We schrijven februari 2020
In de oudste versie van de Romeinse Kalender, die tien maanden telde, kwamen de
maanden januari en februari nog niet voor. Het jaar begon met maart. December was
de laatste maand van het jaar en deze maand werd gevolgd door een periode die geen
eigen naam had. In de zevende eeuw voor Christus werden er twee maanden aan het
Romeinse kalenderjaar toegevoegd, die de namen januari en februari kregen. Februari
was in eerste instantie de nieuwe laatste maand van het jaar. Dit zou volgens de overlevering zijn gebeurd tijdens de regering van koning Numa Pompulus. De schrikkeldag
verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van februari.
Later werd januari de eerste maand van het jaar en februari de tweede. De
schrikkeldag bleef hierbij ten bate van de tweede maand.
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SOCIËTEIT
Openingstijden:

algemene informatie

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

Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
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
overgemaakt.
BANCO SANTANDER SA
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: BSCHESMM

t.n.v. Circulo Privado Los
Lidmaatschap en contributies: Holandeses, Alfaz del Pi
Jaarlidmaatschap:
*Contante betaling kan geschieden
(m.i.v. 01 - 01 - 2020) bedraagt de
aan de bar in de soos of aan de
contributie: € 80,penningmeester.
Bij de omslagfoto:
De foto is genomen door Mario Colonel. Dankzij deze hangbrug kan
deze wandelaar zijn tocht door de Dolomieten (Alta Adige) voortzetten.
Spreekwoord met brug als onderwerp:
Je moet geen 'hei' roepen voordat je de Brug over bent (vreugde over een
goede afloop is pas toepasselijk als er niets meer verkeerd kan gaan )

JAARPRIJZEN ADVERTENTIES 2020
1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
Z/W

€ 150,00
€ 90,00
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1/3 pagina:
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00

Wist u dat bij Woontrend Costa Blanca...?
-De PVC click vloeren
100% waterproof zijn
en probleemloos over
bijna alle vloeren gelegd kunnen worden!
-Ze een antislip toplaag hebben.
Al onze topproducten
uit Holland en België
geleverd worden, met
10 jaar tot levenslange garantie.
-Probleemloos over vloerverwarming of koeling gelegd worden!
-Wij dealer zijn van Berry Alloc, Bodiax en Gelasta
Bel Cees 0034 634 340 438 voor openingstijden showroom of een
afspraak bij u thuis. Of stuur een e-mail naar:
info@woontrendcostablanca.eu

AFDELINGEN

Contactpersonen

Telefoonlijst

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31648 791 230
Biljart libre
Chris Janse
+31 653 746 446
Bridge donderdag
Jan Mol
+31 614 216 507
Bridge woensdag
Margaret Vegter
643 219 812
Canasta
Joke Niestadt
656 943 098
Computerhulp
Marianne van der Klooster
684 451 163
Darts
Henk Murks
965 871 180
Evenementen Team
Aad en Marco
966 875 342
Jeu de Boules
Karin Murks
965 871 180
Klaverjassen
Tonny Duyneveld
Lief en Leed
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Shantykoor
Johan Timmerman
+31 637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen
Ben van Zutphen
966 874 654
Tafeltennis
Joop Verbeek
658 133 464
+31647 077 964
Schilderen / Beeldhouwen Bart Groels
643 360 175
+31 636 076 260
Wandelen
Joke Niestadt
656 943 098

LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende leden van harte welkom:
Astrid ten Zeldam
Wim Van Hooff
Overleden: Aart van Zuijlen
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een
email adres of wijziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek Tol
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VAN DE REDACTIE
Allereerst zijn we de mensen, die hun kopij wel ingeleverd hebben maar deze niet in De
Brug aantreffen, een excuus schuldig: er waren deze maand zoveel stukjes aangeleverd
dat ze niet allemaal geplaatst kunnen worden cq. niet perse relevant zijn voor deze Brug,
maar net zo goed in een van de volgende Bruggen geplaatst kunnen worden. Wees gerust,
geplaatst worden ze alsnog! Uw kopij kunt u versturen naar Joopslangen1@gmail.com.
Zo, de jaarlijkse feestmaand zit er weer op. De rust is weergekeerd……. dachten we. Een
nieuw jaar, een schone lei, en gaan met de banaan. Maar de weergoden dachten er anders
over, met name Gloria. Ze heeft aan iedereen laten zien hoeveel macht ze had. Gelukkig
was haar maar een kort leven beschoren, maar daar had ze dan ook genoeg aan om te zorgen dat men haar in Spanje nooit meer vergeet. Dikke lagen sneeuw met alle gevolgen
van dien, want de Spanjaarden zijn niet gewend om daar qua verkeer mee om te gaan,
dus: problemas, problemas. Om nog maar niet te spreken van de stormen die over de
spaanse kusten raasden. Die hebben ook heel wat veroorzaakt: golven die over de straten
heen sloegen, en daar hun meegebrachte rommel en stenen als kwaadaardige sinterklazen
of Kerstmannen aan Spanje cadeau gaven…… Nou, daar zaten we bepaald niet op te
wachten, ook niet op afgesloten straten, ondergelopen garages en verdere ellende.
Dan hebben we het nog niet eens over de luchtvaart gehad. Vluchten werden gecanceld,
mensen weer naar huis gestuurd om de volgende dag maar weer te proberen om in Spanje
terecht te komen. Elzelies is samen met haar man Rob 3 dagen lang bezig geweest om
terug te komen naar hun geliefde camping. Hun laatste dag moesten ze besteden aan het
zelf maar ontdekken hoe ze van Murcia (waar ze naar toe gevlogen werden in plaats van
naar Alicante) naar Albir konden komen. Uiteindelijk zijn ze daar toch aangekomen, dat
wel. Zo zie je maar, het is niet alleen ‘april doet wat-ie wil’ !
Wij van de redactie wensen u allen veel rust voor de rest van dit jaar. We moeten er toch
even van bijkomen, van die Gloria, toch ?

