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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: 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:

Mevr Frieda Bruinsma 966 874 161
Mevr. Greetje Grannetia 643 307 880 Hr. Wally Grannetia  643 307 880
Mevr. Jopie Meijer 602 453 109 Mevr. Christien Mulder 649 320 237
Hr. Ko Staneke           0031 621 82 62 58 Hr. Pieter Tensen
Hr. Dirk-Jan Hollemans 965 873 640 Mevr. Willy ~Duyve 965 873 640

Lidmaatschap beëindigd:
Mevr. Patricia Beije

Overleden
Onze oud leden: Hr. Antonio Moreno Hr. Finn Gulbrandsen
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaart-
je afhalen aan de bar.Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over
een e – mail adres of wijziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven. 
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com; Riek Tol

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 966 873 736
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 september-Brug is nog maar net klaar en amper gelezen, of daar is de vol-
gende alweer in aantocht. Is er iets met de tijd aan de hand? Gaan de wijzers van
de klok steeds sneller draaien? Krijgen we het steeds drukker naarmate we ouder
worden? Willen we veel te veel doen in dezelfde tijd? Gaan we nooit eens even
zitten om niks om handen te hebben?  Allemaal vragen die u zichzelf weleens
zult stellen. 
Het komt erop neer dat de redactieleden, en met hen de mensen die altijd zo aar-
dig zijn om hun inzending weer voor de vermaledijde datum in te sturen, actief
en zonder morren weer aan de slag zijn gegaan.
De afdelingen draaien op volle toeren, het Bestuur heeft weer vergaderd, het
Evenemententeam heeft weer een heleboel op poten gezet, kortom het zoemt en
bruist weer volop in Club los Holandeses.
Op de geplande Open Dag zaterdag 8 oktober kan er, met de “terugkomers”
volop worden bijgepraat, en zal het ledenaantal ongetwijfeld weer toenemen.
Altijd weer nieuwe gezichten, die daarna hopelijk een vertrouwde aanblik zul-
len krijgen als ze mee gaan doen aan de vele activiteiten die de Club rijk zijn.
Wordt het wederom een zonovergoten, geslaagde dag? Wij hopen het, en gaan
er zeker van uit.
Wie we bepaald nog even in het zonnetje zetten zijn de adverteerders, die we
dankbaar zijn voor hun bijdrage aan het bestaan van ons maandblad!
Denkt u eraan om in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober de klok een
uur terug te zetten?! Wel zo prettig als u afspraken hebt de dag erna …
De Redactie wenst u een plezierige en vooral gezellige oktobermaand 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 november in te leveren of te e-mailen 
vóór de 20ste oktober. 

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,
Het was een rustige maand september.
De stroom overwinteraars begint op gang te komen.
Wij hebben er weer een paar nieuwe leden bij; we gaan richting 300 leden.
Intussen is de Club ingeschreven in het register in Alicante.

De Open Dag komt er aan op zaterdag 8 oktober a.s., 
en wij maken er met z´n allen wederom een gezellige dag van.

Er staat nog een busreis gepland op 14 okt naar Elche en naar de chocola-
defabriek in Villajoyosa .
Voor de zieken onder ons hopen we dat  we u gauw gezond in de Club terug
mogen zien.
Voor diegenen die een dierbare hebben verloren, in gedachten zijn we bij u.

Groetjes, 
Robert Eijeriks, voorzitter C.L.H.

“Blijf bij jezelf”“Blijf bij jezelf”.

Wij ervaren onszelf dikwijls als mensen die constant oorde-
len over anderen. Ook wanneer wij niet hardop spreken,
praat ons hart onophoudelijk over anderen. Dit oordelen
belet ons om bij onszelf te blijven. We zijn altijd met de
anderen bezig. We zijn er altijd op uit om bij hen fouten te
ontdekken, teneinde onze eigen waarheid uit de weg te
gaan. Maar zo komen wij nooit tot onszelf en vinden wij
nooit innerlijke rust.

