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Clubblad van de vereniging “Club Los Holandeses”

zijn Sint en Piet al vertrokken?

Sinte sinte Maarten,
de koeien hebben staarten.
De meisjes hebben rokjes aan.
Daar komt sinte Maarten aan.
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INHOUD
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Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +31(0) 636 076 260

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 / pag. 5
Van het Evenemententeam / Oproep Linedancing pag. 6
Evenementenkalender  pag. 7
Met de bus naar Elche pag. 8
Naar Karin Bloemen pag. 9
Kerstmarkt / naar IKEA of Murcia / Bibliotheeknieuws pag. 10
Beeldhouwen en Schilderen pag. 11
Rommelmarkt: fotoverslag   pag. 12
Nieuws v.d. Klaverjasclub pag. 13
Biljartnieuws / Darts nieuws pag. 14
Bridgenieuws /  Pochette herstart? pag. 15
Computer ondersteuning digibeetjes / Computertip pag. 16
Weekagenda pag. 17

Naast zelf beleggen kunt u ook laten beleggen. 
Net zoals u uw grasveld kunt laten maaien.

Wij bieden diverse moderne technieken om beleggen zo eenvoudig
mogelijk te maken. Ongecompliceerd en toegankelijk net als Alex Spanje.
Of u nu kiest voor zelf beleggen of laten beleggen, in ons kantoor in
Marbella zit altijd een team enthousiaste, deskundige medewerkers
voor u klaar. Check de website of kom langs

Maak vandaag nog een afsrpaak
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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 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
Mvr. Patty Vonck-Walther en Hr. Guus Vonck 690-341-975
Hr. Wim van Hooff 642-527-314 Mevr. Luca Velthuis 603-371-970
Mvr. Jeanne v.der Schuit-v. Werven   en Hr. Hans van der Schuit 677-701-811
Mvr. Tonny Duijneveld-Mercier    en        Hr. Hans Duijneveld 747-864-421
Mvr. Joanna Price 96-687-8605 Mvr. Renske Schuurman 629-098-073
Mvr. Clasien van der Vlist 96-588-8090 Mevr. Marianne van der Klooster
Hr. Walter Verstuyft 619-082-439 Mvr. Nicole Claeys 619-082-439
Mevr. Ineke Eckenhuijsen Smit  96-686-5761
Mevr. Willeke Boomgaart 602-670-986 Hr. Gerard Boomgaart 602-671-107
Overleden:
Mevr. Els Mol - Schrauwen
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afhalen
aan de bar.
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
Zwembad Martha Huijboom 676 673 320
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VAN DE REDACTIE 
Een jaar geleden memoreerde uw Redactie dat Club los Holandeses 40 jaar
bestond! In die afgelopen 12 maanden is er veel veranderd, niet alleen qua
bestuurssamenstelling, leden die ons zijn ontvallen, en leden die naar elders zijn
vertrokken, maar er is ook veel ten goede gekeerd. Actieve nieuwe leden, die
zich voegden onder de bestaande enthousiaste leden, en die de saamhorigheid en
gezelligheid bevorderen.
Het is nu moeilijk voor te stellen zolang wij dit goede weer blijven behouden,
maar in de Activiteiten- en Mededelingenkalender kunnen wij al lezen wat er in
de “koude” decembermaand staat te gebeuren. “Kerstmarkt ?! Kerststukjes
maken?! De zomerkleding hangt nog aan de waslijn, en de tuinstoelen staan nog
gebruiksklaar op terras en/of in de tuin. Een grotere overgang is hier welhaast
niet denkbaar …
De activiteiten worden goed bezocht, en ook georganiseerde reisjes en etentjes
vinden gretig aftrek. Dat zijn allemaal positieve zaken, die ervoor zorgen dat wij
gelukkig in De Brug kunnen lezen wat er is geweest en wat er nog staat te
gebeuren.
Zo hoopt uw redactieteam dat, na 39 jaar bestaan van het maandblad, de goede
sfeer en verstandhouding zullen blijven bestaan, zodat met uw medewerking er
nog lang “Bruggen” kunnen worden gebouwd!
Deze maand weer een keur aan artikelen, al of niet verluchtigd met kleurrijke
foto´s. Veel genoegen met het lezen en bekijken ervan!

