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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.



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Elly Geveling Hr. Henk Mulder Hr. Piet Ootes
Hr. Henk van de Beek Hr. Kike de Hoop Hr. David Dissel
Hr. Ger Comans

Lidmaatschap beëindigd:
Mevr. Riek Verloop-Parlevliet Mevr. Kitty Petiet
Mevr. Kirsten Ophof Hr. Hans Ophof
Mevr. Rietje Grootscholten Hr. Han Grootscholten
Mevr. Martina van Dinther Hr. Jan van Dinther
Mevr. Jolande Spaink Hr. Ton Spaink
Hr. Henk van Woerden

Overleden:
Hr. Jan Rust
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
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 
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
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VAN DE REDACTIE 
Altijd weer even wennen tijdens die januarimaand dat de voor kerstmis rijk
versierde Club weer in het “gareel” is en er zo “gewoon” uitziet. Ach ja, ook
de stemming in onszelf is veranderd, en wij gaan over tot de orde van de dag,
ook heel “gewoon” …
Toch nog wat foto´s her en der in deze BRUG van de afgelopen december-
maand. Altijd waardevol voor de mensen die het één en ander hebben voor-
bereid en verzorgd, én voor degenen die ervan konden genieten, en nog eens
kunnen nagenieten …
Half januari hebben wij de erge koude, en wat sneeuw, én storm kunnen erva-
ren, hetgeen een vreemd en toch ook weer bekend gevoel heeft gegeven …
Nu weer volop de bezigheden voor de februarimaand aan bod, en hopen dat,
wanneer de bloesem weer in volle pracht aanwezig is, er geen akelige storm-
winden zullen opsteken om het fraaie geheel snel te niet te doen.
In deze Brug ook aandacht voor de komende vaste activiteiten en georgani-
seerde activiteiten, die ongetwijfeld zullen zorgdragen voor menig ontspan-
nen uurtje in en buiten de Club. Altijd voor elck wat wils, dat is zeker!
Trouwens, mocht u eens in een sentimentele bui zijn, vertrouw uw bevindin-
gen van vroeger bijvoorbeeld eens toe aan het papier. Het nodigt uit tot zel-
freflectie én het opent de mogelijkheid voor een ander die het leest om ook
eens een jeugdherinnering of andere ervaring op te schrijven. Wij zijn
benieuwd … 
Leuze van de maand februari: blijf gezond en opgewekt!
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 maart in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
februari.

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
We hebben het afgelopen jaar goed afgesloten. Wel net anders dan andere jaren.
Een kerstborrel op de dag voor Kerst. Voor velen een gezellig kerstdiner en
natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie. Die was zo druk, dat we stoelen tekort kwa-
men. Het was er zo gezellig, dat het feest tot in de late uurtjes doorging!
Twee vragen, die aan het bestuur steeds worden gesteld, gaan over de regenaf-
voer aan het begin van de parkeerplaats en over de wegaanduidingen naar onze
Club. De voorzitter vraagt iedere week aan de gemeente naar de status, maar hij
krijgt steeds weer te horen, dat het in hun planning zit.
Onze bestuursvergaderingen in januari hebben ons al positieve zaken opgele-
verd. Wij hebben kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor een func-
tie in het Bestuur. Hier mogen de leden in maart over gaan stemmen. Zie de
agenda hieronder in “de Brug”.
Wij hopen dat we dan deze vereniging op een goede en gezonde basis, verder
kunnen brengen.

Beste Leden,
Graag nodigen wij u uit om onze Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
Die wordt gehouden op vrijdag 10 maart 2017 in ons clubgebouw.

De vergadering begint om 10.30 uur.
Is er bij aanvang van de vergadering minder dan één derde van onze leden aan-
wezig, dan wordt de vergadering onmiddellijk gesloten en heropent er aanslui-
tend een nieuwe vergadering om 11.00 uur. In die vergadering kunnen dan
rechtsgeldige besluiten worden genomen. Het is van groot belang, dat zoveel
mogelijk leden deze vergadering bezoeken.