Bron: de mooiste wijze teksten van Anselm Grün
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Naar ELCHE en VILA JOIOSA
Op VRIJDAG 14OKTOBER vertrek 0M 09.00 UUR 
Wij stoppen met de bus aan de palmentuin, daar kunt u dan met een treintje door
het park rijden. In Elche kunt u opgravingen bekijken.De tuin van de Pastor is
heel mooi aangelegd en heeft o.a. een palmenboom vernoemd naar de keizerin
Sisi. Verder vindt u ook een leuk tapasstraatje en veel mogelijkhedenomereen
gezelligemiddagvantemaken,dus vrije tijdbesteding en entree voor eigen rekening
Wij gaan vervolgens  om 15.00 uur naar de VALOR CHOCOLADE FABRIEK
Daar hebben wij een rondleiding in de fabriek en het museum en om dan naar
de winkel van de fabriek te gaan.
TERUG BIJ DE CLUB OM +/- 18.30 UUR
OPGAVE AAN DE BAR kosten € 10.00 voor  “niet leden “ € 12.50

Op zaterdag 22 oktober is er  VAN 10.00 uur TOT 14.00 uur, op het terrein van
Club Los Holandeses, weer een ROMMELMARKT
Om een kraam te reserveren kunt u bellen met: 966 875 342.
En, natuurlijk staat het Barteam die dag voor  u klaar om u van een lekker hapje
en drankje te voorrzien.
Plaats van handeling: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi.

U komt toch ook?

VAN HET EVENEMENTENTEAM
Het Evenementen Team heeft voor oktober weer leuke activiteiten voor u geor-
ganiseerd.
Het Bestuur verzorgt op 8 oktober van 11.00 tot 15.00 uur de Open Dag om
meer nieuwe leden te werven en mensen met onze Club kennis te laten maken.
Vrijdag 14 oktober hebben wij een busreis georganiseerd naar Elche en een
rondleiding in de chocoladefabriek van Valor. We vertrekken om 09.00 uur om
eerst richting Elche te gaan. 
De kosten zijn € 10,.00 p.p.; niet leden betalen  € 12,50 p.p.
Voor meer informatie zie de flyer. 
U kunt zich voor deze busreis opgeven aan de bar.
Zaterdag 15 oktober hebben wij weer onze zeer gezellige Bingoavond, 
aanvang 19.45 uur.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30
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Shantykoor

Hoera we zijn begonnen.
De 13e gingen we weer van start.
Op de foto kun je zien dat: 
a) de opkomst zonder zang al groot was.
b) de zon het moeilijk maakte om zo de
foto te maken 
c) de foto door ??? enigszins bewogen is. 
Susan hield een korte voorbe-schouwing,
waar iedereen zijn ideeën ook kwijt kon.
Maar zo wie zo is het leuk om er eens om
13.30 uur te zijn, want het zou heel leuk
zijn dat ook eens andere leden de stoelen e.d. op zijn plaats zetten. Het komt nog
steeds te veel op een klein aantal personen neer. Bijv. Wim die de installatie
regelt, gelukkig krijgt hij nu versterking van Wim M. en Bert.
Omdat Vivi op 9 september jarig was begonnen we met een mooi lied.
Zelf kon ik er helaas niet bij zijn, maar met een goede reden.
Aad en Marco hebben verse oorwatjes aangeschaft dus het shanty koor mag best
heel HARD tekeer gaan.
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Hoe je kunt
swingen
zonder te
ZINGEN



DE BRUG blz. 10

OVERPEINZING (om rustig door te lezen)

“Het leven aandurven”.
Wanneer wij onszelf nauwkeurig observeren, dan ontdekken wij dat
wij constant geleefd worden door bepaalde zinnen die wij tegen ons-
zelf zeggen, of die ons in bepaalde situaties automatisch te binnen
schieten. Zinnen waarmee wij reageren op tegenslagen, op medemen-
sen, op de eisen die ons werk aan ons stelt: “dat is moeilijk voor mij,
dat kan ik niet, zoiets overkomt alleen mij”. Maar vaak reageren wij
ook met bemoedigende gedachten: “dat is niet zo erg, dat zal wel
overgaan”. Veel mensen krijgen op zulke momenten spreekwoorden
in hun gedachten, die hen helpen om moeilijke situaties de baas te
worden. Zoals bijv. “je moet de dingen nemen zoals ze zijn”. Dat is
een manier om te reageren op de uitdagingen in het dagelijks leven;
zeker een betere methode dan bij de pakken neerzitten en tegen jezelf
zeggen dat je het toch nooit zult klaarspelen.

