De vierde wereld (of La Tercera Edad?)
Ik zoek een eiland van gelijkgezinden,
Met een aantrekkelijk klimaat
Waar alles even rustig gaat.
Met bergen, palmen en een
onopgesmukt strand
Waar mensen ontspannen leven
zonder ochtendkrant
(Vrij naar drs. P.)
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SOCIËTEIT
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

algemene informatie
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 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
Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap:
*Contante betaling kan geschieden
(m.i.v. 01 - 01 - 2019) bedraagt de
aan de bar in de soos of aan de pencontributie: € 80,ningmeester.
Bij de omslagfoto:
Puente de la culebra
In 1780 bouwde Francesco Sabatini deze brug op verzoek van koning Karel III over de
Meaques als een van vijf bruggen in het Madrileense park “Casa de Campo”. Daarvan bestaan
er nog drie, waaronder deze brug gelegen in een uithoek van het park. Ze heette oorspronkelijk de smalle brug, er kon namelijk geen koets overheen rijden. Vanwege de slingerende vorm
veranderde haar naam in de “Puente Culebra”.
De brug rust op bogen van rode baksteen gecombineerd met een wegdek en leuningen van graniet die bekroond worden met tien pinakels. Ze is gebouwd in de barokke stijl met Italiaanse
invloeden.
Bron: Geocaches.com
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ADELINGEN
Bel Charlie
+34 687797792

Bel Conchi
+34 670857746

Uw huis, onze passie! ...
Overweegt u om uw woning te gaan verkopen?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

REF: 19-1870HI

€ 365.000 REF: 19-1974

PRACHTIGE VILLA IN LA NUCIA !!!

278/835 m2, Mooie locatie! zwembad, geheel
gelijkvloers, veel lichtinval, veranda, veel privacy,
gym, 3 slpk/3 badk, garage, onderhoudsvriendelijke
tuin, buitenkeuken
INSTAPKLAAR !!!

REF: 19-1973

53/165 m2, Fantastische gelijkvloerse woning,
2 slpk, 1 badk, onderhoudsvriendelijke tuin, gem
zwembad, parkeerplaats, ingerichte keuken,
overdekt terras, AIRCO
PERFECT ALS INVESTERING!

€ 177.000 REF: 19-1957

PRACHTIG MOOI FAMILE HUIS

100/108 m2, Zeer zonnige woning, instapklaar,
terras, ruime woonkamer, fantastische gemeenschappelijke tuinen/zwembad, parkeerplaats,
AIRCO, 3 slpk, 2 badk, gerenoveerd
PERFECTE LOCATIE!

€ 99.500

PRACHTIGE WONING IN POLOP

€ 259.000

HALF VRIJSTAANDE WONING IN LA NUCIA

155/280 m2, grote woonkamer met een openhaard,
gerenoveerde keuken, privé zwembad, 4 slpk, 2
badk , groot dakterras met uitzicht op zee, veel
privacy, gemakkelijk te onderhouden tuin
MOOI EIGEN KARAKTER!.

WWW.COSTABLANCAHOGARES.COM
Av País Valencià, 27, Local 4, 03580 Alfas Del Pí ( L’), Alicante
TEL: +34 965889056

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
Janny van Spronsen
672 529 645
Ben van Beek
625 124 260
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
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp
642 225 383
Bart Groels
+31 636 076 260
Wandelen
Joke Niestadt
656 943 098

LEDENADMINISTRATIE
We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom.

Catharina Bodeldijk-Reiniers

Jan Bodeldijk

Overleden

Cees Koffrie.