Het Bestuur
AGENDA

A.L.V. van Club Los Holandeses, op vrijdag 10 - 03 - 2017 om 10.30 uur.
-1. Opening door de Voorzitter. -2. Mededelingen.
-3. Ingekomen stukken -4. Notulen ALV. van 11 maart 2016.
-5. Financiën : Financieel verslag 2016. -6. Verslag Kascontrolecommissie.
-7. Benoeming Kascontrolecommissie. -8. Bestuursverkiezing :
Penningmeester Ronald Westerduin is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar. 
Voor de functie van Algemeen Bestuurslid, zijn  verschillende mensen kandidaat.
Nu er meerdere kandidaten zijn, is de mogelijkheid aanwezig, om het bestuur uit
te breiden. De leden kunnen stemmen op de persoon, voor of tegen, als kandi-
daat voor het Bestuur. Wat niet wil zeggen dat deze kandidaten het tegen elkaar
op moeten nemen. Maar bij voldoende steun (per persoon) kunnen deze kandi-
daten in het Bestuur worden gekozen.
-9. Rondvraag. -10. Sluiting.
Kandidaten voor het Bestuur, kunnen zich schriftelijk aanmelden via
bestuur75@gmail.com

Namens het Bestuur CLH,
Ruud Kooijmans, Secretaris.
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OPEN DAG 

Club “Los Holandeses” Open Dag
op 11 februari 2017 Van 11.00 – 15.00 uur

Wij presenteren van alle afdelingen de activiteiten voor 2017
U vindt ons in de Barranco Hondo,

Alfaz del PI Plaza Justus 1. Telefoon: 966 875 342

Wordt u lid op de open dag, dan bedraagt de contributie voor
2017 € 65,00 p.p. Dit is slechts € 6,00 per maand

www.holandeses.nl

OP DE WOELIGE BAREN
Na de stormen die de zeelui van het Shantykoor rond het einde van afgelopen jaar
teisterden, en die het koor niet zonder averij overleefde, gloort er nieuwe hoop.
Hun stemmen klinken tijdens de repetities weer als vanouds door de Soos.
Al moeten de zangers vaak een keel als een brulboei opzetten om de kletsmajoors
(en kletstantes) te overstemmen. Door hun gepraat kan de dirigente zich nauwe-
lijks verstaanbaar maken wanneer ze aanwijzingen wil geven. Dat maakt de repe-
tities voor haar extra inspannend.
Gelukkig kunnen de stoere zeebonken zelf
wel tegen een stootje. Nu de storm is gaan
liggen, worden de zeilen weer gehesen en
koersen ze naar een nieuw repertoire.
Beide accordeonisten, de drummer en de
gitaristen doen weer hun best om de zan-
gers te ondersteunen. Er klinken nieuwe
liederen die eerst aarzelend en onzeker,
maar allengs met meer durf en volume
worden gebracht. 
Nu ze het onbekende tegemoet varen, moeten de zeebonken echter maat zien te
houden en op hun tellen passen, anders stranden ze ondanks hun  enthousiaste
pogingen om het mooie Bora Bora te bereiken. Dan zullen ze samen met Bloody
Mary naar de kelder gaan of blijven zwerven op zee. 
Uiteindelijk hopen ze bij hun terugkeer, de lichtjes van de Schelde te kunnen zien
om vervolgens op de kaai hun schat te omhelzen.

Bart



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Zaterdag 11 februari Open dag   Zie flyer
van 11.00 tot 15.00 uur

Vrijdag 17 februari Zie flyer
Busreis Valencia en/of Oceanográfic, 
leden € 12,50 p.p., niet leden € 15,00

Zaterdag 18 februari Bingo aanvang 19.45 uur

Zaterdag 25 februari Bingo aanvang 19.45 uur

Puzzeltocht
Vertrek 10.00 uur van het clubhuis.
Inschrijven aan de bar € 20,00 p.p.

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

Vrijdag 24, en zaterdag 25 mrt. 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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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,

