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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: 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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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Naam Telefoonnummer
Geen aanmeldingen

Overleden:
Ons oud lid Hr. Willy De Wolf Ons oud lid Hr. Hans Quintus
Hr. Leo de Borst Hr. Johan van Barneveld
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afha-
len aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e-mail adres of wijziging
daarvan, geef dit a.u.b. aan mij door. 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
Biljart DAMES Carl Fritsch 966 873 411
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 
De ene helft van het Redactieteam verblijft nog in Nederland en zal de afge-
lopen maanden wat minder last van zweetdruppels hebben gehad dan de
andere helft! Nu maar proberen in het ritme te komen en het hoofd koel te
houden zodat er weer een verantwoord geheel van DE BRUG tot stand
gebracht kan worden. Ondanks de afstand blijft onze samenwerking goed, en
gelukkig staan wij er niet alleen voor en zijn onze min of meer “vaste” schrij-
vers ons trouw gebleven.
In en rondom de Club is er niet stilgezeten: allerlei culinaire geneugten zijn
de revue gepasseerd en diverse afdelingen zoals met name de Sjoelclub en de
Pingpongclub zijn lustig voortgegaan met hun actieve spel.
De linedancers hebben zelfs een alternatief gevonden om de warmte te ont-
lopen en hebben hun pasjes verruild voor figuurzwemmen in ons opgeknap-
te zwembad!
Er staat overigens weer van alles op stapel, zoals u kunt lezen op de bladzij-
de van de Activiteiten en Mededelingen. Het Evenemententeam is actief en
creatief gebleven zoals u ziet.
De Redactie wenst u veel leesplezier toe, en met uw bijdragen (ook foto´s)
kunnen en mogen wij dan weer “juweeltjes” van uw maandblad gaan maken.
Wij wensen u een gezellige nazomer met elkaar. Blijf vooral voldoende drin-
ken (water …) zodat u zich fit en actief kunt/zult blijven voelen!
Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interes-
sant 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 oktober in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
september. 

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
De zomermaanden zijn weer voorbij. Even een terugblik op deze maanden.
Het begon met het opzeggen van ons bestuurslid Gerry officier, die niet met
de voorzitter overeen kwam en niet gesteund werd door de andere bestuurs-
leden, behalve Ruud.
Toen kwam het zwembad aan de beurt: er zat zwarte zwam in, dat schadelijk
is voor de gezondheid van de zwemmers. Het zwembad werd gesloten en het
Bestuur overlegde wat te doen.
Na veel e-mailverkeer werd er besloten om het zwembad onder handen te
nemen. Ongeveer drie weken later konden de zwemmers weer genieten van
hun zwembad.

De BBQ was een geslaagd feest. 
Ook de paella-avond werd zeer goed bezocht.

Wij hopen dat u de zomer goed door gekomen bent. Voor de zieken onder ons
veel beterschap.
Voor diegenen die een dierbare verloren hebben veel sterkte en wij staan
altijd voor u klaar als u ons nodig hebt.

Robert Eijeriks

GEDACHTEN

Soms sta ik wel eens in gedachten verzonken
Wat is er een mens in de schepping toch klein
Was ik als een nietige eikel geboren
Ik zou nu een machtige eikenboom zijn

Maria
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VAN HET EVENEMENTENTEAM
Beste leden,

Ook wij (het Evenementen team) hebben genoten van 2 maanden een beet-
je rust. Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten. 
Zo is in juli de BBQ-avond gehouden en in augustus de Paella-avond.

Het Evenemententeam is in augustus weer bij elkaar gekomen om het pro-
gramma voor de 2e helft van 2016 samen te stellen.
Wij hebben voor jullie weer een gevarieerd programma gemaakt, met hopen-
lijk voor ieder wat wils.

Hierbij de evenementen- activiteiten agenda. Voor meer toelichting per eve-
nement of activiteit zie onze FLYERS op de bar of aan het raam.
Veel plezier.

