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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 - 2017)  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.
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Mevr. Mariet Diederen-van de Laar Hr. Jan Diederen
Mevr. Paula Martini Hr. Jan Heemskerk

Lidmaatschap beëindigd:
Hennie en Joop Rooda-van Heiningen Hr. Fred Voskuilen
Mevr. Anke Schumacher Mevr. Mary Houdijker
Janny en Jan Swart Mevr. Janke Venema

Overleden:
Hr. Ben Beije Ons oud lid Hr. Henk Dokter

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 wijzi-
ging 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 Erwin Olsen      966 580 236  of 634 308 932
Tekenen en schilderen Jaap van Gurp / Bart Groels 633 945 015
Wandelclub Joke Niestadt 656 943 098

OVERPEINZINGEN (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 onszelf zeggen, of die ons in
bepaalde situaties automatisch te binnen schieten. Zinnen waarmee wij reageren
op tegenslagen, op medemensen, op de eisen die ons werk aan ons stelt: “dat is
moeilijk voor mij, dat kan ik niet, zoiets overkomt alleen mij”. Maar vaak reage-
ren wij ook met bemoedigende gedachten: “dat is niet zo erg, dat zal wel over-
gaan”. 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
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VAN DE REDACTIE 
Een naar wij hopen gezellige, bezige en plezierige decembermaand ligt achter
ons. Wat het nieuwe jaar zal brengen blijft ongewis, en daarom willen wij u een
vreugdevol, vriendelijk en vooral vreedzaam 2017 toewensen.

Deze Brug zal u ongetwijfeld verblijden met een keur aan bijdragen van trouwe
schrijvers, die wij zeer erkentelijk zijn. Tien maanden iedere keer weer hun vin-
gers laten dartelen over de toetsen zodat u een mooi maandblad krijgt voorge-
schoteld, echt geen vanzelfsprekendheid!

De weergave van de feestdagen hebben wij niet kunnen opnemen omdat het
drukwerk vóór de 24ste december verzorgd diende te worden. Wij zullen u ech-
ter niet onthouden van de verslagen van de genoeglijke uurtjes in de Club tijdens
de kerstdagen en de dagen eromheen. In de februari-uitgave wordt dit zeker
goed gemaakt.

Wij danken onze adverteerders voor hun bijdragen en hopen dat zij ons in het
nieuwe kalenderjaar wederom zullen steunen.

Uw redactieleden hebben goede hoop dat het weer een mooi clubjaar zal wor-
den, zeker na de sterk bezochte afdelingsbijeenkomst waar eenieder haar/zijn
zegje kon doen. Tevredenheid voerde de boventoon en dat straalt een positivis-
me uit waar wij blij van worden.

Bart en ik gaan er in tweeduizendzeventien een mooi Brug-jaar van maken, wij
zullen in ieder geval ons best doen!

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 voorzitter
Voor alle mensen een gezond en gelukkig 2017.
De kerstmarkt werd druk bezocht, en gaf een sfeervol beeld van de gezelligheid.
Met het Sinterklaasfeest (bingo) riep Sinterklaas een paar leden naar voren om in
het zonnetje gezet te worden, en de kinderen die aanwezig waren kregen van
Sinterklaas een verrassing. De pieten draaiden de eerste ronde van de bingo, daar-
na kreeg iedereen een chocoladeletter, en namen Sinterklaas en zijn pieten
afscheid van ons. Het Evenementeneam nam het over en draaide bingo verder.
Het was een druk bezochte avond met meer dan 60 deelnemers.
Voor alle zieken: “Spoedig herstel, en voor de mensen die een dierbare hebben
verloren sterkte” en in gedachten zijn we bij u.
Onze website is door Linda in een nieuw jasje gestoken en is het waard om beke-
ken te worden.
De gemeente weet nog niet wanneer ze aan de reparatie van het regenafvoer-roos-
ter gaat beginnen.

HET THEMA VOOR 2017 IS VERDRAAGZAAMHEID.
Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zal je soms oude dingen moeten laten.
Op het pad van vriendschap bloeien de mooiste bloemen: ze heten verdraagzaam-
heid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.
Als we dit in 2017 nastreven, wordt het een prachtig jaar.
Robert Eijeriks, voorzitter C.L.H.