De maand januari is voorbij gevlogen, overdag veel zon maar ´s avonds was het
behoorlijk koud. Graag willen wij een kort verslag uitbrengen van de afgelopen
maand en de laatste week van december, te beginnen met de Kerstborrel. 
In het verleden werd er op 24 december een kerstavond georganiseerd met een
aantal verhalen van onze leden, en de kerstliederen werden gezongen door ons
Shantykoor. Omdat de opkomst om naar deze avond te komen de laatste 2 jaar
terug liep, hebben wij in augustus 2016 in het Evenementen Team besproken of
deze dag ook anders ingevuld kan worden, en dit uiteraard in overleg met het
Shantykoor. Wij moeten eerlijk bekennen, het zou een éénmalige proef zijn.
Maar wat een geweldige opkomst en een heerlijke gezelligheid. Wij zijn van
vele kanten gevraagd om dit in het vervolg te herhalen. En dat gaan we dan ook
doen op 24 december 2017.
Het Kerstdiner was weer een grandioos succes. Het barteam heeft een geweldig
6- gangen menu voor de leden gepresenteerd. Onze complimenten gaan dan ook
uit naar de keukenbrigade, maar zeker niet te vergeten, naar de mensen die u het
eten hebben opgediend.
De Nieuwjaarsreceptie werd enorm goed bezocht door meer dan 100 personen.
Zij kregen voor aanvang van de toespraak van de voorzitter een glaasje cava. 
Helaas heeft niet iedereen kunnen proosten, omdat er gewoonweg niet genoeg
cava glazen waren. Dit zal zeker op de volgende Nieuwjaarsreceptie niet meer
voorkomen (inkopen dus).
De verkoop van de loten voor onze nieuwsjaarloterij heeft een heel goede bij-
drage geleverd aan het budget van het Evenementen Team. Wij danken jullie
daar hartelijk voor. 
De Bingo van zaterdag 21 januari jl. is door het Evenementen Team afgeblazen
door het enorm slechte weer, wat u heeft meegemaakt als u hier was. Wij moe-
ten wel degenen die toch zijn gekomen (dit waren 10 mensen) zeer bedanken
dat zij door de zeer harde wind en de ontzettende regen- en hagelbuien de moei-
te hebben genomen om hun bingoavond te bezoeken. Als bedankje hebben wij
deze mensen een consumptie aangeboden.
Met vriendelijke groet,        Het Evenementen Team Club ¨Los Holandeses¨

De volgende activiteiten zijn gepland in de maand februari:
- Zaterdag 11 februari Open Dag van 11.00 tot 15.00 uur.
- Vrijdag 17 februari extra ingeplande busreis naar Valencia en/of Oceanográfic.

De kosten zijn voor leden € 12,50 p.p., niet-leden € 15,00 p.p., 
exclusief entree in Oceanográfic. Vertrek precies om 09.00 uur.

- Zaterdag 18 februari Bingo, aanvang 19.45 uur.
- Zaterdag 25 februari Puzzelrit



Hondensoos?

DE BRUG blz. 9

How many are the doggy’s in the club?How many are the doggy’s in the club?

Do they waggel their tail?Do they waggel their tail?

HONDENBEZITTERS
Beste leden,
Als u regelmatig ons clubgebouw bezoekt, zal het u zijn opgevallen, dat er
dan ook geregeld honden op ons terrein lopen. Tot op heden was dit geen pro-
bleem. Maar de laatste maanden is hun aantal aanzienlijk toegenomen.
Ook betreden zij meer dan in het verleden ons clubgebouw. Afgelopen
maand zijn er haast 2 mensen gevallen doordat ze de hond en/of hun lijn niet
zagen liggen. Gelukkig is er niets gebeurd, maar mocht er toch iemand geval-
len zijn, dan zullen wij hiervoor aansprakelijk worden gesteld en dan is het
leed niet te overzien.
Vanuit ons Bestuur zijn er tijdens hun vergadering opmerkingen gemaakt
over de honden die in ons clubgebouw zeer geregeld aanwezig zijn. 
Zelf zijn wij ook benaderd door leden die het niet op prijs stellen dat er hon-
den tijdens onze openingsuren aanwezig zijn. Volgens de Spaanse wet is het
uitdrukkelijk verboden honden toe te laten in ons clubgebouw, hierop staat
een zeer hoge boete. Wij hebben jaren ons oogje een beetje dicht geknepen,
maar helaas, mede door het regelmatig geblaf van deze honden tijdens de
activiteiten, hebben wij in overleg besloten vanaf heden geen honden meer
toe te laten in ons clubgebouw tijdens de openingsuren.
Marco en ik zijn echt honden liefhebbers. Wij hebben zelfs hondensnoepjes
staan. Maar helaas moeten wij u vragen niet meer met uw hond ons clubge-
bouw te betreden.
Wij hopen op uw begrip.

Marco en Aad.
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Waar blijft de tijd, dit is alweer het stukje voor de februari-Brug. 
Wat hebben we het koud gehad. Wel waren de weersomstandigheden
heerlijk om lekker bij de warme kachel een goed boek te lezen. 
Ook nu is er weer een aantal nieuwe boeken bij gekomen, het gaat
maar door!
Voor degenen die nog niet betaald hebben: voor 2017 is het nog steeds
€ 10,00 p.p. per jaar. Vanaf januari is het alweer mogelijk te betalen.
De Bibliotheek is iedere maandag open van 12.00 – 13.00 uur. 
De dames ontvangen u graag, dus tot maandag.