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 december in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
november. 

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 voorzitter
Hallo allemaal.

Als het Evenementen Team een busreis inplant in de agenda zoeken ze eerst uit
waarheen, bijv. Elche. (Laat het duidelijk zijn dat de leden van het
Evenemententeam als ze meegaan zelf hun reis en alle extra´s betalen.) Daarna
bespreekt Rob met Vivian de reis, datum, enz.
Vivian regelt dan de bus en stippelt de reis verder uit. Vivian is onze bus, daar
zijn we heel blij mee. Zij krijgt een vergoeding van € 35,00 en zij en haar man
Tony gaan gratis mee en daarnaast wordt er op de terugreis rondgegaan voor
Vivian en de chauffeur. Daarmee sluiten we de busreis af.

Op 8 oktober jl. Open Dag was een geslaagd feest. Er zijn 11 nieuwe leden inge-
scheven. We willen de mensen bedanken die zich voor deze dag ingezet hebben.

14 oktober jl. stond Elche op het programma met de chocoladefabriek Valor. Bij
Elche stapten we in het toeristentreintje door de palmbomen naar de stad en weer
terug naar de palmbomentuin, waar iedereen vrij was tot drie uur, en om half vier
reden we dan richting de chocoladefabriek waar we een rondleiding kregen. Er
zat een groot nadeel aan, we moesten nl. trap op trap af, wat voor velen van ons
een grote handicap is, maar door elkaar te helpen zijn we allemaal in de win-
kel geraakt van de fabriek en hebben ons tegoed gedaan aan de chocolade die
daarvoor was klaar gezet.
Daarna zijn we met de bus naar de Club gereden. Het was wel een dag vol avon-
tuur.

De Bingo van zaterdag 15 oktober werd matig bezocht, maar het was toch als
vanouds gezellig.

Voor de waterfavoer op de parkeerplaats zijn nu al twee inspecteurs komen kij-
ken. Wij wachten af wanneer ze er aan gaan beginnen; de voorzitter belt iedere
twee weken naar de gemeente om te vragen hoe de stand van zaken is,

Gegroet,
Robert Eijeriks, voorzitter.
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VAN HET EVENEMENTEN-TEAM
Een kort verslag van de activiteiten in de afgelopen maand.
- De Open Dag was een enorm succes mede door de deelname van velen van
onze leden. We kunnen er zeker 13 nieuwe leden bij tellen.
- De busreis naar Elche en de rondleiding in de chocoladefabriek van Valor
was nagenoeg vol. Heel veel nieuwe- en niet-leden hebben deze dag met ons
meegemaakt en er van genoten. Uiteraard heeft zeker Vivian hieraan haar
steentje bijgedragen. Dank je wel hiervoor. Nu, op naar de volgende busreis.
- De Rommelmarkt is zeer succesvol verlopen: we hadden ruim 35 kramen
op het terrein en dat is best heel veel. Er was dan ook echt van alles te koop.
En het weer heeft ons enorm geholpen. Alleen jammer dat de aanloop van de
mensen bij deze markt iets minder was.

Nu de activiteiten voor de maand november:
Zaterdag 5 november is er weer onze MOSSELAVOND. Helaas voor
degenen die nog hadden willen inschrijven: deze avond zit helemaal VOL.
Zaterdag 12 november de gezellige avond BINGO, aanvang 19.45 uur.
Vrijdag 18 november gaan we met de bus naar IKEA of MURCIA. U kunt
zelf een keuze hieruit maken. De kosten zijn € 10,00 per persoon, niet-leden
€ 12,50 per persoon, en wij vertrekken precies om 09.00 uur.
Vrijdag 18 november is er tevens een TRIATLON-biljarttoernooi. Meer
hierover vraag het aan Cees Kraan.
Zaterdag 26 november organiseren wij onze traditionele KERSTMARKT.
Deze is van 11.00 tot 15.00 uur.
Namens het evenemententeam wensen wij u een bezige novembermaand toe.