SPAANSE LES
In januari 2017 willen we weer gaan starten met een nieuwe cursus Spaans. 
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.
Bij voldoende deelname gaan we medio januari 2017 beginnen.
U kunt zich opgeven en betalen bij de bar of bij Ronald, onze penningmeester.
Met vriendelijke groet, Het bestuur.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017
Wilt u meer weten over stemmen vanuit het buitenland? 
Kijk dan op: www.denhaag.nl/kiezersbuitenland
U kunt ook een e-mail sturen naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl
of bellen naar ( +31) 70 353 44 00.
Zij zijn bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 u., Nederlandse tijd.
De secretaris



DE BRUG blz. 6

UTNODIGING Algemene Ledenvergadering����������	
���	�� 	�����	� ���� �� ���� ���� ���� �����	�	� ��	� �	��� ������	�����	�������	��������������	��������	������������������������	��	�� ���������!"���������	������	�������!#����!$� �������������	������������	��	����	�����������	����	�����	�%%	�������	��	�������	���	��������
���	����������������	���	���&������'��������	��	�����	����	�	�������������	����������(�����������!�����!�)	������������	��'�		�	���	�� �������������������	���&��	���	���	!�"������������	������	����	������ ��!*��������	����������	��������������������'�����	�������������	������'�	!*���������
��������	
���	
��

������������������������������������������������������������
�������� ����!����"#�������$#"%����"#&'#����(��������)�����*
���+&+��	�	�$�������	��	)	��'���	����''�	,�����	���	�����������	����	������������-.�	�	 �/	�0��.�	�	 ���������������-1������2�� �	���� ����������	����	��2�� �	���� �����������������'����	��0��"��3�		�	������������(����	���	��������� ��������'������+�������4�+((� ����� �����(����������''�	����'�	�����	�����	�������	�����������5�	�����6�����	�2�	������	�����������������'����	��'�		�	��� ��� ��(�����'���	&�����	����
Bestuur75@gmail.com,���	�������������7�*

�����,���!�������� �����



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Zondag 1 januari Nieuwjaarsreceptie. 
Aanvang 17.00 uur
m.m.v. Meet the Voice

Zaterdag 21 januari Bingo aanvang 19.45 uur

Vrijdag en zaterdag 27 & 28 jan. Biljart Libre toernooi

Zaterdag 11 februari Opendag 
van 11.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 18 februari Bingo aanvang 19.45 uur

Zaterdag 25 februari Puzzeltocht
Verdere mededelingen volgen

Zaterdag 4 maart Lente Fair van 10.00 tot 14.00 uur
Met nieuwe en oude spulletjes.

Voor een kraam neemt u contact op met 966 875 342 of aan de bar

Vrijdag 10 maart Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur.

Zaterdag 11 maart Bingo aanvang 19.45 uur

Vrij- en zaterdag 24 en 25 maart Biljart driebanden toernooi

Vrijdag 7 april Busreis
Verdere mededelingen volgen

Zaterdag 8 april Bingo aanvang 19.45 uur

Zondag 16 april Paasbrunch

Zaterdag 22 april Oranjemarkt

Donderdag 4 mei Nationale Dodenherdenking

Zaterdag 6 mei Bingo aanvang 19.45 uur

Zondag 14 mei Moederdag koffie met iets lekkers

Zaterdag 10 juni Bingo aanvang 19.45 uur

Zondag 18 juni Vaderdag koffie met iets lekkers
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Verslag van het evenemententeam
Beste leden,

Graag willen wij een kort verslag uitbrengen van de afgelopen maand (decem-
ber) over de evenementen die het Evenementen team voor u heeft verzorgd. 

We beginnen met de kerstmarkt. Deze was dan wel in november maar kon
helaas niet meer mee met De Brug van december i.v.m. het tijdig inzenden van
de stukken. De kerstmarkt is bijzonder goed bezocht en in jaren is het niet zo
druk geweest. De standhouders hadden dan ook een goede verkoop. Uiteraard
werden de oliebollen, appelbeignets ook zeer goed afgenomen. Ook het bar-
team moest goed zijn pootjes bijzetten. 
De loterij was een enorm succes en wel met een geweldig prijzenpakket van
meer dan € 600,00. 
We kunnen dus zeker terug kijken op een zeer geslaagde dag.