KKaannddiiddaaaattsstteelllliinngg
In 2008 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met deze vereniging tijdens een zeer kort
verblijf hier. Het beviel mij heel goed. De sfeer van deze vereniging trok mij enorm aan
en ik ben toen gelijk lid geworden. Daarna ben ik regelmatig terug gekeerd en elke keer
weer proefde ik steeds de zelfde fijne sfeer. In oktober 2010 heb ik samen met Marco
gesolliciteerd,  nadat wij hoorden dat de toenmalige pachter eind 2011 met pensioen zou
gaan. In juni 2011, na driemaal Spanje bezocht te hebben (voor sollicitatiegesprekken)
ging de kogel eindelijk door de ¨kerk¨. Wij bleven als laatsten van de 15 gegadigden over.
Op 15 december 2011 zijn wij gestart. En zoals jullie weten, run ik samen met Marco, al
meer dan 5 jaar de bar en de keuken (het horeca gebeuren).

De bar is naar mijn mening de spil van onze vereniging: hier wordt alles besproken, zowel
positief als negatief en omdat mijn werkzaamheden bestaan uit het uitbaten van de bar
(dus onze spil) ben ik het gehoor van alle leden. Dit is zeer belangrijk voor onze vereni-
ging. Dit moet zeker niet gezien worden als een ¨spion¨ voor de vereniging, maar als een
oor voor de leden, m.a.w. goed signaleren wat er leeft. En niet te vergeten, ik ben natuur-
lijk heel veel uurtjes in onze vereniging, zowel overdags als ´s avonds.

Omdat ik in het verleden ook enkele functies bekleedde binnen andere verenigingen en
een verenigingsmens ben, lijkt mij dit, op dit moment, het juiste om te doen. Mede omdat
er nu naar mijn mening, te weinig bestuursleden zijn.

Ik hoor jullie denken: “hoe kan iemand die zijn brood moet verdienen binnen onze ver-
eniging, ook in het bestuur plaats nemen”. Ik begrijp deze vraag heel goed.
Maar mijn motto is:
¨Als het de vereniging heel goed gaat, gaat het met ons ook goed¨
¨Als het de vereniging slecht gaat, gaat het met ons ook slecht¨
Ik hoop met deze twee zinnen het antwoord te hebben gegeven.
Hopende op een positieve reactie van jullie zijde. Met vriendelijke groet,
Aad Stolk



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

info@mcsseguros.net
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Beeldhouw & Schilderclub

HET MEESTERWERK
Zo heel soms ontdekken de kunsthistorici een onbekend meesterwerk. Meestal is
dat wereldnieuws. Maar dan blijkt dat insiders al langer van het bestaan van het
werk wisten, terwijl het bewuste meesterwerk zich al die jaren in een particuliere
verzameling bevond.
Soms ook, maar dat is al weer een aantal jaren geleden, blijkt het om vervalsin-
gen te gaan.  En dan volgen er juridische gevechten, waarbij de verantwoordelij-
ke kunstkenners mooi buiten schot weten te blijven. Twee Nederlandse schilders
hebben daar ooit een een flink aandeel in gehad.
De eerste was actief tussen beide wereldoorlogen en wist zijn vervalsingen zelfs
te verkopen aan de “kunstverzamelaar” Hermann Göring. Maar hij viel uiteinde-
lijk door de mand met zijn “vervalsing” van de Emmausgangers van Johannes
Vermeer. Han van Meegeren was zijn naam.. Zo had hij die Emmausgangers aan
museum Booymans in Rotterdam verkocht. Uiteindelijk verried zijn buitenspori-
ge levensstijl hem en hij belandde in de gevangenis.
Zijn drijfveer was de frustratie om niet erkend te worden terwijl hij toch een zeer
knap schilder was.
De tweede, Gert Jan Jansen was schilder, kunstverzamelaar, galeriehouder en ver-
valser. Hij was uitstekend in staat om de toenmalige moderne schilders zoals
Picasso, Chagall, Matisse en Mondriaan te “vervalsen”, maar ook Karel Appel en
Andy Warhol ontkwamen niet aan zijn vervalsingswoede. Hij wilde bewijzen dat
de kunsthandel een onbetrouwbare maffioze business is. 
Maar eigenlijk was er bij beide vervalsers niet echt sprake van vervalsen. Beiden
werkten in de stijl van hun voorbeelden.
Op dit moment is er nog een aantal meestervervalsers actief en bijna allemaal zijn
het Nederlanders. Ze penselen hun werk in alle openbaarheid en ze hangen het
publiekelijk op. Ze krijgen er complimenten voor en worden uitgebreid in onze
Soos bekeken en besproken. Dat is onze schilderklas, en ze imiteren en stelen dat
het een lieve lust is. Voor hen geldt slechts één uitzondering: ze doen het niet voor
de centen, ze doen het voor de lol. 
Soms komt er één tot inkeer en die zet dan haar kopie bij het vuilnisvat. Maar voor
Spaanse vuilnismannen het hebben kunnen vermalen, is het doek al verdwenen.
Nu maar afwachten in welke galerie dit doek, natuurlijk voor veel geld, zal opduiken.
U bent gewaarschuwd! Bart
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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!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 10 maart a.s. is er gelegenheid
de vacature op te vullen van een nieuw algemeen lid van het Bestuur.
Hierbij stel ik mij beschikbaar, en dus verkiesbaar, als algemeen lid van het
Bestuur van Club Los Holandeses.
Reeds jarenlang ben ik lid van de club, en ik neem actief deel aan de afdeling
Klaverjassen, het eetclubje op de vrijdag, en ik ben dirigente van het Shantykoor.
Susanna de Zwaan