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien,m of meent u dit is interessant
om op te nemen in ons verenigingsblad ? Stuur uw tekstbijdrage dan in MS Word
Times New Roman, lettergrootte 11, en eventuele foto’s in Jpeg per email
naar Joopslangen1@gmail.com.
U dient uw kopij voor februari 2020 te emailen vóór 18 februari 2020, omdat
dat - ondanks de schrikkeldag – toch een korte maand is.
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van de Bestuurstafel
Zo. Alle feestelijkheden zijn weer ten einde, we kunnen weer gewoon doorgaan met wat
we gewoonlijk doen. Even terugkomend op de feestdagen: de soos zag er weer geweldig
uit. Alle festiviteiten waren een groot succes: meezingen op kerstmiddag/avond met het
Shanty-koor, het kerstdiner was helemaal toppie, en de nieuwjaarsreceptie met de mooie
toespraak van onze voorzitter en de afterparty met The Voice – super. De cava vloeide als
vanouds, zoals gewoonlijk afgewisseld met heerlijke hapjes.
Zoals iedereen wel weet, is nu duidelijk de magische grens van de 300 leden gepasseerd.
Dit geeft ons een heel goed gevoel. We gaan gewoon door op de ingeslagen weg en we
hopen ons bestuur uit te kunnen breiden met 2 nieuwe leden, want alles bij elkaar is het
best wel veel en hard werken. Hoe meer bestuursleden, hoe beter we de taken kunnen verdelen. Een vraag die we veel gesteld krijgen is: als ik maar aan 1 activiteit meedoe, moet
ik dan ook lid worden van de club? Dat dat niet zou hoeven is echt een grote denkfout die
mensen maken, want ongeveer de helft van onze leden is maar actief bij 1 afdeling.
De contributie die iedereen moet betalen hebben we keihard nodig om alles te kunnen
realiseren. Het gebouw en de terreinen zijn ons gezamenlijk eigendom, waar onderhoud
aan gepleegd moet worden. Verder zijn we steeds bezig om alles zo geriefelijk mogelijk
te maken voor onze leden, voor u dus.
Als u niet het hele jaar in Spanje bent, kunt u bijvoorbeeld een deellidmaatschap nemen
van 1, 2 of 3 maanden aaneen gesloten om van onze club genieten. Het bestuur heeft in
laatste jaren veel geïnvesteerd in onze opstal bijvoorbeeld in mooie nieuwe puien en in
een heerlijke “tent” aan het gebouw. En in nog veel meer andere zaken. Een lijst van alle
vernieuwingen cq.reparaties is aanwezig. Maar afgezien wat al gedaan is, zijn er zijn nog
veel dingen die we nog willen doen, maar dat moet rustig aan want alles kost veel geld.
Van uw contributie betalen we ook de stroom, water, het alarm en de centrale verwarming, zowel qua gas als qua onderhoudscontract. Alles bij elkaar zijn dit redenen waarom
wij aan de afdelingen vragen te controleren of de deelnemers lid zijn. De ledenlijst wordt
momenteel weer helemaal up to date gemaakt. Wij hopen deze zo snel mogelijk klaar te
hebben, maar zeker op de afdelingsvergadering op 7 Februari krijgt iedere afdeling een
exemplaar. Geïnteresseerden mogen wel twee keer aan een activiteit deelnemen om te kijken of ze het leuk vinden en kunnen dan lid worden. Dus JA, iedereen moet lid worden
van de club om aan iets kunnen deelnemen, want de contributie is heel hard nodig om de
club in stand te kunnen houden. Ook wordt er weleens gevraagd: waarom vragen afdelingen een bijdrage bij deelname? Dit is omdat alle afdelingen autonoom zijn, dat wil zeggen dat ze zelf hun financiën regelen. Daarom moet er een kleine bijdrage betaald worden
bij bijvoorbeeld de Slingers, bij schilderen, beeldhouwen, bridge, klaverjas en andere
afdelingen. Met dit geld worden bijvoorbeeld prijzen gekocht of artikelen die nodig zijn.
Op onze website www. holandeses.nl, in De Brug en in de soos worden alle komende
evenementen duidelijk aangegeven. Doe lekker mee!
Als u alleen overdag gebruik maakt van de horeca-afdeling van de club, overweeg dan
toch om ook lid te worden, we kunnen het geld goed gebruiken.

Op Vrijdag 6 maart is de Algemene Leden Vergadering. Komt allen, want
daar worden alle voor de club belangrijke beslissingen genomen!
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Nog meer van de bestuurstafel
Beste Leden, Vrijdag 6 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats
in ons clubgebouw. Aanvang 10.30 u. Indien U zich kandidaat wilt stellen voor een
functie in het bestuur, kunt u zich melden via het mailadres: bestuur75@gmail.com
We hebben twee extra bestuursleden nodig. Er hebben zich inmiddels twee kandidaten
gemeld. De leden beslissen tijdens de ALV wie toetreedt tot het bestuur. De termijn van
de zittende bestuursleden loopt nog een jaar dus zij zijn niet aftredend. De nieuwe
bestuursleden moeten ondersteunend zijn voor de penningmeester en zich bezighouden
met advertenties en sponsoring. Heeft U punten voor de agenda, dan kunt u deze schriftelijk indienen via bovenstaand mailadres vóór 10 februari. De uitnodiging, de agenda,
de notulen van het vorige jaar en het financieel overzicht worden U tenminste 15 dagen
vóór de ALV toegestuurd via de email. Ook ligt er een exemplaar van de notulen van
vorig jaar en het financieel overzicht vanaf dat tijdstip ter inzage in de club. Alleen
leden die de contributie van dit jaar hebben voldaan hebben stemrecht.
Deeltijdleden hebben geen stemrecht (artikel 10). Vriendelijke groet, het bestuur,
Even Voorstellen : Naam: Fred Dörr, Leeftijd: 69 jaar Getrouwd met Annelies
Wij trekken al zo’n 8 jaar met onze camper door Europa en 5 jaar geleden streken wij
neer in Benidorm. Inmiddels brengen wij sinds 4 jaar een groot deel van het jaar in
Benidorm door. Wij vertrekken meestal in het voorjaar (mei) om dan rond 1 oktober ons
kamp weer op te zetten in Benidorm. Vorig jaar kwamen wij met de Club Los
Holandeses in contact door een oproep van het Shantykoor dat een accordeonist zocht.
Tijdens de open dag van 2019 kwamen wij voor het eerst kijken en ons hart was meteen
gestolen. Inmiddels speelt mijn vrouw nog steeds accordeon en is zij reservedirigent. Ik
hou mij bezig met de (geluids)techniek en een beetje met de logistiek. Ik heb lang geleden een technische opleiding genoten en ben uiteindelijk in de logistieke dienstverlening
terecht gekomen. Uiteindelijk heb ik mij in de laatste fase van mijn werkzame bestaan,
bij één van de grootste Nederlandse scheepswerven, bezig gehouden met ontwikkeling
van logistieke computerapplicaties en facilitair beheer. Als vliegend lid van een grote
vliegclub in Lelystad was ik bestuurslid van die club als hangarcommissaris.
Ik denk dat ik met mijn technische en logistieke achtergrond en mijn on-hands mentaliteit het bestuur van de Club Los Holandeses uitstekend kan versterken.
Hierbij stel ik mij beschikbaar als kandidaat voor het bestuur van de vereniging Club
Los Holandeses. Graag wil ik mij even aan u voorstellen: Mijn naam is Jos de Bruijn,
ik ben 70 jaar en getrouwd met Willeke, wij hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Wij wonen vanaf eind september tot begin april in Albir. De overige maanden verblijven wij in ons appartement in Utrecht. Even iets over mijn achtergrond. Ik heb een
financieel-economische en gedeeltelijke rechtenopleiding. Ik ben veertig jaar werkzaam
geweest in de ziekenhuiswereld op het gebied van financiën en organisatie. Eerst in een
ziekenhuis, daarna bij de organisatie die de tarieven vaststelde voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. De laatste twintig jaar ben ik actief geweest bij het ondersteunen van de
medisch specialisten, waarvan de laatste tien jaar als zelfstandig ondernemer. Vanaf
2015 ben ik voorzitter geweest van onze VVE in Utrecht. Deze functie heb ik per
1januari 2020 beëindigd. Wij zijn ruim 10 jaar actief lid van Club Los Holandeses
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AGENDA