Het Evenemententeam ¨Club Los Holandeses¨

MEDEDELING van het  EVENEMENTENTEAM
Tot onze spijt heeft Joke Bermon besloten om uit het Evenemententeam te
stappen wegens persoonlijke redenen.
Het was een fijne samenwerking, wij zullen haar missen.
Groeten, 

het Evenemententeam

SPAANSE LES

Dit jaar is er Spaanse les in de Club.
Die zal worden gegeven door een Nederlandstalige onderwijzeres.
De cursus duurt 12 weken.
Er is een cursus voor beginners, gevorderden en conversatie.
Kosten cursus € 75,-
Kosten boek € 12,-

Maximaal 8 cursisten per groep.
De lessen starten begin oktober.
U kunt zich opgeven en betalen aan de bar of bij Ronald, 
onze penningmeester.

Met vriendelijke groet,
Robert Eijeriks



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

Paella Avond

En zo is het alweer september en leest u de eerste Brug na de zomer. Wij, de
dames van de Bibliotheek, hopen dat u een fijne en prettige zomertijd heeft
gehad. 
De Bibliotheek is weer aangevuld met nieuwe boeken, o.a. Connie Palmen met
Logboek van een Barmhartig Jaar, Isabelle Allende met Eva Luna, Sandra
Brown met Een Hart van Kristal, Anna Meijerink met Vlucht uit het Land van
de Vrijheid, en vele andere.
Bron uit Seniorenmoment: andere mensen noemen mij kaal, ik zie het als een

brede scheiding.
Zoals u weet is de Bibliotheek iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur; u
bent van harte welkom. Bij het zwembad het trapje af en daar wachten de altijd
enthousiaste dames op u.
Met een vriendelijke groet, de medewerkers van de Bibliotheek

Lekkere paella, drie soorten nog wel, met een heerlijk glaasje wijn of een ander
lekker drankje. 
De begeleiding door vrolijke Spaanse
muziek zorgde ervoor dat er gelachen
en gedanst werd tot in de late uurtjes.



Shantykoor Shantykoor

KOOR NIEUWTJES

Het nieuwe seizoen voor ons koor zit
eraan te komen.

We gaan op 
dinsdag 13 september weer
beginnen met het oefenen.

Om 13.30 uur verzamelen we in of
voor de Soos. Tegen de klok van 14.00
uur gaan we weer knallen.
Iedereen die wil kijken of luisteren is
van harte welkom.
Voor het najaar hebben we al 2 optre-
dens op het programma staan, bij de
Moby Dick en natuurlijk in onze eigen
Club.
Wij hebben wat nieuwe nummers om
in te studeren maar we gaan ook de
bekende meezingers weer repeteren.
Tot de 13e.

FM.                  
Susanna wordt op handen

gedragen

wat een prima 
alternatief!
Het zwembad is
van de zomer gere-
noveerd en wordt
nog steeds druk
bezocht.
Linda

Aquajoggen op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur, onder leiding van
Joke Niestadt.
‘s Zomers is het te warm voor linedance,
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dag,Moeder dag!
Wanneer een moeder in de slaapkamer van haar 15-jarige dochter komt, ziet
zij een brief op haar bed liggen. 

Na enige aarzeling besluit zij de brief te lezen.

Liefste mama,

Ga even zitten als je dit leest..
Het is met pijn in mijn hart dat ik je vertel dat ik er zo plotsel-

ing op uit ben getrokken met mijn nieuwe toffe vriend. Ik ben pas-
sioneel verliefd en hij best een vriendelijke jongen, ondanks zijn
piercings, tatoeages en zijn grote motor. 

Dat is nog niet alles; ik ben in verwachting en Ahmed zegt dat
we heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijk huur-
adres bij de broer van zijn vaders tante. Hij wil véél kinderen en
zoals je weet is dat ook mijn grootste droom.... En, die sluier is
echt handig tegen de zon en tegen de vliegjes ….

Ik leerde al dat marihuana niet verslavend is en we hebben
besloten het zelf te gaan kweken, voor ons en onze vrienden.
Ahmed is al actief als tussenhandelaar in cocaïne en xtc en nu
dus ook ons eigen productiebedrijfje. 

We zijn echt héél goed bezig hoor! Het geld hebben we hard
nodig want we zijn nog jong en we gebruiken zelf ook een klein
beetje coke en xtc, en dat spul is hartstikke duur hoor, 
haast niet te betalen.

Je zegt altijd dat je van de liefde niet kunt leven, maar omdat
Ahmed geregeld een paar van zijn héél goede vrienden uitnodigt
kan ik  toch ook wat mee betalen....