Oud leden:
Bart Boumans
Gerard Boomgaart
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. Aan 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-Lems
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VAN DE REDACTIE
Uit de zomercocon gesprongen, als een vlinder de vleugels uitgespreid en met gezwinde spoed de maandelijkse schrijverij voor DE BRUG uit de pen laten vloeien, dat viel
toch niet mee na bijna drie maanden …
Enfin, hier zijn Janny, Bart en Harriët dan weer en wij hebben samen getracht er een
fraai septembernummer van te maken.
Onze lezers zijn nog wel her en der verspreid, maar een behoorlijk aantal bekenden is
alweer in deze omgeving gesignaleerd.
In de septembermaand gaan veel activiteiten weer op de rails en worden voorbereidingen getroffen om de vertrouwde zaken weer te laten “draaien” als vanouds.
Het barteam en het evenemententeam zullen u weer laten genieten van smakelijke en
ontspannen bezigheden, kijkt u maar verderop in deze uitgave.
Ook het vernieuwde Bestuur heeft het “roer” nog stevig in handen en wij mogen blij
zijn met deze groep mensen !
Over een maand, en wel op zaterdag 5 oktober mogen we op de Open Dag onze vereniging weer promoten en laten zien dat wij een actieve en bloeiende club zijn met
legio mogelijkheden voor vertier. Dus omarm potentieel nieuwe leden onder het motto
“gezelligheid kent geen tijd”, die vliegt dan vanzelf voorbij op die manier!
Het Redactieteam wenst u een uitstekende en plezierige septembermaand toe.
Onze verwachting dat er na de zomer vele verhalen zouden verschijnen over uw
bevindingen in die 3 maanden is helaas niet bewaarheid. Kom op, dat kan toch niet
waar zijn !!!
Dus als vanouds:
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 oktober in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste september 2019.
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 Bestuurstafel
Beste leden,
De vakantie zit erop. We gaan weer beginnen!
Ik hoop dat iedereen de toch extreem warme dagen, zowel hier als in Nederland
goed is doorgekomen. Er is heel wat gezweet en gepuft.
Op de Club was het de afgelopen tijd heel rustig. Tijd om een noodzakelijk project
aan te pakken dat bovenaan op ons lijstje stond, nl. het vernieuwen van de keukenvloer. Een hele klus die met behulp van het barteam en de “gouden” vrijwilligers
met succes is geklaard. Alles maar dan ook alles moest er eerst uit worden getild.
Er zijn vele zweetdruppels gevallen, eerst op de oude en daarna op de prachtige
nieuwe vloer. Het resultaat is fantastisch. Komt het zien!
Nu ik het toch over vrijwilligers heb: ik wil heel graag de twee nieuwe bestuursleden in het zonnetje zetten. Ja Johan Timmerman en Paul van Veen, jullie hebben
het toch maar mooi geflikt. Na het plotseling en onverwacht vertrek van twee
bestuursleden afgelopen maart werden jullie zomaar in het diepe gegooid. Er was
geen rustige inwerktijd, jullie moesten direct vol aan de bak. Voor zowel jullie als
voor de 3 zittende bestuursleden was dat niet makkelijk. Nu, na een aantal maanden kan ik wel zeggen dat wij er ons met zijn allen goed doorheen hebben geslagen. We hebben steekjes laten vallen, wij moesten aan elkaar wennen maar we zijn
positief en open naar elkaar en dan is er heel veel mogelijk. Het voelt goed. We
hebben er zin in met zijn allen!
Trouwens, vrijwilliger zijn is een uitdaging. Een uitdaging die je vooral heel goed
kan doen als mens. Het is nl. zo dat bij alle nieuwe dingen die je doet in je leven,
je hersencellen zich gaan vernieuwen en vermeerderen. Vooral als je ouder wordt,
is dit een heel mooi gegeven, het helpt je om langer geestelijk fit te blijven. Ik heb
dit mooie proces als gerontoloog/ geheugentrainer mogen ervaren, niet alleen bij
anderen maar ook bij mijzelf.
Dus lieve leden: sta op, sluit je aan bij een activiteit die je nog nooit gedaan hebt
en die je leuk lijkt of meld je aan als vrijwilliger.
Op dit moment hebben we dringend mensen nodig die De Brug kunnen maken.
Bart en Harriët gaan er na dit jaar mee stoppen en zijn bereid om nieuwe mensen
goed in te werken.
Ik wens iedereen een blije septembermaand toe, ook namens mijn mede-bestuursleden.
Een hartelijke groet,
Gerry Officier
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Van het Evenemententeam
Alhoewel alweer enige tijd geleden, toch een korte terugblik op hetgeen in de afgelopen maanden door het Evenemententeam georganiseerd is.
Te beginnen bij Vaderdag welke plaats vond op de 3e zondag in juni. Alle mannen