ACTIVITEITEN

EN

MEDEDELINGEN

Zaterdag 1 februari

Open Dag

11.00 tot 14.00 uur

Vrijdag 21 februari

Afdelingsvergadering

Aanvang 11.00 uur

Vrijdag 14 februari

Busreis

Zie flyer blz. 12

Zondag 16 februari

Inloopborrelmiddag

14.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 22 februari

Wandel puzzeltocht

Zie bericht blz. 8

Vrijdag 28 februari

Tafeltennistoernooi

Zaterdag 29 februari

Bingo

Vrijdag 6 maart

Aanvang 14.30 uur

Algemene Ledenvergadering Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 14 maart

Auto puzzelrit

Info flyer blz. 12

Zaterdag 21 maart

Lentefair

10.30 tot 14.00 uur

Zaterdag 28 maart

Bingo

Aanvang 14.30 uur

Zondag 12 april

Paasbrunch

Aanvang 11.00 uur

Zaterdag 25 april

Oranjemarkt

10.30 tot 14.00 uur

Zaterdag 2 mei

Bingo

Aanvang 14.30 uur

Maandag 4 mei

Dodenherdenking

Zondag 10 mei

Moederdag

Zaterdag 6 juni

Bingo
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Aanvang 14.30 uur

van het evenemententeam
Beste leden,
Zoals elk jaar is januari een maand om op te starten. Het waren weer een boel
activiteiten die hebben plaatsgevonden in december. De nieuwjaarsloterij was
wederom een groot succes. Er is nog 1 prijs blijven staan; die is gevallen op lotnummer 436. Je kunt deze prijs afhalen bij de bar tegen inlevering van het betreffende lot. Alle winnaars: van harte gefeliciteerd. Ook feliciteren wij Rina van
Vugt die de eerste prijs heeft gewonnen met onze eerste Bingo in 2020. Deze
prijs –‘lekker voor in de knip’ - was weer zeer de moeite waard. Wilt u ook eens
meedoen ? Onze volgende Bingo is zaterdag 29 februari en we beginnen om
14.30 uur. Op vrijdag 14 februari staat er een busreis gepland. Zie elders in deze
De Brug de flyer met meer informatie. Het wordt weer een gezellige tour.
De andere activiteiten die wij organiseren in de eerste helft van 2020 vindt u in
de Agenda en in de mededelingen in deze ‘Brug’.
Met vriendelijke groet, Het Evenementen team Club Los Holandeses

Wandelpuzzeltocht op 22-2-2020
Voor de 2e keer wordt er voor de leden van de club een wandelpuzzeltocht georganiseerd door Willie Bekkers en Jos & Willeke de Bruijn op zaterdag
22 februari. De route is 5 km lang. Het terrein is makkelijk begaanbaar

De Nederlandse Opticien

(vrijwel vlak). Wilt u meedoen? Dat kan in groepjes van 2, 3 of max. 4 personen.
Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden.
We verzamelen om 9.45 uur op de parkeerplaats Carrer
Sant Antoni in La Nucía. Hier worden spelregels en
startnummers uitgereikt. Om 10 uur start de eerste groep
en daarna elke 2 minuten weer een groepje. Onderweg
is er een koffiestop en aan het eind van de route wacht u
een heerlijk menu met drankje.
De prijs is inclusief koffie en lunch € 20. Lijkt het u
leuk om mee te doen? Inschrijven kan bij de Hollandse
club op de open dag 1 februari of op maandagavond in
het clubgebouw tussen 19.00-19.30 uur bij Willie, Jos of
Willeke en inschrijven betekent uiteraard ook betalen.
Het lijkt ons leuk de factor 2 in dit schrikkeljaar bepalend te laten
zijn, het is de 2e wandelpuzzeltocht, op 22-2 in 2020. Om deze reden zal het
team dat als 2e eindigt de volgende wandelpuzzeltocht ‘moeten’ uitzetten !!!
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Van het barteam
Beste leden,
Het is alweer februari. Bij het schrijven van dit stukje (op 17 januari) kreeg ik pas
in de gaten dat de tijd naar mate je ouder wordt wel heel snel gaat. Zes weken
geleden waren wij nog in volle gang om wederom een prachtig kerstdiner aan
onze leden te presenteren.
En dat is wéér gelukt. Wat een fijne en mooie reacties heeft ons team weer mogen
ontvangen deze avond. Daarvoor willen wij jullie heel erg bedanken. Uiteraard
willen wij ook jullie (aanwezigen bij het kerstdiner) bedanken voor het vertrouwen dat wij elk jaar van jullie krijgen.
Helaas had deze avond ook een negatief kantje: Peter en Hermien moesten op het
laatste moment afzeggen omdat dat Peter die avond is opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het weer stukken beter met hem. Ook moesten Lucas en
Miep tijdens deze avond vroegtijdig richting huis vertrekken omdat Lucas zich
niet lekker voelde. Ook met Lucas gaat alles weer beter.
Tijdens de kerstborrel (een dag vóór het kerstdiner) was er een optreden van het
Shantykoor. Wat was deze middag weer geslaagd !
Het was gewoon geweldig, zeker met de prachtige open haard op de achtergrond.
Fred Dörr, wij bedanken je voor het weergeven van deze achtergrond, ook tijdens
ons kerstdiner. Hopelijk kunnen wij als barteam vaker een beroep op je doen met
betrekking tot geluid- en beeldmateriaal.
Verder heeft u vast wel opgemerkt, dat wij zijn overgegaan op een ander biermerk, te weten Estrella Galicia. Toen wij dit in december via de email naar buiten brachten aan de leden, hebben wij zeer vele positieve reacties via de email
terug ontvangen. Namens ons: bedankt hiervoor ! Dat was weer een opsteker,
want je weet tenslotte vooraf maar nooit of dit in de smaak gaat vallen.
Wij willen het Evenementen-team en de leden die ons elk jaar weer helpen om
ons clubgebouw etc. in de maand december (een zeer drukke maand voor ons met
al die geweldige activiteiten) weer in een prachtige kerstsfeer te brengen héél erg
bedanken. Niet alleen in december, maar het hele jaar door ondersteunen zij ons
bij allerlei activiteiten.
Namens het gehele barteam wensen wij alle leden een geweldige tijd toe in ons
clubgebouw.
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Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Gerry Officier.