KKAANNDDIIDDAATTEENN  vv//hh  BBEESSTTUUUURR

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Fred Mahler, ik ben 59 jaar jong, en ik stel me beschikbaar voor de
functie van algemeen bestuurslid. Ik ben met een tussenpauze van 2 jaar (toen kon
ik niet door één deur  met een bestuurslid), 16 jaar lid van onze Club.
Bij onze Club ben ik al lid geweest van het Evenementen Team, voorzitter van het
Evenementen Team en ik heb samen met de andere bestuursleden als commissie-
voorzitter het 40-jarige jubileum georganiseerd.
In Nederland heb ik ook in diverse besturen gezeten, Bij HDO (dartvereniging)
was ik voorzitter van die club met 700 leden; Horeca Nederland afd. Rotterdam;
Vereniging van eigenaren; stadsontwikkeling Rotterdam; winkeliersvereniging
Pannenkoekstraat.
Het belangrijkste vind ik dat de Club heerlijk geruisloos functioneert, en dat het
Bestuur de functie heeft om zeer open en transparant te doen wat de leden willen.
Met uw steun wil ik hier mijn schouders onder zetten.
Fred Mahler

Thomasvaer en Pieternel
Beste Leden,

In de maand februari zal de voordracht van Thomasvaer en Pieternel,
die gedurende de Nieuwjaarsreceptie werd opgevoerd, worden
geplaatst op de site van Club Los Holandeses.
Veel lees plezier.

Namens het Bestuur Club Los Holandeses, 
Ruud Kooijmans secretaris
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Na een heel koude, natte en stormachtige januarimaand hadden we weer heel
gezellige klaverjassessies. We mochten weer wat klaverjas-vrienden uit
Nederland terug begroeten en eveneens 2 nieuwe koppels zodat onze groep nog
steeds groeiende is.
De jaarlijkse kascontrole heeft inmiddels plaats gehad: 
Toiny Weiss en Harry Blous hebben de kas in orde bevonden. Het plan is dit jaar
op dezelfde voet door te gaan.
Het Kerstetentje was een daverend succes zodanig dat er zich een sponsor heeft
gemeld die een donatie doet mits we dit weer op dezelfde lokatie herhalen.
We denken er aan om dit voor de Pasen te doen. Ook gaat onze dank uit naar
Trudy en Aart van Zuylen voor de geschonken speelkaarten.
De winnaars op woensdag waren:
4 januari: Hans Duyneveld. 5197 punten
11 januari: Sjef Stouten. 5331 punten
18 januari: Ben van Beek. 5540 punten
De winnaars op zondag waren:
8 januari: Martin Kuckartz en Carl Fritsch. 5202 punten
15 januari : Sjef Stouten en Will Krouwel. 5305 punten
De hoogste scores:
Op woensdag: 1. Ben van Beek. 5540 punten

2.Sjef Stouten. 5331 punten
3.Hans Duyneveld. 5197 punten

Op zondag: 1. Sjef Stouten en Will Krouwel. 5305 punten
2. Martin Kuckartz en Carl Fritsch. 5202 punten

JvS



JOKE NIESTADT BEDANKT !!!