kregen een lekker kopje koffie met overheerlijke boterkoek (gemaakt door onze
eigen patissier Marco) en daarbij een lekker geurtje. Dit werd zeer gewaardeerd.
Daarna vond op de laatste zaterdag in juni de laatste Bingo van het seizoen plaats.
Het was weer een gezellige drukte ofschoon voor Joke de rondes te lang duurden.
Dat ze van opruimen hield was alom bekend maar ze kon niet wachten tot de laatste bingoballetjes uit de zak kwamen en ruimde dus alles vroegtijdig op. Gelukkig
wist Karin wel uitkomst te bieden en noemde de getrokken getallen nog een keer
op. Vervolgens mochten alle deelnemers een presentje van de tafel uitzoeken
omdat dit voor de vakantie de laatste Bingo was. Dit vonden ze allemaal super
leuk. De hoofdprijs ging dit keer naar Hetty de Ridder. Nogmaals Hetty, van harte
gefeliciteerd !
Wij kijken weer uit naar de komende evenementen waarover u ongetwijfeld binnenkort meer hoort.
Zie ook in deze BRUG: Agenda Activiteiten en Mededelingen.
AvH.

Joyce met Toby y su alfombra

BLOEDDRUKMETING
IMED

De bloeddruk door IMED zal in de Club
gemeten worden op de donderdagen
tussen 10.00 en 12.00 uur,
vanaf de 3e donderdag in oktober a.s.
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Zaterdag 28 september
Zaterdag 5 oktober

Bingo
Aanvang 14.30 uur
Open dag
Van 11.00 tot 14.00 uur
Zondag 13 oktober
Inloop-borrelmiddag met ons
eigen Shantykoor
Van 14.00 tot 16.30 uur
Zaterdag 19 oktober
Bingo
Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 25 oktober
Rommelmarkt
Van 10.30 tot 14.00 uur
Woensdag 30 oktober
Busreis Zenia boulevard
shoppingcentrum Orihuela
vertrek 9.00 uur
Kosten p.p. nog niet bekend
Zaterdag 9 november
¨De Slingers¨ presenteren u een
feestelijke avond met diverse optredens, muzikaal ondersteund door DJ Joepster, onder het motto “Voor Elck Wat
Wils”.
Nadere info volgt.
Zaterdag 16 november Mosselavond
Aanvang 19.00 uur
Vrijdag 22 november
Busreis
Ikea en Valencia meer info volgt
Zaterdag 30 november Sinterklaas bingo
Aanvang 19.45 uur
Zaterdag 7 december
Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.00 uur
Maandag 9 december
Kerststukjes maken
Aanvang 10.30 uur
Dinsdag 24 december
Kerstborrel
Aanvang 15.00 uur
Woensdag 25 december Kerstdiner
Aanvang 18.00 uur
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
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Balconades

De schilderclub van Club los Holandeses is met een ruim aantal werkstukken vertegenwoordigd op de jaarlijkse balconades. Hierna volgt een foto-impressie van de opening in Altea.
Daarbij zijn lang niet alle doeken in beeld gebracht: van de vijftien deelnemers ontbreken er
vier. Daarvan tonen we de foto’s in de brug van oktober, als de ruimte dat toelaat.Voor het
doek van Joyce zie blz. 6.
De data waarop de komende balconades plaatsvinden zijn:
L’ Alfás del Pi van
6 - 30 september
Agost
van
7 - 15 oktober
Benimantell
van
8 november - 1 december.
U kunt dus kiezen waar en wanneer u gaat kijken naar het werk van onze artistieke vertegenwoordigers en tevens genieten van de werken van andere schilders.
Bart.