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Beste lieve leden,
Hier staan we dan. De eerste stappen in het jonge jaar 2020. Een nog onbeschreven blad in ons leven. Wat fijn dat we hier met zo velen zijn. Dank voor
jullie komst. We gaan er een mooie avond van maken. Natuurlijk is dit hét
moment om elkaar het allerbeste toe te wensen.
Allereerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar wat
komen gaat. Natuurlijk denk ik hierbij in de eerste plaats aan onze leden die het
afgelopen jaar zijn overleden. Ik wens familie en vrienden heel veel sterkte toe.
In de komende ALV zullen we ze bij naam noemen en herdenken. Ook wil ik
de mensen, die hier vandaag wegens ziekte niet bij kunnen zijn, heel veel beterschap toewensen. Hoe was het afgelopen jaar? Een jaar waarin we weer veel
nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Ik hoop dat jullie je hier snel gaan
thuis voelen. Met hoeveel leden we precies het jaar ingaan is nu nog niet duidelijk, want in de komende maanden kan er nog aan- en afgemeld worden.
Tijdens de ALV op 6 maart hoop ik het precieze aantal te kunnen melden, maar
we zijn groeiende en schieten ruimschoots over de 300 leden. Vorig jaar heb ik
gevraagd of er leden zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. Met het groeiend aantal leden en het werk dat we in verband daarmee verzetten, hebben we
behoefte aan 7 mensen in ons bestuur in plaats van 5. Er hebben zich vorig jaar
2 mensen gemeld: Paul van Veen en Johan Timmermans. Ze zouden een nwerkperiode hebben van een jaar, heel riant. Maar het liep helaas anders: kort voor
de ALV gaven zowel de secretaris als de tweede secretaris aan zich niet herkiesbaar te stellen. Dus de 2 nieuwe bestuursleden moesten direct vol aan de bak.
Het was voor hen, maar ook voor de 3 zittende bestuursleden, heel intensief.
Maar we hebben het gered. We zijn blij met elkaar en we vormen nu een hecht
team. U snapt misschien al waar ik naar toe wil: we zijn dus nog steeds met zijn
vijven en we zoeken dus nog steeds 2 enthousiaste leden die met ons mee willen doen. We hebben behoefte aan iemand die de taak van tweede penningmeester wil vervullen en we zoeken iemand die het advertentie- en sponsoren beleid
verder gestalte wil geven. Joop en Wil Slangen, die dit laatste - 5 jaar - met veel
enthousiasme deden, stoppen ermee. Heel hartelijk dank, Joop en Wil! We zijn
blij dat er zich op dit moment al iemand gemeld heeft die de penningmeester
eventueel zou kunnen ondersteunen. We zijn een vereniging en dat betekent dat
niet het bestuur maar de leden tijdens de ALV beslissen wie er ons bestuur komt
versterken. In de komende tijd hopen we dat er zich meerdere mensen kandidaat willen stellen zodat we tijdens de ALV een keus kunnen maken. Wat is er
nog meer gebeurd? Het heeft even geduurd maar eindelijk zijn de nieuwe kasten gekomen. Ze zien er prachtig uit. Samen met de nieuwe pui en het schilder
werk dat toen echt nodig was ziet onze club er weer spic en span uit.

vervolg zie volgende blz.
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vervolg toespraak nieuwjaarsreceptie Gerrie Officier
Natuurlijk houden we wensen. We zouden de hele club graag een nieuw tintje
geven maar daar hebben we meer vrijwilligers en tijd voor nodig. Onze club heeft
veel vrijwilligers nodig en we maken wat dat betreft grote stappen. Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen in het afgelopen jaar om onze club zowel
binnen als buiten te verfraaien heel hartelijk danken voor jullie inzet.
De Brug is weer klaar, het voortbestaan hiervan hing even aan een zijden draadje.
Vorig jaar gaven Harriët Maenen en Bart Groels al heel vroeg aan dat zij dit jaar
zouden gaan stoppen. Jaren achtereen (14, respectievelijk 5 jaar) zijn zij hier
samen heel druk mee geweest. Dank jullie wel Harriët en Bart. Jullie hebben ons
enorm veel leesplezier gegeven, er komen ongetwijfeld weer prachtige uitdagingen op jullie pad. Maar ja, hoe vind je een ander koppel? Het werd later en later
in de tijd en nog steeds niemand. En opeens op een dag (het lijkt wel een sprook
je) waren daar Wil Slangen en Elzelies Dolfin. Zij zijn de nieuwe makers van De
Brug. Dank jullie wel lieve meiden. We wensen jullie heel veel succes toe, de
eerste stap is door jullie gezet: de digitale Brug is vandaag verstuurd, het ziet er
prachtig uit! Morgen ligt ook de papieren versie klaar.
We groeien en dat betekent dat het evenemententeam steeds meer werk krijgt.
Dus ook hier zijn twee leden toegevoegd aan het team. Welkom Ine en Janet.
Voor alle duidelijkheid: het evenemententeam is net zoals alle andere afdelingen
een onderdeel van de club. De inkomsten zoals loterij, bingo enzovoort komen
dan ook geheel ten goede aan de club. In het evenemententeam draagt ook Aad,
een van de twee pachters van de bar, als vrijwilliger zijn steentje bij. Dank je wel
Aad. Ook dit jaar ziet de club er weer heel sfeervol uit dankzij deze en nog veel
meer vrijwilligers. En ik heb van velen gehoord dat het Kerstdiner, georganiseerd
door de pachters, weer fantastisch was.
Vorig jaar zijn we gestart met een cursus yoga. Door gebrek aan belangstelling
kan deze helaas niet doorgaan. Wat maakt ons iedere dinsdag hier zo blij? Juist,
het shanty-koor. Dit koor heeft zichzelf de afgelopen tijd nieuw leven ingeblazen.
Er hebben zich nieuwe zangers gemeld, nieuwe accordeonisten, gitaristen, een
technische man, en nieuwe ideeën zoals de prachtige meezingmiddag. En dit alles
onder de bezielende leiding van dirigent Susan. Jullie lijken met z’n allen wel 10
jaar jonger, complimenten! De kerstbijeenkomst klonk dankzij jullie medewerking als een klok. Helaas kon ik hier niet bij zijn want ik was samen met Joost,
mijn man, in Nederland. Op 18 december is onze kleinzoon Kobus geboren, een
prachtig klein mensje. En wat staat er in het komend jaar te gebeuren? We gaan
een feestje vieren. We bestaan dit jaar 45 jaar - reden om een feestcommissie in
het leven te roepen. De feestweek vindt plaats in november. Ik wens de feestcommissie veel succes toe met de voorbereidingen en ik hoop dat jullie genoeg sponsoren vinden om dit alles te kunnen realiseren. De bibliotheek krijgt vanaf vandaag een andere opzet. Steeds meer mensen willen toch graag weer een papieren