De Sint en zijn pietermannen hebben ons bezocht op 3 december tijdens onze
bingoavond.  De opkomst was heel erg groot, de pieten met hun leuke act op
blikjes, en Sinterklaas was heel ontspannen doordat zijn baard was bijgewerkt,
alleen jammer dat hij (lees E.T.) net niet genoeg chocolade letters kon uitdelen.
Verder heeft de Sint weer een aantal leden op zijn schoot mogen begroeten, te
weten Martha onze pianiste, Riek onze vrouw van de ledenadministratie, Mia
één van onze oudste leden, Ine de ware vrijwilligster en 2 kleinkinderen van
onze leden. 
We kunnen weer terug kijken op een zeer gezellige avond en hopelijk zien we
de Sint en zijn pietermannen in december volgend jaar weer terug.

De opkomst bij het versieren van ons clubgebouw en het maken van de kerst-
stukjes op de tafels was royaal. Wij willen deze mensen er dan ook voor bedan-
ken dat zij aan onze oproep gehoor hebben gegeven. 

Over de kerstborrel en het kerstdiner kunnen we helaas niets melden, omdat bij
het insturen van dit stukje deze activiteiten nog niet hebben plaats gevonden.

Namens het Evenemententeam wensen wij u een zeer goed 2017 toe. Bovendien
willen wij alle vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben geholpen met wat
dan ook, heel hartelijk bedanken. 

Zonder jullie steun komen wij niet zover.
Nogmaals BEDANKT!

Marco en Aad (het barteam).



Sinterklaasbingo
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Sinterklaas wie kent hem niet? Sinterklaas, SinterklaasSinterklaas wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas

en natuurlijk ZWARTEen natuurlijk ZWARTE PIET! . . . BINGO!PIET! . . . BINGO!

Wat heeft het Evenemententeam zich ingespannen om de Sinterklaas Bingo
tot een succes te maken.

En een feest was het.
Het publiek stroomde in grote getale toe, nog nooit vertoond op de reguliere
Bingo-avonden.
Martha liet zich helemaal gaan op de piano met een keur aan
Sinterklaasliedjes, en opgewarmd door deze vrolijke tonen werd Sinterklaas
zelf welkom geheten.
Hij bracht niet alleen zijn 2 liefste Zwarte Pieten mee maar ook een stapel
kadootjes.
De aanwezige kinderen werden op het stevig gebouwde podium en in het
zonnetje gezet net als een paar vrijwilligers.
Alle aanwezigen kregen vervolgens een chocolade letter waarna de Bingo
kon beginnen.
De eerste ronde werd gestart door de twee Pietermannen, die er natuurlijk
een dolle boel van maakten.
Daarna werd Sint met gevolg nogmaals toegezongen met een Dag
Sinterklaasje en toen kon de Bingo echt van start gaan.
Ons vaste bingoballenteam ging serieus te werk en al snel vielen de eerste
prijzen. Er werd pittig doorgespeeld met als finale een daverende hoofdprijs.
Al met al een geslaagd Sinterklaasfeest waarvoor wij het hele
Evenemententeam nogmaals hartelijk danken.

Willem
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Allereerst wensen wij u een gezond en voorspoedig 2017 met veel leesplezier.
U heeft in De Brug van december al kunnen lezen dat we de bibliotheek
geschoond hebben. 
In 2016 hebben we in totaal 295 voor de bibliotheek nieuwe boeken op de plan-
ken erbij gezet. Langs deze weg willen wij de goede gevers van de boeken nog-
maals hartelijk bedanken! Er zijn vele romans en thrillers bij gekomen, dus wel-
licht staat er iets voor u bij. 
Voor 2017 blijft het lidmaatschap zoals altijd € 10,00 per persoon per jaar. 
Als u nog geen lid bent van de bibliotheek kom dan eens aan om bij ons te kij-
ken, misschien wilt u dan wel lid worden. Voor € 10,00 hoeft u dat dus niet te
laten, daar kunt u een heel jaar weer lekker voor lezen. Er is voor elk wat wils.
Voor degenen die het nog niet weten: Bij het zwembad het trapje af, daar is de
bibliotheek.
De medewerkers van de bibliotheek.