Janne met Peliculas de la vida

Ada met Colorido

Gerry met Oeps

Sylvia met Koe
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Nora met Tomando el s ol

Miek met Fun

Linda met El abanderado

Tineke metSpaanse Rijschool

Thea met Caballo

W il met Camino del bosque

De BRUG blz. 9

Bibliotheeknieuws
En zo is het alweer september en leest u de eerste Brug na de zomer.
Wij, de dames van de Bibliotheek, hopen dat u een fijne en prettige zomertijd heeft
gehad. Hier hebben wij een hete zomer gehad, zelfs in de Bibliotheek was het warm.
Verder is er op dit moment niet veel te melden.
Wij hopen alle trouwe lezers weer in goede gezondheid terug te zien, en wensen u een
gezellige nazomer met veel leesplezier.
Zoals u weet is de Bibliotheek elke maandag open van 12.00 tot 13.00 uur bent u van harte
welkom. Bij het zwembad ‘t trapje af, daar wachten de altijd enthousiaste dames op u.
Bron uit Seniorenmoment:
andere mensen noemen mij kaal, ik zie het als een brede scheiding.
Met een vriendelijke groet,
de medewerkers van de Bibliotheek.
Gedurende de zomer, juli en augustus is het meestal rustiger in het clubhuis dan in andere maanden. Nogal wat clubleden gaan “overwinteren” in Nederland, dus aan de bar is er niet zoveel “barpraat” te horen.
Ik bespeurde wat leedvermaak over de overzomeraars die onze hitte van rond de 30º willen ontwijken en die in Nederland recordtemperaturen van tegen de 40º moesten ondergaan.
Gelukkig duurde die periode niet zolang voor deze mensen.
Het is wel zo, als de “overwinteraars” weg zijn dat de stilte door het
bezoek van kinderen en kleinkinderen van leden weer grotendeels
wordt goedgemaakt. Leuk weer eens andere, jongere mensen te ontmoeten.
Door de rustige periode kijk ik vanuit de bar wat meer naar buiten en constateer dat de zeecontainer nog niet is opgepimpt. Is er geen inspiratie voor een afbeelding of gewoon de container zo
laten zoals hij er bij staat?
Ik heb een voorstel, één van de Club Los Holandeses logo´s zoals op de pui van het clubhuis zal
wel leuk staan.
In het oktobernummer van vorig jaar deed ik een oproep voor hulp aan digibeten (mensen die niet
zo handig zijn met digitale apparaten zoals Ipads, smartphones, laptops, etc.) . Zoals u waarschijnlijk nog weet meldde Marianne zich aan om deze leden te ondersteunen.
In augustus was ik getuige van haar behulpzaamheid bij het helpen van één onzer leden. Geduldig
en de tijd nemend gaf zij les aan de digibete.
Digibete wilde teveel tegelijk en Marianne remde haar af met te zeggen “je zit pas in de eerste klas
en stelt al vragen voor de zesde klas”. Met andere woorden, niet teveel tegelijk want dan vergeet
je het eerste weer snel. Voorzichtig vroeg ik haar “was jij vroeger lerares?” en ja hoor, mijn vermoeden was juist, vandaar haar educatieve vaardigheid.
Dus als er leden zijn die ook hulp nodig hebben, je kunt haar nog steeds bellen voor een afspraak.
Telefoonnummer: Marianne v/d Klooster ; 684 451 163.

Barpraat

GVG
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Oproep

Nieuwe redacteuren voor De Brug

Zoals jullie hebben kunnen lezen in De Brug van de maand mei, stoppen Harriët en Bart
per 1 januari 2020 met het maken van De Brug. Het blad verschijnt 10x per jaar.
Wij zoeken mensen die de lay-out gaan verzorgen; enige ervaring met digitale opmaakprogramma’s is gewenst.
Uiteraard willen Harriët en Bart de nieuwe makers hierin begeleiden.
Wij hopen op een reactie, mailadres bestuur75@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur Club Los Holandeses

FEESTELIJKE AVOND MET OPTREDENS

Uit verspreekwoorden en ontzegden
* Ik erger me kostelijk.
* De aandeelhouder wint.
* Dat is vechten tegen de bierkraan.
* Iemand dood maken met een blije mus.
* Ik maak weleens taalfouten, maar ik ben dan ook geen Neerlandici.
* Ik spreek vloeibaar Nederlands.
* Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten ruiken.
* Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.
* We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden.
* Ik ben er erg door gevaccineerd.
* Och, daar kraait geen hond naar.