OPROEP LINEDANSEN
Zeker bestemd voor de nieuwe leden onder u: kom eens een keer linedansen!
Op maandag om 19.00 uur is er gelegenheid voor beginners. Wij kunnen wel
wat versterking gebruiken, en het is toch zo leuk om op deze manier te bewe-
gen!
Kom vrijblijvend kijken en probeer eens mee te doen, u bent van harte wel-
kom.

Ada, een enthousiast linedanster



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Zaterdag 5 november Mosselavond
Zie flyer Aanvang 20.00 uur € 12.50 p.p.

Zaterdag 12 november Bingo aanvang 19.45 uur

Vrijdag 18 november Busreis naar Ikea of Murcia
Zie Flyer vertrek 9.00 uur kosten € 10,00

p.p. niet leden € 12,50 p.p.

Vrijdag 18 november Triatlon biljart toernooi

Zaterdag 26 november Kerstmarkt
Zie Flyer Van 11.00 uur tot 15.00 uur

Zaterdag 3 december Sinterklaas bingo
Aanvang 19.45 uur

Vrijdag 9 december Kerststukjes maken
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 24 december Kerstborrel 
van 15.00 tot 18.00 uur
m.m.v. Het Shantykoor

Zondag 25 december Kerstdiner

Zondag 1 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
m.m.v. Meet de Voice
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Met de bus naar Ekche
De uitstap naar Elche en de Valor fabriek in Vilajoyosa was héél leuk . 
In Elche werden we met het toeristentreintje door de stad gereden, daarna
kon ieder voor zich de stad gaan verkennen of gezellig gaan shoppen.
S’middags was er volop gelegenheid om iets lekkers te gaan eten. Om
15.15 uur vertrokken we met de bus richtig chocolade fabriek.
Hier kregen we de uitleg hoe de fabrieken in Vilajoyosa ontstaan zijn .
We konden ook de produktie van de chocolade zien. Ter afsluiting van deze
dag kon iedereen van de lekkere chocolade proeven en natuurlijk ook naar
harte wens kopen.

Loes



Karin Bloemen
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Karin Bloemen in Benidorm PalaceKarin Bloemen in Benidorm Palace
Beste clubleden,

IMED Levante biedt ons gratis toegangskaarten aan voor 
KARIN BLOEMEN KARIN BLOEMEN 

op zondag 27 november, 20.00 uur in Benidorm-Palace.
Bestellen via internet:  http://encuetes.imedhospitales.com/nl/bloemen
Als u de kaarten besteld heeft graag even doorgeven aan onze voorzit-
ter Robert Eijeriks, zodat hij aan Rudi van IMED kan doorgeven met
hoevelen wij komen die avond.
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Kerstmarkt en busreis naar IKEA

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De dagen worden weer korter, en de avonden langer. Dus is het heer-
lijk om je met een goed boek op de bank/stoel te installeren. De bibli-
otheek heeft meer dan tweeduizend titels voor u klaar staan, dus kom
gerust is bij ons binnen lopen. 
Vanaf november is het mogelijk om lid te worden van de bibliotheek
voor € 10,00 tot eind 2017.
Wij zitten voor u in de bibliotheek iedere maandag van 12.00 tot 13.00
uur, dus tot ziens! 
De bibliotheek vindt u bij het zwembad het trapje af.

“Als je zo oud bent als je je voelt, hoe komt het dan dat je leeftijd je
lichaam in zakt?” (bron: seniorenmoment)
De medewerkers van de bibliotheek.

KERSTMARKT
Op het terein van “club Los Holandeses”; 
Barranco Hondo, Plaza Justus 1, Alfaz del Pi. 

Tel. 966875342.
Zaterdag 26 november van 11.00 tot 15.00 uur.

Oliebollen Erwtensoep
en veel kramen met allerlei leuke dingen.
Voor een kraam kunt u bellen naar: 966 875 342.