boek lezen. Vanaf heden bestaat er geen apart lidmaatschap meer voor het lenen
van boeken. Iedereen kan op donderdag tussen 1 en 2 uur binnenlopen om een
boek te lenen. Je wordt dan verwelkomd door een enthousiast team met mooie
boeken. Al een hele tijd heb ik om me heen gekeken om iemand te vinden voor
het geven van Spaanse les. En het is gelukt, lieve leden! Jacqueline van Tol is
samen met haar man Harold lid geworden van onze club en warempel, ze vertelde dat ze 30 jaar Spaanse les heeft gegeven in Nederland. Nou, 1+1= 2 :
Jacqueline geeft hier in onze club vanaf 15 januari les op de woensdagochtend
aan 2 groepen. Dank Jacqueline, je bent zomaar uit de hemel komen vallen. Ook
nieuw is het bier dat nu wordt geschonken. Een nieuw merk dat heel lekker
schijnt te zijn. Ga het zeker proeven. Vorig jaar is er voor het eerst na jaren weer
een bonte avond georganiseerd rond 11 november. Het bleek een groot succes,
uitverkocht ! Onder een nieuwe naam, De Slingers, hebben we hier ook dit jaar
weer van kunnen genieten. Groot succes: uitverkocht! Ga zo door! Ik wil nog één
ding noemen en dat is de stankoverlast die we in november hebben ondervonden
door een kapotte riolering, gelegen achter de tent. Iedereen liep met zijn neus
dichtgeknepen. Het probleem lag na onderzoek niet bij ons, maar bij een lek in de
riolering van de huizen gelegen achter de tent. Die riolering gaat voor een gedeelte over ons terrein en daarom hadden wij er last van. We hebben heel goed contact met de Gemeente Alfaz. Het stankprobleem is opgelost en we zijn nu in overleg met de gemeente hoe het verder moet. Afgelopen maand hebben we contact
gelegd met de nieuwe voorzitter van de NCVB. In januari gaan we bij ze buurten.
De bedoeling is kennismaken en een goede band onderhouden met elkaar. Wij
zijn een club met een heel ander karakter dan zij en daarom is het geen zaak van
concurrentie. Belangrijk is dat we elkaar verstevigen. Dit zijn heel veel weetjes.
Maar eigenlijk gaat het om jullie, lieve leden. Om jullie gedrevenheid, om jullie
inzet, om de sfeer die hier hangt in de club. Om de verbondenheid met elkaar.
Om de manier waarop jullie die al langer lid zijn nieuwe leden verwelkomen en
ze een gevoel geven dat ze erbij horen. Ik zie, ik merk, ik hoor, maar vooral ik
voel dat we met zijn allen deze club maken tot wat ze is: een club waar je jezelf
mag zijn met je eigen geschiedenis met je eigen verhaal. Een club waar je jezelf
en anderen een blij gevoel kunt geven. Een club met een hart. Dank jullie duizend maal daarvoor. Ik geef jullie een hele dikke knuffel. Natuurlijk zijn er altijd
verbeterpunten. Daarvoor hebben we jullie nodig. Help ons daarbij. Zonder jullie
is er geen club Los Holandeses. We beginnen het jaar 2020. met een schone lei.
Ik hoop dat we hier in deze sfeer elkaar respecteren zoals we zijn, onze ruzietjes
opzij schuiven en ons hart openen voor elkaar. Ik beloof u dat we als bestuur ook
dit jaar weer ons best gaan doen en als we u ergens mee kunnen helpen dan doen
we dat graag. Mijn wens voor dit jaar is heel simpel: gezondheid, geluk en vrede!
Proost.
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AANKONDIGING
Beste leden,
Zaterdag 14 maart as. organiseren we de jaarlijkse autopuzzeltocht.
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We beginnen met een kopje koffie in ons clubgebouw en de eerste auto
vertrekt vanuit daar om 9.30 u.
U kunt zich aanmelden en betalen bij de bar. De
kosten bedragen € 25 per persoon, dit is inclusief
twee maaltijden: een lichte (lunch) onderweg en
een maaltijd ter afsluiting om ongeveer 17 uur.
De tocht wordt gereden op eigen risico. Het
maximum aantal auto’s dat kan meerijden is 20.
U kunt natuurlijk altijd gezellig met 3 of 4 personen in één auto deelnemen. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.
We gaan er een leuke en gezellige dag van maken.
Met een hartelijke groet van de organisatoren,
Mary en Cees Verkuyl, Gerry en Joost Officier.