De jaarlijkse playbackshow is op 9 november, en de voorbereidingen voor deze
avond zijn al in volle gang. Zo heeft het decor een mooie, frisse metamorfose
ondergaan, naar een ontwerp van Bart Groels en uitgevoerd door Joke en Linda.
De zaal zal versierd worden met zef ontworpen “Slingers” zodat de sfeer er al
gelijk in zal zitten.
Zoals altijd zal DJ Joepster ons muzikaal ondersteunen en entertainen. Er zijn al
een heleboel aanmeldingen voor deze show, maar nieuwe aanmeldingen blijven
welkom. Wij weten zeker dat het niveau van deze optredens weer heel hoog zal
zijn, en zoals het gezegde luidt: er is “voor elck wat wils”.
Om het financiële plaatje rond te krijgen zijn we nog hard op zoek naar sponsors
en/of donateurs, dit omdat de hoofdsponsor uit het verleden, helaas, zijn budget op
een andere manier besteedt.
Wij willen ook al de afdelingen die door deze avond hinder ondervinden, alvast
hartelijk bedanken voor hun medewerking. Deze avond is ook niet te realiseren
zonder de vrijwilligers die o.a. voor opbouw en afbreken van het podium zorg dragen. Ook de leden van het barteam moeten we niet vergeten, die met een grote lach
rond hun gezichten, ons allen van consumpties gaan voorzien.
Voor mensen die later de show nog eens op hun gemak willen bekijken, wordt het
geheel weer gefilmd door Ramon, en wij zorgen dat een week later deze avond op
een USB-stick staat, die van te voren te bestellen is bij Joke. Ook kunt u bij Joke
het stickje van verleden jaar nog bestellen, om alvast in de stemming te komen.
Al met al ziet u dat wij erg enthousiast aan het werk zijn om u een gezellige avond
te bezorgen.
Mocht u een donatie willen doen, hoe klein het bedrag ook zal zijn, wij zullen er
blij mee zijn.
Joke is op maandagavond en Marij op vrijdagavond in de club aanwezig.
Voor contact: joke1959@gmail.com en marijindemans@gmail.com
Tot de 9e november,
De Slingers
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Klaverjas nieuws

Na een zeer warme zomer gaan we hopelijk
een aangenaam najaar tegemoet. Ondanks de
hoge temperatuur, het voetballen en het wielrennen hebben wij toch deze maanden door kunnen klaverjassen, weliswaar met minder tafeltjes maar toch wel
gezellig.
Deze maand wordt het zeker weer wat drukker, overzomeraars komen terug en
de vakanties zijn weer voorbij.
Het is ondoenlijk om alle winnaars te vermelden dus beperken wij het deze
maand tot de hoogste scores van dit jaar.
De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e Wies Benthem en Harry Blous
6169 punten
2e Janny van Spronsen en Ben van Beek
6050 punten
3e Janny van Spronsen en Ben van Beek
5860 punten
De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e Jan Schoonhoven
5928 punten
2e Harry Blous
5736 punten
3e Harry Blous
5618 punten

Janny van Spronsen

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”

Onze mannen werden
weer verwend op vaderdag!
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Zoals jullie allen weten beginnen we binnenkort weer
met de wintercompetities Libre en Driebanden.
Start 3-band-competitie is zaterdag 5 oktober.
Start Libre-competitie is maandag 7 oktober.
Inschrijven is mogelijk via de inschrijflijsten
welke hangen in de biljarthoek of per email
aan chrisjanse@zeelandnet.nl
Leden die later in Spanje aankomen
kunnen zich gewoon inschrijven en dan
later deelnemen aan de competities.
Let op: bij opgave dient u wel de hele competitie uit te spelen. Einde van beide
competities is maart 2020.
Vóór aanvang van beide competities dient de contributie betaald te zijn.
De jaarlijkse contributie van 20 Euro dient vóór 1 oktober betaald te zijn. Dit kan
per overschrijving op:

Biljartnieuws

rekeningnummer NL48INGB0008675903 t.n.v. C.G. Janse ovv uw naam.