Joke, namens de dames van het line dansen een
dankwoord voor alle leuke, gezellige avonden
line dansen. We hebben in al die jaren veel

geleerd en gelachen met elkaar. 
Maar we hebben ook serieus gedanst met optredens bij open dagen, en markten
bij de Club.  Zelfs buiten de club zijn we actief geweest en wel bij de gemeente
Alfaz del Pi. Wat waren we gespannen vóór die tijd, maar gelukkig ging het
(bijna) altijd weer goed.  
Helaas komt eigenlijk aan alles een eind, zo ook aan het line dansen. 
Joke, nogmaals bedankt namens de line dance dames. Het ga je goed, en wij
hopen elkaar toch nog regelmatig te ontmoeten, waar dan ook.
KM
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Afdeling Libre: seizoen 2016 - ‘17. De tussenstand tot 19 december 2016.

Naam gespeelde partijen punten gemiddelde
01. Willem Vermeulen 13 18 0.91
02, Pieter Tensen 12 16 1.41
03, Piet Gelens 13 16 0.81
04. Ruud Brouwer 12 15 0.60
05. Cris Janse 13 14 1.95
06. Frans van Raalte 13 14 1.37
07. Cees Kraan 13 13 2.44 
08. Cor Klaver 9 10 1.75
09. David Dissel 10 10 2.19
10, Wim van Hooff 8 8 1.25
11. Simon Schaap 10 8 0.79
12. Jef Stouten 12 6 0.66 
13. Willem Walters 2 4 2.03
14. Bert v d Spek 6 4 0.71
15. Piet Dijkstra 8 2 1.39

Uw wedstrijdleider, Cor

BILJART NIEUWS
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De maand januari is voorbij, die zullen wij niet zo snel vergeten, met zoveel
regen, storm en sneeuw. Ja, dit kan ook aan de Costa Blanca gebeuren.
Wij hebben leuk gebridged, met een goede bezetting. Gezellig om de overwin-
teraars momenteel, weer terug te zien. Ook Jan Mol is weer terug, knap en moe-
dig om dit alleen te doen.  Hij wil graag aan onze leden die er interesse voor heb-
ben bridge-les geven; er moet wel genoeg belangstelling voor zijn. Het is ook
mogelijk voor bridgers die al spelen maar nog wat meer aanvulling willen in het
spelen of bieden. Als hier belangstelling voor is kunnen zij zich bij Jan opgeven:
zijn telefoonnummer is 642 92 27 31.
Op 11 februari a.s. is er een Open Dag, en wij zijn er bij als bridgeteam; er wordt
ook gespeeld, dus kom kijken of je dit leuk vindt.
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan bij Hester. Mijn
telefoonnummer is 699 57 65 69, of per e-mail: boomsteen@gmail.com.
Voor de donderdagavond bij Aad Stolk, tel. nr: 966 87 53 42, of bij Hester.
Veel plezier met het spelen; lukt het een keer minder, niet boos worden, het lost
niets op, en het spel komt toch niet meer terug.
Bridgeteam

Bridgenieuws

PUZZELRIT 
ZATERDAG 25 FEBRUARI 2017

Vertrek bij de club vanaf 10.00 uur.

Prijs € 20,00,  inclusief koffie onderweg, warme lunch, overlevingspakket.
Zelf meenemen: Een goed humeur en evt. een woordenboek.

Wij wensen u veel plezier, Neel en Vivian
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

VRIJDAG 17 FEBRUARI GAANWE
NAAR VALENCIA /
OCEANOGRÀFIC

VOOR LEDEN € 12,50 P.P. 
NIET LEDEN  € 15,00 P.P.
OPGAVEN AAN DE BAR

Deze maand echt geen nieuws, door het slechte weer hebben velen van u zon-
der stroom gezeten, dan doet de computer het ook niet. Het is raadzaam om tij-
dens zware onweer de stekker van uw apparaat uit het stopcontact te halen, de
modem is erg gevoelig en kan door inslag stuk gaan.
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.
Wilt U gebruik maken van ondersteuning, maak dan een afspraak met mij,
d.m.v. E-Mail of Whatsapp. We kunnen dan een dag en tijd afspreken om Uw
probleem te verhelpen, of  ik kan U uitleg 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.
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 nog andere dingen te doen.
Mijn tijd is even 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 af. Voor het printen wordt een kleine bijdrage verwacht, de inkt
komt nog steeds niet uit een klapperboom. 
Linda, linda@lindacreaciones.com 

U kunt kiezen tussen Valencia Stad of l’ Oceanografic
Vertrek: om 09.00 uur precies achter het zwembad

Entree’s niet inbegrepen
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman

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
13.00-14.00 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

10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