Blij dat ik man ben (4e aflevering)
31 Je kan niet zwanger worden.
32
33
34
35
36
37
38
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De echte mooie mannen zijn homofiel.
Je kan scheidsrechters ongestraft uitschelden voor hondenlul.
Scheten laten en boeren hoort er gewoon bij.
Waar het ook jeukt, je kan jezelf overal probleemloos krabben.
Je kan altijd nog goed opschieten met je zus en je schoonmoeder.
Je kan plassend je naam in de sneeuw schrijven.
Als je nieuwe kleren hebt gekocht in de verkeerde maat, dan trek je
die gewoon aan.
39 Het is min of meer maatschappelijk aanvaard om naar de hoeren te gaan.
40 Oude vrouwen geilen niet op je.
Een tegeltjes waarheid:
In een goede relatie hebben beiden de broek aan.
In een zeer goede relatie heeft niemand een broek aan.
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GVG

Kerstviering bij Club Los Holandeses
Altijd is er weer een melancholisch momentje tijdens deze periode. Heerlijk, het
wonen in Spanje, maar je mist soms toch je dierbaren in Nederland.
Wel is er dan de familie bij Club Los Holandeses.
Het barteam met behulp van vele vrijwilligers hadden de club prachtig aangekleed in kerstsfeer. Hier, in onze soos - bijna de titel ‘restaurant’ waardig - werden de glazen geheven en het shantykoor zong de pui er bijna uit. Bommetje vol
was het, en super gezellig.
Terwijl wij rustig zaten te genieten van ons kerstontbijtje, draaide de keukenbrigade van de Club op Eerste Kerstdag al op volle toeren: 60 monden vullen in een
rap tempo met goede kwaliteit eten is niet niks. Het menu was geweldig!
Na het welkomstwoord van Aad (heerlijk die stem, gehoorapparaat kan op 0)
werd op de sfeervolle tafels een heerlijk voorgerecht geserveerd. Vervolgens een
zalig, behoorlijk gepeperd soepje. De chef-kok wilde blijkbaar dat we wel bij de
les bleven. Nou, dat is gelukt! Maar daarna konden we de boel gelukkig blussen
met een heerlijk bolletje citroenijs met muntsaus. Oh, dát was lekker, jammer dat
het bolletje zo klein was (hahaha).
Het hoofdgerecht was een toppertje, een heerlijke tournedos of een tonijn steak .
En geloof me, dat voor de hele ploeg smaakvol te braden - uiteraard met garnituren een sauzen - is niet niks!
De ananas carpaccio was heerlijk en het geheel werd natuurlijk afgesloten met
een kopje koffie en een likeurtje.
Alhoewel Aad bij aanvang zei dat Marco de keuken niet uit wilde komen, liep
laatstgenoemde als een volleerde chef uiteindelijk toch langs de tafels. Of misschien moest hij naar het toilet.
Hoe dan ook, een welverdiend applaus viel hem ten deel.
Lieve mensen, we mogen terugkijken op een prachtige kerstviering op de club.
Wij hebben genoten.
De contacten onderling worden weer even aangehaald en nieuwe vriendschappen
ontstaan. Laten we daar dankbaar voor zijn. Een woord van dank en waardering
voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt is zeker op zijn plaats.
Op zo’n moment voel je je in je hart toch wel even trots op ‘ons cluppie’ en ben
ik in ieder geval heel blij van deze ‘familie’ deel uit te mogen maken.
Voor de mensen, die onverwacht naar het ziekenhuis moesten en daardoor het
diner misten: wij wensen u sterkte en beterschap.
En nu: op naar 1 januari.
Weer een moment van saamhorigheid op de club; weer mogen we met elkaar de
glazen heffen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Allen een prachtig, gezond
Nieuwjaar gewenst.
Iris Guntenaar
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Kerstborrel 2019
De avonden die vooraf gingen aan de Kerstdagen waren een moment van bezinning:
samen zingen, luisteren naar een Kerstverhaal in een weldadige rust.
Op zich is er niets mis met een Kerstborrel, hoewel ik nog steeds de sfeer op genoemde
Kerstavonden in de club mis. Die rust en warme saamhorigheid waren tijdens deze
afgelopen Kerstborrel ver te zoeken, en dat is meteen mijn bezwaar. Natuurlijk begrijp
ik dat de vervanging van Kerstavond door Kerstborrel o.a. te maken heeft met omzet en
financieel gewin. Ondanks de inzet van het Shantykoor, begeleid door een veelkoppig
orkest, werd er door een groot deel van de aanwezigen niet of nauwelijks geluisterd, laat
staan meegezongen. De hele bijeenkomst leek meer op een borrelfestijn met op de achtergrond iets van muziek. Veel moeite is gedaan door het koor, de muzikanten en de
technische begeleiding, veel uren zijn besteed aan repeteren, muzikale problemen zijn
overwonnen - met als resultaat een leuke muzikale omlijsting van - ja, van wat eigenlijk? Het koor, toch in bezit van een krachtig volume, was amper te horen door het gekakel. Ik heb het hier over respect: respect voor het moment en respect voor de inzet van
een groep eigen mensen. Misschien stuit ik op onbegrip, misschien zie ik het volgens u,
lezer, verkeerd. Dat kan. Wat mij bij gebleven is, is een bedrukt gevoel van plaatsvervangende schaamte over zoveel desinteresse, zoveel disrespect. Ik heb een sterk gevoel
van onbehagen aan dit gebeuren overgehouden, terwijl deze dagen meer met welbehagen te maken zouden moeten hebben. Inmiddels is het februari 2020 en de mooie kerstversieringen zijn weer terug in de dozen.De bar is weer als vanouds en het gebouw is
klaar voor alle evenementen die hun eigen ruimte en tijd vergen. Dit stukje schrijven
had ik ook kunnen laten, maar ik wilde het wel even kwijt - en dat is gelukt. Ik wens
iedereen een goed, gezond en vooral respectvol 2020.
Inge Albers

ITHACA 612 Altea stuurde de beste wensen en dit gedicht
BRUGGEN
Laat ons bruggen bouwen zegt hij van stenen en staal onverwoestbaar door het
gewicht van de gewapenden die ons zullen redden
Laat ons buigzame dingen vlechten zegt ze lianen en groen takwerk duurzame
loopbruggen van oever naar oever voor de haastige schreden van hen die voor
de gewapenden vluchten
Ik bouw met wat ik heb zeg ik en werp mijn hart over de afgrond het trekt een
spoor door het duister dat bied ik jullie als noodbrug aan
ze is smal maar ze draagt.
ILSE TIELSCH, Oostenrijk (1929 - ) Vertaling Germain Droogenbroodt
Uit: “Kwetsbaar door schoonheid in het oog -Verwundbar durch
Schönheit im Aug” Moderne Oostenrijkse poëzie, POINT Editions 2001
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Biljartnieuws