Nieuwe leden zijn welkom. U bent nog geen lid van onze biljartclub, maar u wilt
uw kunsten delen met de Groten der Aarde, geef u dan op bij Cees Kraan of
Chris Janse.
Chris Janse.

UITNODIGING MEET & GREET BBQ
Beste leden,
De vakantie zit erop. De visite gaat of is weer naar huis, de mensen die de zomer
ergens anders hebben doorgebracht druppelen langzamerhand weer binnen.
Kortom hoog tijd om elkaar weer te begroeten. Daarom organiseert het Bestuur in
samenwerking met het Barteam op zondagmiddag 22 september vanaf 17.00 u.
een “meet and greet barbecue”, oftewel wij gaan elkaar weer begroeten, de hand
schudden, knuffelen of lekker kletsen onder het genot van een drankje en een stukje vlees, begeleid door “levende” muziek.
De kosten voor de bbq zijn € 12,50 pp, exclusief de drankjes.
U kunt zich aanmelden tot en met 15 september.
Een hartelijke groet en wij hopen u allen te zien op 22 september.
Het bestuur en het Barteam
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Uit eten

Deze keer bezoeken we Restaurante

El Sacristan,

C/Juan Sebastian Bach 2 n Albir.

Het is een gezellige locatie vlakbij de boulevard.
We worden hartelijk en gastvrij ontvangen door Manolo, de eigenaar die tevens de kok
is. Hij is een Spanjaard, maar ook zeer bedreven in de Nederlandse taal zodat de conversatie probleemloos verloopt.
Als start krijgen we heerlijk verse warme broodjes met allioli.
We kiezen voor het menu del dia voor € 16,95 inclusief 1/2 fles wijn of een ander drankje. Dat menu biedt een ruime variatie aan gerechten.
Onze keus valt op uiensoep (heerlijk!) en entremeses, een prachtig plankje met smakelijke kleine hapjes, vervolgens biefstuk en kabeljauwfilet, vergezeld van verse huisgemaakte patat en een salade. Als postre gaan we eensgezind voor de crème brulée, verrukkelijk! Dit alles begeleid door een goed wijntje.
Samenvattend een heerlijk etentje op een gezellige locatie en een attente bediening.
Beoordeling:
Ambiance
Bediening
Kwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Parkeren
Totaal
XXXXX
Janny van Spronsen

8
8
9
10
6
9

eenvoudig, smaakvol, mooie glazen en servies
gastvrij en attent
alles vers en huisgemaakt
kan niet beter
geen eigen parkeerruimte wel veel in de omgeving
dikke 9, echt een aanrader
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Met de bus naar “la Zenia”?
BELANGRIJK EN HEEL GEZELLIG

Op de Club is meerdere keren het geluid gehoord dat men graag naar het winkelcentrum “La Zenia” in Orihuela zou willen. Dit is en was niet tegen dovenmansoren gezegd.
Het Evenemententeam komt nu met een voorstel:
30 oktober a.s., zodat u de herfst/winterinkopen kunt doen.
Datum:
09.00 uur vanaf de Club.
Vertrek:
Kosten:
afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Bij veel animo zullen de kosten lager zijn dan wanneer zich slechts een paar personen hebben aangemeld.
Ter Info: deze trip bestaat uit alleen de reis, dus zonder koffie/lunch o.i.d.
Wij hopen en geloven zeker dat het een leuk en gezellig dagje winkelen wordt.
U kunt zich bij Aad aanmelden (graag vóór 1 oktober a.s.).
AvH

Beste leden,

In het jaar 2020 bestaat de club 45 jaar.

