op woensdagavond:
1e
Ben van Beek.
2e
Henk Beije
3e
Bart Boumans.

Die van zondagmorgen:
1e
Henk Beije en Jos Helvoirt.
2e
Carla en Piet Gelens.
3e
Jan Schoonhoven en Bart Boumans.
JvS

5721 punten
5742 punten
5667 punten
5339 punten
6018 punten
5579 punten
5155 punten
5191 punten
6342 punten
5998 punten
5982 punten
6342 punten
6018 punten
5995 punten.
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Bridge

BRIDGE

Als deze BRUG bij u komt is het 1 januari 2016, bijna alle feesten
voorbij, alleen nog 6 januari, Drie Koningen. Wij als Bridgeteam wensen jullie een gezond en gelukkig nieuw jaar.
Wij hebben 10 december jl. onze Kerstdrive gespeeld. Wij hadden
acht tafels, er waren twee paren van de NVCB, die wij hadden uitgenodigd, omdat wij met hun basisstation konden testen of die van ons
echt kapot was. En ja hoor, direct verzonden naar Nederland; deze was
net op tijd weer terug voor de Kerstdrive.
Wij hadden een leuke prijzentafel, met o.a. twee kalenders, die
waren door Marlies en Wibo beschikbaar gesteld, verder Cava, rode en
witte wijn, en overheerlijke bonbons.

Bij deze drive hebben wij Jan en Riek dank gezegd voor
hun jarenlange goede zorgen voor de Bridge- afdeling.

We deden deze wensen vergezeld gaan van een attentie en een goede
fles wijn.
Zo, na al deze feestmaanden gaan wij rustig verder met onze
Bridgeafdeling.
Veel speelplezier in het komende jaar!
Bridgeteam

LIEF EN LEED

Wij willen nog even onder uw aandacht brengen dat we een aantal
dames hebben die Lief en Leed met u wilt delen. Deze dames willen
graag aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.

Dus als u iemand kent die langdurig ziek is of in het
ziekenhuis ligt, laat het ons dan weten.

U kunt het melden bij Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Met een vriendelijke groet,
Lief en Leed-team
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EEN MUUR OPTREKKEN?

Schilderen is een roeping! Althans, dat willen de kunstgeleerden ons
doen geloven. En, wanneer we naar Vincent van Gogh kijken, dan
kunnen we die bewering niet ontkennen. Deze man was een genie zonder enige aanleg. Alles wat hij maakte kwam tot stand dankzij zijn eindeloze doorzettingsvermogen, zijn bereidheid te ploeteren en te lijden
om zo zijn bedoelingen op het doek met penseel en olieverf vorm te
geven.
Zulke niet eindigende opofferingen getroosten wij (de Schilderclub
van Los Holandeses) ons niet. Wij gaan voor onze kunst door het vuur
maar als het regent komen we niet.

We ontzeggen ons veel maar zonder gezellig natje en droogje na
afloop, vinden we het uiteindelijk niet zo leuk om te schilderen. Nu
zijn we inderdaad slechts goedwillende amateurs. Maar we zijn toch
ook amateurs met een roeping. We willen graag mooie aansprekende
werken maken, waar we anderen van mee laten genieten. Dat bewijzen
de balconades en de schilderijen die met enige regelmaat te bewonderen zijn aan de muur van de Soos.
Jammer dat die muur steeds meer versnipperd wordt door allerlei
attributen en toevoegingen die de rust en strakheid van deze voor ons
zo belangrijke (expositie)wand verstoren. Wat zou het mooi zijn wanneer de indeling helder en eenvoudig kon worden gemaakt. En dan het
liefst met een aaneengesloten gedeelte waarop de schilderclub haar
kwaliteiten ten volle tot ontplooiing kan laten komen.

Misschien voelen de leden van de Schilderclub zich geroepen om
zich uit de naad ploeteren om zo’n oplossing tot stand te brengen.
En dat natuurlijk met instemming van de daartoe bevoegde instanties
binnen de Vereniging.
Bart

EEN MOOIE MUUR
DE BRUG blz. 15

Computer - ondersteuning

ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Even iets over Fishing, e-mail van uw bank die naar
uw gegevens vraagt.