PPiinngg  PPoonngg  CClluubb

Maandag 9 januari 2017 starten we weer
met lijndansen voor beginners. Wil je
ook dansen op allerlei soorten muziek?
Meld je aan en dans met ons mee.
Stuur mij even een mailtje, zodat ik weet
dat je komt, stuur ik direct een mailtje
terug: joke1959@gmail.com.

Wij zien elkaar maandag 9 januari om 19.00 uur.
Joke Niestadt

Alfaz del Pi, december 2016

De  P.P.C. heeft een nieuwe voorzitter  gekozen in de persoon van Erwin Olsen,
tevens contactpersoon.  Zijn tel.nr.: 0034 966 580 236  of  0034 634 308 932.

De leden van de P.P.C. bedanken Jan Roozen voor zijn tomeloze inzet als voorzit-
ter gedurende meer dan 20 jaar. Zeker de eerste 10 jaren heeft hij vele PPC-toer-
nooien georganiseerd, competitie opgezet, originele prijzen verzorgd, etc., en als
laatste actie heeft hij de vloer buiten nog van een coatinglaag voorzien.

Namens alle PPC-ers nogmaals hartelijk dank en onze hartelijke groeten,

( in alfabetische volgorde ): Ada, Claire, Erwin, Hans, Ingrid, Janne, Joost,
Marlene, Marij, Paul, Peter, Piet, Rob.



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

info@mcsseguros.net
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Lieve mensen,
Terugkijken doe ik eigenlijk nooit, maar zo eens per jaar, aan het eind van
de decembermaand, schijnt het een goede gewoonte te zijn.....
Het was (weer) een turbulent jaar, met ups en downs, maar met een posi-
tief resultaat. Dat geldt voor mij, maar ik hoop ook voor jullie. Alleen al
het feit dat ik jullie heb mogen leren kennen en begeleiden in het schilde-
ren brengt nog steeds een big smile op mijn gezicht.....wat een talent
schuilt er in ieder van jullie!! Ik geniet daar elke keer weer van........
Ik wens jullie heel fijne feestdagen en een gezond, gelukkig nieuw jaar

met veel creativiteit........ Proost!
Veel liefs van Annelies

Beeldhouw & Schilderclub

EEN BESLUIT
Het is koud en guur nu buiten

Niet leuk om 2016 zo af te sluiten
Maar de hoop in onze gedachten
Om van 2017 meer te verwachten

Ook daarom mijn besluit
Ik ga dus de Zwembadcommissie uit
Leest u goed wat ik schrijf en u zeg
Alles met Bestuur in goed overleg
Het is nu de tijd na zestien jaar

Alle hulpen stonden steeds voor mij klaar
Die jaren waren voor mij echt heel fijn

Ook dat u met het zwembad altijd nog blij zal zijn
Die herinnering zal ik bewaren

En wens u ALLEN veel gezonde jaren

MARTHA HUIJBOOM



DE BRUG blz. 12

Bedankt  allemaal !

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!

Hoi allemaal,

Graag willen wij (Marco en Aad) samen met onze vrijwilligers, jullie allen heel
erg bedanken voor het vertrouwen dat wij de afgelopen 5 jaar hebben gekregen. 
Ja, ja, jullie lezen dit goed, wij gaan alweer het zesde jaar in achter de bar en in
de keuken van Club Los Holandeses. Met uiteraard ups en downs in die jaren.
Wij kunnen echter vaststellen dat het afgelopen jaar zowel onze Club als het
team een geslaagd jaar achter de rug hebben. Uiteraard komt dit ook mede door-
dat wij uit vele hoeken hulp hebben gekregen bij drukke momenten maar ook
vaak zeer spontaan met de woorden van ¨ach, ik kom jullie gezellig even hel-
pen¨. En, daar voor willen wij deze mensen dan ook zeer bedanken, want zon-
der jullie is het uitbaten zoals wij doen, haast onmogelijk.