Bron: de mooiste wijze teksten van Anselm Grün

LIEF EN LEED
U weet toch van het bestaan van Lief en Leed van Club “Los Holandeses”?
Wij 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 vriendelijke groet, Het Lief en Leed team

Rectificatie
Beste Leden,
In “de Brug” van september 2016 is een onderwerp in het stuk van de voor-
zitter niet juist geschreven.
Het opzeggen van ons bestuurslid Gerry Officier is een eigen initiatief
geweest, daar zij met de voorzitter, niet door één deur kon gaan.
De ondersteuning van Ruud is een ondersteuning van Ronald en Ruud n..a.v.
de Hoofdelijke Aansprakelijkheid Verzekering.
Dit heeft niets te maken met het vertrek van Gerry Officier als bestuurslid.
Wij willen Gerry Officier toch bedanken voor haar inzet.

Ronald Westerduin en Ruud Kooijmans



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

info@mcsseguros.net
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BALCONADEN
Afgelopen maand zijn de balconaden verhuisd naar Alfaz del Pí. U kunt ze zelf
gaan bekijken. Met de burgemeesters hebben we de wandeling weer gemaakt,
dit jaar in een rap tempo, maar er wacht nu dan ook een wijntje en een tapaatje
op ons. Er was ook nog een expositie van een kunstenaar uit Alfaz. 10 deelne-
mers zijn van onze Club los Holandeses. Haal bij de Toeristeninfo een platte-
grond en loop eens langs alle verschillende werken.
Linda

Beeldhouw/Schilderclub
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Muziekavond  

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!

De muziekavond 60-70-80-jaren op zaterdag 24 september jl. was een groot
succes! De sfeer zat er meteen in, en iedereen had volop bekijks!
Uit de genomineerden werden de naar de tijd best geklede man en vrouw verko-
zen, en deze prijzen gingen naar Yvonne Lit en onze barman Aad. Deze heeft
zijn prijs geweigerd omdat hij deel uitmaakt van het Evenementen Team.
Ondanks de aangevraagde gemeentevergunning kwam de politie vertellen dat er
een nieuwe wet is die het lawaai bij een feestje moet reduceren. Er moet vanaf
augustus bij muziekge-
luid een zgn. limitador
aanwezig zijn. Hierdoor
is het feestgedruis een
kwartier vroeger dan ver-
wacht moeten stoppen,
maar dat liet niemand
zich aan ‘t hart komen, en
dus werd er nog gezellig
wat nagebabbeld en
geborreld. Het was een
heel geslaagde avond.
LvdA
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Na een succesvolle zomercompetitie sloten wij op 4 september feestelijk af
met de deelnemers.

De eindstand was:

1e Wies Benthem 120978 punten, 
zij ontving de  wisselbeker plus een dinerbon en een fles Cava.

2e Harry Blous 119710 punten goed voor een fles jenever
3e Ben van Beek. 116831 punten goed voor een fles whisky

De hoogste score: Martin Kuckartz 5887 punten
De meeste pitten: Harry Blous 38
De meeste natten: Ben van Beek 156
De poedel: Willeke Boomgaart 78632 punten

4e             Janny van Spronsen 116474 p u n t e n
5e               Jan Schoonhoven 116401 p u n t e n
6e                        Annie Geerlings 111602 p u n t e n
7e                     Toiny Weiss 106089 p u n t e n
8e                      Wim Geerlings. 103738 p u n t e n
9e        Rob van de Velde 95671 p u n t e n
10e        Ali van Barneveld 93472 p u n t e n
11e               Martin Kuckartz 89949 p u n t e n
12e                Anke Kuckartz 85519 p u n t e n
13e              Willeke Boomgaart. 78632 p u n t e n

We bedanken Trudy en Aart van Zuylen en Willeke en Gerard Boomgaart
voor de geschonken speelkaarten.
Ook nog een bedankje voor de aardige attentie voor het bestuur van Willeke
en Gerard Boomgaart.
We starten de najaarscompetitie op zondag 2 oktober, die we op zondag 18
december feestelijk afsluiten.
Op zaterdag 8 oktober is er weer Open Dag voor aspirant nieuwe leden; wij
zoeken nog klaverjassers die een uurtje willen spelen.
Graag melden bij het bestuur.

JvS
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BILJART NIEUWS

Vanaf 19 september is er weer een biljartbe-
stuur dat bestaat uit drie personen:

Eppo Gouwerok, voorzitter
Cor Klaver, penningmeester
Ruud Brouwer, schrijver

De jaarlijkse biljartcontributie blijft zoals
vele voorafgaande jaren: € 20,00.