Nieuw is: uw bank stuurt u een mail en waarschuwt dat u vanaf een
ander IP-adres bent ingelogd geweest ( als u ook in Nederland wel
eens ingelogd bent, of bijv. in de soos of thuis, dat zijn andere IPadressen) en dat ze voor de zekerheid uw internetrekening en betaalpas uitschakelen, en of u niet even bevestigend bij ze in wilt loggen
via deze mail.
Mocht u zo´n mail hebben ontvangen dan wordt u geadviseerd om
uw computer na te laten kijken door een internet security systeem (die
vaak ook een virusscanner omvatten). Dat zorgt er o.a. ook voor dat
alle in/out communicatie in de gaten wordt gehouden. Op aanraden
van de bank.

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. Als ik aan het schilderen, beeldhouwen, of
bridgen ben, wilt u dan a.u.b. uw vragen stellen als ik aan een bakje
koffie zit, tijdens een pauze, of na afloop, dat is voor mij prettiger.

Hebt u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef ik
uw print in de Soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bijdrage
verwacht, de inkt komt nog steeds niet uit een klapperboom.
Rest mij nog u een heel goed nieuwjaar te wensen. Graag tot in het
nieuwe jaar!

Linda,
linda@lindacreaciones.com
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ComputerTIP

De markt voor tablets lijkt een beetje verzadigd. In Amerika en
Europa worden nu weer veel vernieuwde laptops verkocht.
Na 5 of 6 jaar intensief gebruik van een laptop ontstaan vaak probleempjes die steeds groter worden. Bij het verhelpen van deze storingen bedragen de reparatiekosten vaak de helft van de aanschaf van een
eenvoudige laptop.
Laat je niet alleen verleiden door goedkope aanbiedingen, waarschijnlijk krijg je een laptop met verouderde hardware Voor de nieuwste
laptops betaal je wat meer.
Een advies uit diverse PC-bladen: “als besloten is een laptop te
nemen er een van de nieuwste generatie te kopen”.
Een processor (controller) is de belangrijke hardware voor de basisbewerkingen en controle bij het uitvoeren van de programma’s.
Momenteel beschikken veel laptops nog over een 5e generatie Intel
Core processor; er is inmiddels een 6e generatie Inte Core processor.
Je kunt dit herkennen aan de begincode, die begint met een 5 of 6.
De gewone harde schijf is inmiddels niet meer van deze tijd er is nu
een Sata draaiende stille schijf met langere levensduur en optimale
koeling en ook beter schokbestendig. De Solid State Drive heeft nog
betere kenmerken dan de Sata schijf;het bijzondere hiervan is dat er
geen bewegende delen meer zijn. De SSD is nog duur in aanschaf en
heeft nog niet zijn langere levensduur bewezen.
Vele laptops hebben geen DVD/CD optisch station (lade) meer,
omdat er vooral met USB-sticks wordt gewerkt. Er zijn nu ook full
HD-schermen met antireflectie coating.
Met deze info op zak retourtje Holland en op naar de Media Markt.
De laptops daar in voorraad beschikten nog niet over de genoemde
voorkeuren. Wel waren er veel aanbiedingen met hoge korting. Na urensurfen op internet vond ik uiteindelijk bij Dell wel laptops diehieraan
voldeden.Natuurlijk zijn er ook vele andere merken die hieraan voldoen.
Duurbro (als je hem ziet glimlachen denkt hij aan zijn nieuwe Dell)
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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 uur
13.30 uur
19.30 uur

Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Jaap van Gurp
Susanna de Zwaan
Henk Murks

10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Rita van der Slik
Susanna de Zwaan
Ben van Beek

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif

12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Hester Steenbergen
Aad Stolk

11.00 - 13.00
20.30 uur
20.30 uur

Biljartlessen
Sjoelen
Tafeltennis

Cees Kraan
Ben v. Zutphen
Jan Roozen

10.00 uur
10.30-14.00 uur

Wandelen
Biljart 3-bandencompetitie

-Cees Kraan

10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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Een doelgericht en succesvol 2016 toegewenst
aan alle leden van de Club los Holandeses.
Over hoeveel schijven alles ook loopt, zorg er
voor dat alles in het goede bakje terecht komt!