Door de grotere hoeveelheid aanvraag voor maaltijden (die op voortreffelijke
wijze worden bereid door Marco) hebben wij besloten om een groentesnijma-
chine te kopen. Want in het snijden van alles gaat een hele berg tijd zitten.
De groentesnijmachine is 15 december jl. bij ons afgeleverd. Tot onze grote ver-
bazing kwam er enkele dagen daarna een lid van onze Club naar ons toe om de
groentesnijmachine te sponsoren. Wij kregen beiden rode wangen. Wat een
geweldige geste en een stimulans (zeker voor Marco) om op deze weg door te
gaan. Wij hebben in overleg met de sponsor * dan ook gezamenlijk besloten dat
de groente-snijmachine niet van ons is (lees Marco en Aad) maar van Club Los
Holandeses. Wij willen de gulle gever nogmaals heel erg bedanken voor de
sponsoring van deze handige machine en het vertrouwen in ons.

Namens het gehele team wensen wij jullie een goed en gezond 2017 en bedan-
ken wij jullie nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen.

Marco en Aad

* Er is bewust gekozen om alleen onze namen te noemen in dit stukje. De gulle
gever van de groentesnijmachine wilde niet met name vermeld worden.

ZEEUWSE WIJSHEDEN
Ielk ´t ziene en ikke ´t miene Oneusje za je bekaebele
Elk het zijne en ik het mijne Valsspelen zal je opbreken

Je mô nie krauwe waèr a´t nie joekt
Je moet niet krabben waar het niet jeukt
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Als u dit leest is het nieuwe jaar al weer begonnen.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
We blikken terug na een jaar met veel leuke klaverjas-sessies en veel gezel-
ligheid. De competities waren spannend en er waren veel speciale dagen met
de bijpassende prijsjes.
Ook het etentje voor de Kerst werd zeer op prijs gesteld. We kijken dan ook
tevreden terug naar het afgelopen jaar en hopen dit jaar op dezelfde voet door
te gaan. De najaarscompetitie werd weer feestelijk afgesloten.
Ook wil het klaverjasteam de leden bedanken voor het prachtige kerststuk
plus Cava dat ons werd aangeboden.
De winnaars van de najaarscompetitie waren:
1. Tonny en Hans Duyneveld. 48088 punten
2. Toiny Weiss. 46003 punten
3. Wies Benthem en Harry Blous 43559 punten
De poedelprijs : 
Willeke Boomgaart 37852 punten
De meeste pitten: Tonny en Hans Duyneveld 28
De meeste nat: Susanna de Zwaan en Yvonne Lit

Martha Huijboom 75
De hoogste scores van het afgelopen jaar:

Op zondag:
1. Tonny en Hans Duyneveld 6301 punten
2. Anke Kuckartz en Toiny Weiss 6020 punten
3. Wies Benthem en Harry Blous 6009 punten

Op woensdag:
1. Piet Gelens 5976 punten
2. Martin Kuckartz 5926 punten
3. Toiny Weiss 5919 punten

JvS
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Einduitslag Biljarttweekamp NVCB –CLH. De wedstrij-
den werden op 16 maart 2016 gehouden bij de NVCB  en
op 30 november j.l. in onze Club.

Libre
Simon Schaap Henk Schonewille 2-2
Guus Vonck     Joop Mulder      2-2
Sjef Stouten Floor ten Hoeve   0-4
Frans v Raalte Ferry Blondeel    0-4
Chris Janse   Rob v Empel     4-0       

Driebanden
Nico Verlaat   Guus Schaaf     2-2
Wally Granetia Leo de Vrede  4-0
Frans Sertons Rob Bakker         2-2
Piet Dijkstra  Rene Carmejoole  2-2
Cees Kraan    Martin Hamers     1-3

Uitslag ronde 1  locatie NVCB  26 punten CLH 22 punten

Uitslag ronde 2  locatie NVCB  21 punten CLH 19 punten

Totaal uitslag NVCB 47 punten CLH 41 punten 

De wedstrijdleiders waren Rob Bakker (NVCB) en Cees Kraan (CLH)
Zoals u ziet ging de wisselbeker weer naar de Nederlandse Vereniging
Costa Blanca. 
Het was erg jammer dat bij de overhandiging van de wisselbeker slechts de
helft van onze biljarters aanwezig waren.                                                     
De volgende tweekamp is in maart 2017 en ik hoop dat dan alle spelers van
onze biljartafdeling tot het einde aanwezig blijven.
Het biljartbestuur wenst u allen een prettige jaarwisseling. 