OPROEP

Dit is een heugelijk feit en wij willen dat samen met jullie vieren. Daarom
stellen wij voor een feestcommissie van leden in het leven te roepen die
dit wil voorbereiden. Als u een beetje tijd over heeft en u vindt het leuk
en gezellig om dit met anderen te organiseren dan kunt u zich aanmelden
via de bestuursmail: bestuur75@gmail.com.
Namens het bestuur,
Paul van Veen, secretaris
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TAALDOORDENKERTJES

De Nederlandse Opticien

Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug.
Als twaalfuurtje eten we half eendje.
De bultenaar besefte dat hij her ergste achter de rug had.
Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht.
Na die hevige regenval stond de migrantenwijk volledig blank.
We verwachten middagtemperaturen rond 12 uur.
Die losse schroef kon hem geen moer schelen.
Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken.
Incest moet in de familie blijven.
Al twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man
op eigen houtje de straat over.

Canasta afdeling
Deze zomer is het gebeurd, de hoogste en de laagste scores die tot nu toe
zijn gemaakt. Het komt wel eens voor dat je zonder teampartner moet spelen en dus alles zelf moet doen. En een andere keer heb je een fantastische
maat.
De bijzondere scores:
Joke Niestadt
13445 punten
Harriët Maenen
- 1160 punten
Hoogste scores van 2019:
Joke Niestadt
13445 punten
Andre Appels
12975 punten
Bert van Boxtel
12170 punten
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn
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Bridge

Start Bridge in september 2019.

Na een fijne zomer, waar dan ook, beginnen
we weer te verlangen naar gezellige clubactiviteiten, waaronder onze bridgedrives, dus
beste bridgevrienden, over een paar weken
gaan we weer beginnen.

Wij starten op :
Woensdagmorgen 4 september, graag om 10.00 uur aanwezig zijn,
en donderdagavond 5 september, graag om 19.00 uur aanwezig zijn.
We hopen jullie dan, of zo spoedig mogelijk daarna, weer met veel gezelligheid en
sportieve strijd aan de bridgetafel te ontmoeten.
Tot dan, vriendelijke groet van
het Bridgeteam
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Lttrs

Letterkunde

mt zsntwntg lttrs
mkn mnsn wrdn.
mt zsntwntg lttrs
schrvn mnsn vrhln.
twntg mdklnkrs
zs klnkrs…
knnn w wrdn mkn zndr klnkrs?
knnn w vrhln schrvn zndr klnkrs?
ls j dz tkst bgrpt…
ls j dz tkst knt lzn…
Dan wel!
Marion van de Coolwijk

Shanty nieuws

SHANTYKOOR GAAT WEER VAN START

Begin september gaat het koor weer zingen.
Het eerste deel van het jaar waren er veel punten die beter gingen.
Zo meldden 3 leden zich aan met een accordeon, en er werd een muziekcommissie gestart. Deze commissie is al bezig met het selecteren van nieuwe liedjes.
Je merkt aan de leden dat ze er weer zin in hebben, veel van hen wilden doorgaan deze zomer.
Helaas komen de leden met de accordeons pas in oktober weer terug naar
Spanje, en tot die tijd moeten de plannen worden uitgewerkt en, wij gaan weer
elke dinsdagmiddag van start om vol enthousiasme te oefenen.

Wij hebben er zin in!
Hebt u misschien ook zin om mee te zingen, kom dan eens kijken op dinsdag
vanaf 13.30 uur; nieuwe leden zijn zeer welkom.
Wij hopen op een vruchtbaar en gezellig najaar.
Groeten van het bestuur Shantykoor.
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Weekagenda
10.15-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Bibliotheek
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag
Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
Sjoelen
Ben v. Zutphen
Tafeltennis
Erwin Olsen

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

10.30-14.00 uur

Zondag
Koppel klaverjas

Chris Janse
Joke Holleman
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt
Jaap van Gurp
Johan Timmerman
Henk Murks
Margaret Vegter

Janny van Spronsen
Ben van Beek
Klaver, Brouwer
Cor Klaver
Ruud Brouwer
Jaap van Gurp
Karin Murks
Jan Mol

Cees Kraan
Joke Niestadt
Janny van Spronsen
Ben van Beek
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