Naar IKEA of Murcia stad
Op vrijdag 18 november

De bus vertrekt precies om 09.00 uur vanaf het
zwembad.
De spulletjes die u aanschaft kunnen natuurlijk
mee terug in de bus!!!
€ 10,- voor leden en € 12,50 voor niet leden.
U kunt zich opgeven aan de bar.



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

info@mcsseguros.net
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Vanmorgen weer met frisse moed op weg gegaan voor een ochtend beeldhouwen:
van 11.00 tot 13.00 uur, om twee uur ontspannen bezig te zijn met je eigen steen.
Met de adviezen van “ Jaap onze adviseur in beeldhouwen “ proberen tot een mooi
resultaat te komen.
Trots zijn op jezelf als je ziet dat onder jouw handen een brok steen kan verande-
ren in een beeld. Daarna met een tevreden gevoel naar huis, omdat die twee uur
zijn omgevlogen.
Ik had nooit gedacht daar zoveel voldoening in te vinden. Het is heel ontspannen
werken.
Kom ook eens langs en je zult verbaasd zijn van de resultaten die de beeldhou-
wers al bereikt hebben. Een beeld uit een brok steen, hoe mooi is dat. Tot ziens.

Met vriendelijke groet, Cees Verkuyl

Beeldhouw/Schilderclub
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Rommelmarkt  

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!

Ondanks de voorspelde regen werd het toch nog een zonnige dag en de sfeer zat
er weer helemaal in. Er was volop gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Ook de hondjes voelden zich in hun element. Loes

BRO

CAN

T E

RAS

TRO
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Nu het najaar weer is aangebroken zien we diverse overzomeraars weer terug
keren en deelnemen aan onze gezellige klaverjaszittingen.
We zijn op zondag 2 oktober weer gestart met onze najaarscompetitie die we
op zondag 18 december feestelijk zullen afsluiten.

Er is een wijziging gekomen voor de tijd van woensdagavond. Deze wordt
inschrijven vanaf 19.00 uur en het spel start dan uiterlijk om 19.30.             

De hoogste scores van de afgelopen maand:
Op woensdag :
05 oktober Harry Blous 5518 punten
12 oktober Guus Vonck 5344 punten
19 oktober Annie Geerlings 5736 punten
Op zondag:
02 oktober Trudy en Aart van Zuylen 5393 punten
09 oktober Toiny Weiss en Carl Fritsch 5682 punten
16 oktober Tonny en Hans Duyneveld 6301 punten

De hoogste scores van dit jaar:
Op woensdag:
1. Martin Kuckartz 5926 punten
2. Toiny Weiss 5919 punten
3. Martin Kuckartz 5887 punten

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

JS
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Helaas heeft de door de leden in sep-
tember gekozen voorzitter Eppo
Gouwerok ons na 3 dagen weer verla-
ten. Gelukkig heeft Cees Kraan zich
tot de volgende biljartvergadering
aangemeld als tijdelijk voorzitter…

Ondanks alles is en blijft onze leus :
gezellig biljarten (lijkt ook nog te luk-
ken!).

Namens het biljartbestuur,
Ruud Brouwer

Een bericht van de afdeling Darts:
Het darten is uitgelopen tot een groot succes.

Wij moesten er zelfs een extra dartbord bij plaatsen, om de
grote opkomst te verwerken. Toch kunnen we nog steeds 

enthousiaste darters verwelkomen, omdat er wel eens mensen 
door omstandigheden niet kunnen komen. De groep telt nu 14 

personen en wij willen graag groeien naar 18 personen. Dus
komt u gerust eens langs om te kijken, of nog beter, om mee te darten. 