De data van de vaste biljartdagen kunt u 
verder vinden in de Weekaganda en daarbuiten de extra bijzondere activi-
teiten in de Agenda aktiviteiten en mededelingen. RB

Dancing the night away
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Wij zijn alweer in oktober, de herfstmaand, maar daar merken wij nog niet veel
van. Het is heerlijk weer, lekker om te wandelen, fietsen, etc., ook om weer te
gaan bridgen.
Zaterdag 8 oktober hebben wij de Open Dag, het bridgeteam is daar ook aanwe-
zig en we hopen op nog meer leden voor de Club, maar graag wat bridgers erbij.
Wij zijn 21 september jl. weer gestart met de bridge op woensdagochtend. Wij
hadden drie tafels. We hopen dan in oktober weer op vier of vijf tafels te komen. 
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan in de maand
oktober bij Rita van der Slik; haar telefoonnummer is 966 874 636, 
of per email: ritavdslik@gmail.com.
Voor de donderdagavond bij Aad Stolk, telefoonnummer: 966 875 342.
Fred Mahler is inmiddels geopereerd en herstellende. Wij hopen dat hij weer
snel komt bridgen met Linda.
Wij als bridgeteam wensen  jullie veel plezier met spelen.
Bridgeteam

Bridgenieuws

FLAMENCO
De flamenco ontstond met een eigen manier van dansen en zingen op bijeenkomsten
van de zigeuners. Met veel gevoel voor expressie en ritme vertaalden ze hun geschie-
denis en de gebeurtenissen in het vaak zo arme, dagelijkse leven. Uit verslagen blijkt
dat de zigeuners in die tijd vooral met hun bovenlichaam dansten. Het voetenwerk
ontstond eigenlijk pas in de twintigste eeuw. Omdat er meestal geen instrumenten
aanwezig waren, ging het zingen samen met ritmisch handgeklap, of door met de
knokkels op een tafelblad te kloppen. Soms klonk het vrolijk, maar meestal waren de
liederen hartverscheurend. Later, toen de flamenco ook door andere kringen ontdekt
werd, ontstonden er café cantantes. Dit waren kleine theaters of bars met een podium,
waar de mensen de flamenco konden gaan bekijken. Zo breidde de dans zich stukje
voor stukje uit, en is hij tegenwoordig wereldwijd bekend. De choreografie staat nooit
vast. De danseressen, vaak gekleed in prachtige opvallende lange jurken met felle
kleuren, improviseren met hun stampende basispassen op de maat van de gitaarmu-
ziek en het ritmische handgeklap. Met de bewegingen van hun handen of het gebruik
van castagnetten geven ze de gevoelens van pijn, verdriet of geluk weer. De teksten
zijn vaak oud, en heel divers van inhoud. Maar altijd gaan ze over het leven met alle
emoties, de liefde of de dood. Er zijn verschillende soorten flamenco die men kan
onderscheiden door ritme en melodie. Eén van de grootste en populairste flamenco-
zangers in de twintigste eeuw was Camerón de la Isla. Met zijn rauwe en hese stem
zong hij de echte gipsyflamenco. Samen met gitaristen Paco de Lucía en Tomatita
zorgde hij voor nieuwe stromingen binnen de flamencomuziek .
VW
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Alweer een maand voorbij, de tijd vliegt. Beetje bij beetje komen de overzo-
meraars (dat doen zij dus in Nederland) zich weer aansluiten bij ons clubje
(welkom thuis), dat inmiddels aardig aan het uitbreiden is. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd, dat is in ieder geval de bedoeling.
Er zijn enkele mensen die Windows 10 hebben laten installeren op hun lap-
top (computer), maar nu gebeuren er vaak tijdens de update de raarste din-
gen. Zelf draai ik nog lekker door op de aloude Windows 7 met grote tevre-
denheid. Laat u niet ompraten door vrienden als u er zelf niet achter staat.
Indien de storing niet te groot is ben ik in staat om alles weer in orde te krij-
gen, updates zijn niet altijd even makkelijk of vriendelijk, maar wel noodza-
kelijk, tenminste dat vinden de geleerden. Op naar een mooie herfst na een
heerlijk zomertje.

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 te geven over een nieuw
apparaat. Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of  bridgen zijn, wilt u
dan a.u.b. uw vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit,  na afloop, dat is
voor mij prettiger. 
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. 

Als uw computer of  telefoon  gerepareerd moet worden dan kunt u contact
opnemen met Hugo Jespers, h88jespers@gmail.com ,  tel. 619 827 766.

Linda, 
linda@lindacreaciones.com 

LEZEN

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit
in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat bleg-
naijrk is, dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De
rset van de ltteers mgeon wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrel-
vogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer
op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. 



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
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

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