Ik vraag je verder te bidden dat de wetenschap snel iets mag
vinden tegen aids, zodat mijn Ahmed toch nog kan genezen. En
mama, wees vooral niet ongerust, ik ben toch al 15 en kan heel
goed voor mezelf zorgen.
Over een paar jaar zal ik je komen opzoeken zodat je al je
kleinkinderen kunt bewonderen.
Je liefhebbende dochter Loes

PS: mama ben je er nog en ben je niet te erg geschrokken? 
Gekke mama, dit briefje is natuurlijk een grapje!

Ik ben spelen bij Janneke en wil alleen maar bewijzen dat er veel
ergere dingen zijn dan een slecht rapport.
Dit kun je vinden op mijn nachtkastje.
Kusjes, Loes.



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

info@mcsseguros.net
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Het beeldhouwen is deze zomer op zijn gemakkie doorgegaan.
Er waren dagen dat de opkomst niet groot was, maar dat kwam dan omdat er
mensen in Nederland waren of dat er familie op bezoek was. Dus zeker niet door
gebrek aan doorzettingsvermogen of door de hoge temperatuur.
Helaas moest Jaap een paar keer verstek laten gaan wegens andere verplichtin-
gen, maar zelfs toen gingen de dames stoer door.
Inmiddels is deze onderafdeling versterkt met twee heren, dat brengt, van de
winter, het heren aantal  zonder meester) op drie. Al met al gaat het dus voort-
varend met de beeldhouwers. 
Ook het schilderen op de dinsdag ging door, mede dankzij de vasthoudendheid
van Emy, soms gesteund door Joyce. De andere schilderessen zijn in de zomer
naar Nederland, maar ze staan te trappelen met hun penseeltjes om weer te
beginnen bij Jaap. Hij gaat dan waarschijnlijk (hopen we) weer gesteund wor-
den door ons aller Bart die zich eind september ook weer komt opwarmen in het
Spaanse zonnetje. Wij hebben Bart, en natuurlijk ook Marlies, wel gemist in de
zomer, dus fijn dat ze er straks weer bij zijn.

Beeldhouw/Schilderclub
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zwembad

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!

Graag willen wij iedereen laten weten hoe blij wij zijn (en velen met ons)
dat het Bestuur er in is geslaagd het probleem met het zwembad zo snel als
mogelijk was op te lossen.Onze kinderen, kleinkinderen en ook die van de
andere clubleden hebben er vaak heel veel plezier gehad.
Hiervoor onze hartelijke dank, Fam. Hogenkamp
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Klaverjassen in de zomer.
De septembermaand is weer begonnen. Wij hebben weer een gezellige 
klaverjaszomer gehad en heerlijk buiten gekaart.
Op zondag 4 september sluiten we de zomercompetitie feestelijk af.
We zullen daarna een maand vrij klaverjassen, en dan op zondag 2 oktober
de najaarsdrive starten die we op zondag 18 december zullen afsluiten.
Wij danken de volgende sponsoren:
Fresno die ons kosteloos van spelformulieren en scorebriefjes voorzag.
Charl en Richard voor de geschonken haarcosmetica. Willeke en Gerard voor
de speelkaarten.
Anders dan gewoonlijk melden we alleen de tot nu toe hoogste scores van dit
jaar, dit i.v.m. de nog lopende zomercompetitie.
Op woensdag:

1. Toiny Weiss 5919 pnt.
2. Martin Kuckartz 5887 pnt
3. Wies Bentheim 5856 pnt.

Op zondag:
1. Wies Bentheim en Harry Blous 6009 pnt.
2. Toiny Weiss en Carl Fritsch 6004 pnt
3. Carl Fritsch en Martin Kuckartz 5868 pnt.

JS.
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BILJART NIEUWS

De gehele zomer werden de biljartdagen rede-
lijk bezocht. Zelfs op dagen met een tempera-
tuur boven de dertig graden kon je het krijten
van de pomeransjes in de buurt van de biljart-
hoek horen. 
Na september wordt er weer op volle kracht
op de maandagochtenden de libre en op de
zaterdagochtenden driebanden competitie
gespeeld van 10.30-14.00 uur. 
Op onze donderdagse instuifochtend wordt
het biljartspel één, drie, vijf gespeeld, bedacht
door Cor en Ruud. Hier is ook veel belang-
stelling voor. 
Op de vrijdagochtenden vanaf 11.00 uur gaan begin september de dames-
biljartlessen weer van start onder leiding van Cees Kraan.   
Op maandag 19 september vanaf 11.00 uur wordt de jaarlijkse biljart- 
vergadering gehouden.