Wij darten iedere dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.
Graag tot ziens op de dinsdagavond, Het Darts-team

Darts

BILJART NIEUWS
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Oktober was een drukke maand voor Club los Holandeses, en op 8 oktober was
er de Open Dag. Die heeft ook weer nieuwe leden opgeleverd, en wij hopen op
nieuwe bridgers. Het was niet alleen die dag, er waren ook nog de Rommelmarkt
en een uitstapje naar Elche, en zo blijft de Club in beweging.
Het verbaasde ons dat wij eind september al 7 tafels op donderdagavond had-
den, en dit willen we graag zo houden. Mogen er meer worden hoor, ieder lid
van de Club die kan en wil bridgen, is hartelijk welkom.
Wij gaan alweer naar de feestdagen toe; november is vaak voorbereidend voor
alle feestdagen in december. Dat doen wij ook, wij gaan er een leuke Kerstdrive
van maken.
In de volgende Brug informeren wij jullie, wanneer en wat we doen. 
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan in de maand
oktober bij Rita van der Slik: haar telefoonnummer is 966 87 46 36, of 
per email: ritavdslik@gmail.com.
Voor de donderdagavond bij Aad Stolk, telefoonnummer: 966 87 53 42.
Wij wensen jullie veel bridgeplezier, een glimlach voor je partner of een vrien-
delijk woord kost niets, en doet wonderen. 
Bridgeteam

Bridgenieuws

POCHETTEPOCHETTE
Ik bedoel niet dat stukje stof in het borstzakje van het colbert van de heren.
Pochette was de naam van het toneelgezelschap dat vele jaren binnen Club los
Holandeses actief was, en door hun grote faam binnen de Club de volle soos vele
vrolijke avonden voorschotelde. Er werd veel gelachen, niet in het minst door de
¨kleine¨ vergissingen in de tekst, die ondanks de enthousiaste en niet geheel
geluidloze ondersteuning van de souffleuse, regelmatig voor de nodige lachsal-
vo´s zorgden. Zelf ben ik ook een paar keer als acteur actief geweest, geen van
ons is helaas ooit voorgedragen voor de Louis d´Or.
We belandden helaas in een periode van grote bloei van andere afdelingen waar-
door de belangstelling voor het ¨acteren¨ helaas wat op de achtergrond kwam.
In stukjes in De Brug, ons onvolprezen maandblad, werd regelmatig gepubliceerd
door enkele elkaar opeenvolgende voorzitters dat weer vele nieuwe leden hun heil
en vreugde bij onze club hebben gezocht.
Wellicht is dit dan het moment om te peilen of er voldoende leden belangstelling
hebben om het theaterspektakel weer nieuw leven in te blazen.
Bent u enthousiast geworden? Meldt u aan via e-mail: henkovermeen@gmail.com.
Alleen bellen als u één van die “analfabeten” bent die niet weten wat internet
betekent.Ik wacht af, Henk Overmeen
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Tja, weer een maand voorbij. Veel gezellige drukte op de club, het was er
een heerlijk gebruis en geroezemoes. Af en toe kan ik nog wat mensen
helpen met de nieuwe apperatuur, maar de meesten weten nu wel hoe die
werkt. Ook zie ik dat velen elkaar helpen. Prima, zo kom je er ook! 

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  brid-
gen zijn, wilt u dan a.u.b. uw vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit,
of 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 op de soos aan U. Voor het printen wordt een kleine bijdrage
verwacht, de inkt komt nog steeds niet uit  een klapperboom. 

Linda, e-mail: linda@lindacreaciones.com

COMPUTERTIP

Ooit gehoord van boefproof ?

Boefproof maken is het activeren of installeren van een antidiefstalfunc-
tie op een mobiel apparaat, waardoor het op afstand te blokkeren is.
Hierdoor wordt het gestolen toestel waardeloos voor dieven. Ze hebben
dan ook geen toegang tot mail, foto’s en vertrouwelijke documenten.
Volgens cijfers van het ministerie is momenteel meer dan driekwart van
de smartphones niet boefproof. Voor tablets en laptops liggen de percen-
tages nog hoger. Ook blijkt ruim vier op de tien Nederlanders niet te
weten dat een mobiel apparaat onbruikbaar kan worden gemaakt in geval
van diefstal.
Alle info hierover kunt u vinden op :  www.boefproof.nl

Deze informatie is met toestemming van Seniorweb overgenomen.
Duurbro



DE BRUG blz. 17

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

10.30 uur Bridge Hester Steenbergen
13.00 - 14.00 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