In het nieuwe jaar verandert er niet veel
voor de biljarters. Nog steeds wordt de
Libre competitie gespeeld op maandag en de
driebanden competitie op zaterdag. Elke donderdag is het instuif met het 1-3-5 spel.
Nieuwe biljartleden kunnen zich aanmelden bij Chris Janse of Cees Kraan.
I.v.m. de open dag op de CLH is het geen driebanden op zaterdag 1 februari a.s.
Op vrijdag 7 februari is het Libre toernooi. Inschrijven voor dit toernooi is mogelijk
in de biljarthoek. Om ook de fijne kneepjes onder de knie te krijgen zijn we op zoek
naar een biljart-leraar. Gegadigden kunnen zich melden bij het biljartbestuur.
Vriendelijke groet, Chris Janse

Op 15 December 2019 zijn na 4 jaar Janny van Spronsen en Ben van Beek
gestopt met de klaverjasclub. Zij hebben het met veel passie en plezier gedaan.
Onze dank hiervoor. Zij hebben het stokje overgedragen aan mij, Tonny Duijneveld. Ik
ben al 6 jaar lid van de club en vind klaverjassen een leuk spel.
Ik ben 68 jaar en ben 49 jaar getrouwd met Hans We wonen in Benidorm. Ik zal de
klaverjasclub met veel liefde en in goede harmonie willen voortzetten, en alle leden
een fijne en gezellige woensdagavond en zondagmorgen laten beleven. Wij spelen
‘Amsterdams klaverjassen’ en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.
TonnyDuijneveld Tel. 747864421 ( spaans nr. )
Assistente: Susanne de Zwaan
Hoogste score December 2019 en Januari 2020
Zondag koppel klaverjassen
22-12-2019 Ben van Beek & Jan Schoonhoven 5074
29-12-2019 Ben van Beek & Tonny Duijneveld 5928
05-01-2020 Elly Greveling & Henk Mulder 5891
12-01-2020 Piet Gelens & Yvonne Lit 5017
Woensdag
18-12-2019 Tonny Duijneveld 6004
08-01-2020 Martin Kuckartz 5160
15-01-2020 Harry Blous 5597

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen
zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij
Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Wij doen dit verzoek omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen. En dat
is natuurlijk jammer voor de zieken.
Groetjes, van
Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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Uit eten

Omdat Janny van Spronsen door
omstandigheden voorlopig deze
rubriek niet kan voortzetten, ben ik
(GVG) bereid deze taak voorlopig over te nemen.
We gingen een vorkje prikken bij Cocina Asiatica BAMBOO gelegen
aan de rotonde met het huisje aan de C 70.
De formule is vergelijkbaar met het buffet restaurant SAPORRO in
Albir . Dus geen WOK (ook wel schep chinees genoemd) maar hier
wordt aan taf el geserveerd. Op de menukaart staan meer dan 100
gerechten. Zowel in het Spaans en in het Engels.
Zoals bij de meeste Chinese restaurants staat er direct bedienend personeel bij de tafel om de kaart te brengen en de gewenste drankjes op te
nemen. De prijs á € 13,50 is inclusief het ongelimiteerd drinken van
wijn van het huis, bier van de tap, sappen, water en softdrinks. Men moet de eerste keer even wennen hoe het systeem werkt, maar als je het door hebt is het
prima lunchen of dineren. Voor de SUSHI liefhebbers is het een aanrader.

TEPPANYAKI (Bekend van Japanse restaurants) dus de verse ingrediënten die
je verkiest worden op een hete plaat of in een WOK pan klaargemaakt. Dan
moet men wel even wachten voor het op je tafel komt, vooral als het druk is.
De andere gerechten worden snel geserveerd. Bestel niet teveel tegelijk want dan
wordt het koud. Regelmatig komt de bediening langs om de lege schaaltjes weg
te halen en een nieuwe order op te nemen.
De nummers van de gerechten die ik persoonlijk lekker vind noteer ik om voor
het volgende bezoek een geheugensteuntje te hebben. Na het etentje kan men als
je wil nog even shoppen in de grote chineese bazar beneden.

Ambiance
Bediening
Kwaliteit
Prijs/ kwaliteit
Parkeren
Gemiddeld

7 Vooral het buiten terras is fijn vertoeven,
binnen doet het wat "koel" aan
8 Vriendelijk zoals de meeste Aziatische mensen
8 Goed, maar smaken verschillen
8 Vooral voor grote eters en/of drinkers gunstig
9 Buiten en overdekt parkeren.
8

BLOEDDRUKMETING IMED
Het meten van de bloeddruk door IMED zal in de Club plaatsvinden op
de eerste en derde donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
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45 jaar

Beste Leden,

In het jaar 2020 bestaat onze club 45 jaar.
Dit is een heugelijk feit en wij willen dat samen met jullie vieren.
Voor de feestcommissie hebben zich al een vijftal leden aangemeld.
Ook u kunt zich alsnog aanmelden bij Bestuur75@gmail.com
Vanaf februari gaat de commissie aan de slag om het evenement te
organiseren. Het plan is om het 45 jarig bestaan te vieren in de maand
november 2020.
Johan Timmerman van het bestuur zal het een en ander coördineren.

O, KOM ER EENS KIJKEN …

door ruimte gebrek hebben we dit artikel
helaas niet eerder kunnen plaatsen.