BILJART NIEUWS
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Als jullie deze Brug lezen, is het alweer 2017, dan hebben wij de laatste week
met diverse feestdagen, zoals de kerstborrel in de Club,  1e kerstdag, en de jaar-
wisseling erop zitten.
Wij hebben op 12 december jl. een leuke en gezellige kerstdrive gespeeld, met
heerlijk eten erbij, met dank aan het barteam.
Wij hebben gewoon doorgespeeld, ook tussen de feestdagen, en we spelen in het
nieuwe jaar door, mits er genoeg animo is. Er zijn namelijk diverse bridgers op
vakantie, hetzij naar Nederland, of elders.
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan bij Hester: mijn
telefoonnummer is 699 576 569, of per email: boomsteen@gmail.com.
Voor donderdagavond bij Aad Stolk, telefoonr: 966 875 342, of bij Hester.
Wij, het bridgeteam, wensen jullie allen goede gezondheid en veel geluk voor
2017, en veel bridgeplezier.

Bridgeteam

Bridgenieuws

PUZZELRIT NIEUWS
Onze jaarlijkse puzzelrit zal dit jaar plaatsvinden op
zaterdag 25 februari.
Vertrek vanaf de Club om 10.00 uur.
Inschrijven aan de bar bij Aad.
Prijs: € 20,00 p.p. inclusief lunch onderweg, koffie, overlevingspakket & 
spelletje(s).
Wij gaan er een leuke rit van maken met cryptische opdrachten, Spaanse les en
wat dies meer zij.
Vivian Wienholds & Neel Vos.
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Speel je wel eens patience op jouw pc of laptop ?               
Vaak is dit de patience-versie van Microsoft. Nu is dit spel
eindelijk ook beschikbaar op alle mobiele apparaten met
Android of Apple.                     

Download hiervoor de gratis app Microsoft Solitaire Collection. 
Deze app bevat diverse spelopties. Veel speelplezier in het nieuwe jaar.
Nieuws van Microsoft
Op 10 januari 2017 stopt Microsoft na 8 jaar met Windows Essentials. De
programma’s Live mail, Photo Gallery, Movie maker en Live writer kun-
nen dan niet meer gedownload worden. Op de site van Microsoft wordt
wel verwezen naar een aantal alternatieve programma’s. Duurbro

De beste wensen en gezondheid allereerst voor u allen
en een storing- en virus vrij 2017

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde site: zoals in de vorige Brug
reeds is vermeld, is onze website vernieuwd, en inmiddels zijn alle foto´s van
afgelopen jaar op de site geplaatst. 
Ik ga aan de slag om ook met terugwerkende kracht de foto´s van andere jaren
er weer op te zetten. Dank aan de mensen die in ieder geval foto´s hebben aan-
geboden zodat ik verder kan. Graag wil ik ook de activiteiten van de afdelingen
opnemen in de agenda van de Club, dus heeft uw afdeling een speciaal toernooi
of wat dan ook, stuur mij dan a.u.b. ook een mailtje. 
Heeft uw afdeling afgelopen jaar een activiteit gehad waarvan u foto´s heeft en
die nog niet op de site staan? Geef ze mij op een stick en ik zet het op de site.
Helaas is er niet één persoon in de club die ook een steentje wil bijdragen aan
het werken op de site. Dus nogmaals de oproep: wie is er bereid om mij te
helpen met het plaatsen van foto`s op de site? Enige kennis van de computer
is wel een vereiste.
Wenst u ondersteuning, maak dan een afspraak met mij, d.m.v. E-Mail of
Whatsapp. We kunnen dan een dag en tijd afspreken voor hulp met uw pro-
bleem, of  uitleg over een nieuw apparaat. Ben ik aan het schilderen, beeldhou-
wen, of  bridgen, 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,
kom die dan na a.u.b., 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 afdruk 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 
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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

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
12.00-13.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.00 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.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

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