Binnen het biljartbestuur zijn een paar vacatures, geïnteresseerd?  
Geef dit dan op vóór 19 september a.s. bij een wedstrijdleider.

RB

Een zeer geslaagde avond met niet alleen smullen en culinaire gezelligheid,
maar ook nog met de beentjes van de vloer. De muzikale omlijsting werd ver-
zorgd door Monique en Edwin.
Hans en Henk hebben heel erg hun best gedaan om de inwendige mens tevreden
te stellen.

BARBECUE
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Ja, de zomer is hier aan de Costa Blanca nog niet voorbij, enkelen zijn naar
Nederland terug gegaan om daar de zomer door te brengen.
Gelukkig hebben wij nog op woensdagochtend tot begin juli met twee tafels
gespeeld. Wij hebben ook wat gasten mogen ontvangen, en we hopen dat zij in
het najaar bij ons in de Club komen spelen.
De donderdagavond was in juli nog goed bezet. In augustus werd het minder.
De uitslagen waren een beetje wisselend, dat is logisch met twee of drie tafels. 
Helaas kregen wij ook minder goed bericht deze zomer dat Fred Mahler binnen
korte tijd geopereerd zal worden aan zijn maag. Het was een spannende tijd,
afwachten wat het is. Intussen hopen wij dat hij na de operatie, weer snel bij ons
aan de bridgetafel komt. Wij wensen Fred en Linda veel sterkte de komende tijd.
Wij hebben weer koffers klaar gemaakt voor thuisbridge. Leden huren deze
voor € 5,00 per keer, niet- leden voor € 10,00 per keer. 
De koffer  kun je in de Club afhalen, op woensdagochtend, bij Rita of Hester,
of op de donderdagavond.
Rietje heeft alle spellen gestoken, er zit ook uitleg bij wat je had moeten spelen.
Zo, wij gaan weer aan een nieuw seizoen beginnen.
Een glimlach kost niets, een vriendelijk woord voor je partner ook niet.
Veel plezier aan de tafels!

Het bridgeteam

Bridgenieuws
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

COMPUTERTIPS

Wenste ik u een prettige zomer, zonder storingen en problemen? dat was
alweer een tijdje geleden: de zomer is al haast weer voorbij. De afgelopen
maanden zijn voor mij vlotjes verlopen; er waren wel wat kleine probleem-
pjes maar  meestal was het snel opgelost. Ook zijn er enkele leden (waaron-
der de leden van het E.T.) die wat meer willen weten over posters maken,
tekstverwerken en fotobewerking. Ik heb ze met raad en daad bijgestaan. 
Mocht u ook iets meer willen doen dan mailen en spelletjes dan kan ik u
altijd verder helpen. Ook hadden we een vastgelopen laptop (Windows 10
bleef hangen in de update) en dat heeft Hugo kunnen oplossen. We hopen u
ook dit volgende Brug-seizoen van dienst te kunnen zijn. O, ja en Duurbro
ook bedankt dat je altijd even mee wil denken als ik ergens mee zit.
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 om u te helpen met uw probleem, of  uitleg geven over een nieuw appa-
raat. 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. 
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. 
Als uw computer of  telefoon  gerepareerd moet worden kunt u contact opne-
men met Hugo Jespers, h88jespers@gmail.com ,  tel. 619 827 766.

Linda, 
linda@lindacreaciones.com 

In Windows 10 is er standaard geen media-player meer beschikbaar. Het is
dus lastig dat er standaard geen dvd’s meer afgespeeld kunnen worden. Een
goed alternatief is om de VLG mediaplayer te downloaden. Dit kan via de
website gdata.nl/downloads.
Soms krijg je met freeware (gratis software) veel andere rommel binnen die
moeilijk te verwijderen is. Met G data clean up lukt dit vaak wel. Op de site
gdata.nl/downloads is dit programmaatje te downloaden. Op de site staan
diverse downloads waarvoor betaald moet worden, maar onder het tabblad
tools is dit gratis te downloaden.
duurbro
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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 Annelies v.Tessel
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 Joke Niestadt
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