En ja hoor, wat was er weer veel te beleven tijdens de traditionele Sint NicolaasBingo op zaterdag 30 november jl. In een goed gevulde Soos werd met een Vol
Verwachting Klopt Ons Hart naar de Sint en zijn Pieten uitgekeken, terwijl op de
pianoklanken van Wim de Beer schuchter enkele liedjes werden meegezongen.
Aad heette ons allen van harte welkom en weldra schreed de goedheiligman met
zijn 2 Pieten, die pepernoten uitdeelden, de zaal binnen. Bij een prachtig decor
(complimenten Evenemententeam !) in een statige zetel op een podium, omringd
door vele ingepakte cadeaus kon de Sint plaatsnemen, zijn Boek tevoorschijn
halen en de namen opnoemen van degenen die bij hem hun opwachting dienden
te maken. Spannend hoor !!!De allerjongsten (2 kleinzonen van Sonja de Jong) en
ook enkele oudere leden, werden door Sint Nicolaas bij hem geroepen om te
horen wat in het Boek over hen geschreven was. De jongens kregen wijze raad
mee, en de anderen werden bedankt voor wat zij als vrijwilligers betekenen voor
onze Club. Allemaal kregen zij van de Pieten een presentje overhandigd. Nadat
Sint Nicolaas en zijn gevolg bedankt was door Aad, verlieten zij het gebouw, terwijl het “dag Sinterklaasje, dáág, dáág” - wederom aarzelend - door enkele aanwezigen werd gezongen. Vervolgens werd er tijdens de pauze gelegenheid geboden een of meerdere drankje (s) te nuttigen. Daarna werd er met de Bingo begonnen, met Joke Holleman aan de slinger van de balletjesbak, en Aad die met welluidende stem de nummers mocht opnoemen. Wat later nam Karin dit van Aad
over, alles zeer professioneel en toch ook hilarisch.
Nadat alle beschikbare prijzen en de leuke prijzen voor in de Knip vergeven
waren, kregen alle aanwezigen nog een mooi ingepakte chocoladeletter mee naar
huis. Nogmaals een grote pluim op de hoed voor alle leden van het
Evenemententeam, want wij hebben genoten van deze sfeervolle en prima georganiseerde Sinterklaasbingo-avond !!!
Harriët Maenen-Mulder
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Canasta afdeling
Met een ledenaantal van 40 personen zijn we 2020 goed
van start gegaan. Gelukkig zijn we er nooit allemaal tegelijk,
want dan komen we (op dit moment nog) spellen e.d. tekort….Hier moeten we rekening
mee gaan houden. Erg leuk dat men zo enthousiast is voor dit kaartspel!
De hoogste score per avond:
6 januari Dick Hollemans 13815 punten
13 januari Willeke de Bruijn 13195 punten
20 januari Willeke de Bruijn 15470 punten
Hoogste scores van 2020:
1. Willeke de Bruijn 15470 punten
2. Dick Hollemans 13815 punten
3. André Appels 13705 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

BRIDGE NIEUWS
Op woensdag en donderdag heeft Jan Mol aan ons de Slemcompetitie
uitgelegd. Dat klonk heel leuk en interessant, maar om het allemaal in één keer
te onthouden…….? Daarom hier de uitleg nog eens:
Regels slemcompetitie Het is een individuele competitie
Er is een aparte competitie voor de woensdag en de donderdag
Is er groot slem geboden en gemaakt ? Dan + 5 punten
Is er groot slem geboden en down gespeeld ? Dan -2 punten
Is er klein slem geboden en gemaakt ? Dan + 3 punten
Is er klein slem geboden en down gespeeld ? Dan -1 punt
Deze competitie wordt wekelijks bijgehouden over de periodes januari/
februari/maart en oktober/ november/ december tot de Kerstdrive.
De einduitslag en de prijsuitreiking is tijdens de Kerstdrive.
Hieronder volgt de decemberuitslag. Voor de woensdag vervallen er twee door
computerproblemen en natuurlijk door de Kerstdrive die ook op woensdag plaatsvond
(zie de vorige Brug). Dus blijft er helaas maar één ochtend over: woensdag
18 december. An Koot en Rita van der Slik 55%
Donderdagavond: 5 december Hetty Hertog en Rein Smit 69,58%
Slem geboden Ans de Geus /Jan Mol 6SA C , Betty Ruygrok / Aad Tolk. 7SA C
Hetty Hertog/ Rein Smit 6SA +1, Pieter v Reede/ Peter Ortmans. 6 SA C
Betty Ruygrok/Aard Stolk 6SA +1, 12 december Ans de Geus/ Jan Mol 65,63%
19 december Ans Zijlaard/ Riet van Erp 65,00%, Slem geboden Betty Ruygrok/Aad Stolk 6Kl x C
Ans de Geus/Jan Mol 6SA C, Carla Jansen/ Marianne vd Klooster 6SA C
Onze Penningmeester Fred Mahler heeft per januari het stokje overgegeven aan Ans de Geus die
deze taak van hem gaat overnemen.
Bedankt Fred, voor je inzet voor onze afdeling, en: welkom Ans - we zijn blij met jou.

Het Bridgeteam
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Shanty koor
Optreden Shanty koor tijdens de kerstborrel en Huize Anneke.
Het Shanty koor heeft met
een klein groepje koorleden
een optreden verzorgd, tijdens de kerstborrel op 24
december. Fred Dörr had op
het scherm achter het koor de
liedjes geprojecteerd, de teksten liepen mee met het zingen, zodat iedereen in de zaal
mee kon zingen. Voor en na
het zingen was op het scherm
een grote open haard te zien,
die zorgde voor veel sfeer.
Iedereen van het koor zag er
feestelijk uit, de sfeer in de
zaal was echt kerst.
Dinsdag 14 januari heeft het
koor een optreden verzorgd in
huize Anneke. Het koor had
voor de 1e keer nieuwe shirts
aan, die gesponsord zijn door
HCB. Ze stonden vlot en vernieuwend. Het optreden was
heel leuk, voor een gemêleerd
gezelschap: Engelse, Spaanse,
Nederlandse en Duitse mensen zaten in de zaal, reden
waarom de liedjes ook in
diverse talen werden gezongen. Het was heel leuk, de patiënten zongen uit
volle borst mee. Ook het personeel heeft met het koor 1 liedje meegezongen.
Het koor gaat meer optredens verzorgen. Ook is er een enthousiaste muziekcommissie in het leven geroepen, die nieuw repertoire gaat verzamelen.
Met veel dank aan het koor,
Paul van Veen.
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Weekagenda
10.15-14.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Bart Groels
Johan Timmerman
Henk Murks

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

Margaret Vegter
Tonny Duyneveld

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
13.00-14.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bibliotheek
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag
Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
Sjoelen
Ben v. Zutphen
Tafeltennis
Joop Verbeek

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

Cees Kraan
Joke Niestadt

10.30-14.00 uur

Zondag
Koppel klaverjas

Tonny Duyneveld

Chris Janse
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt

Klaver, Brouwer
Cor Klaver
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Joke Holleman
Jan Mol

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Zoals u in de Brug van januari hebt kunnen lezen is de openingstijd van de bibliotheek veranderd. De bibliotheek is nu iedere donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur open.
Wij hopen dat er daardoor meer lezers komen. Ook is het lenen van boeken voor leden van
club Los Holandeses gratis geworden, dus u bent van harte welkom om eens bij de dames
binnen te lopen. Er staan meer dan 2000 boeken in de bibliotheek op de plank. De bibliotheek vindt u bij het zwembad: het trapje af.
Wij wensen u veel leesplezier.
De dames van de Bibliotheek
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