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D E BRUG

Aprilletje zoet geeft nog 
weleens een witte hoed . . .
Viva España!!!
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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         

tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31617847494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Hetty Oudshoorn        2e Secretaris         

tel. 966 873 195 

Redactie:
E-mailadres voor kopij:
pietrakaikosiberica@telefonica.net

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 966 873 180

Voor advertenties: en foto’s
redactieclh@gmail.com

Barteam:
Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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Clubgebouw: Plaza Justus 1     Urb. Barranco Hondo   03580   Alfaz del Pi. 
Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl  Email: bestuur75@gmail.com
Facebook: losholandesescostablanca



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 soosactivi-
teiten 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 - 2018)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT 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 beta-
lingen 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 pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2018
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00



Wij heten het volgende nieuwe lid van harte welkom:

Hr. Rien Michel

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de Bar. 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

Medische polikliniek, 

huisarts en specialisten

C/Tabarca 30 - ARABI PLAZA 03580 ALFAZ DEL PI - ALICANTE

H. KOENDERS huisarts en andere specialisten

Voor afspraken bellen van 08.30 tot 10.00 uur: Tel. (+34) 96 686 07 04
Email: centromedicoalfaz@gmail.com
Website: www.centromedicoalfaz.com

Uitsluitend voor spoedgevallen: Tel. 634 210 754
INR / Trombosedienst & Klinisch Laboratorium Analyse
Ma. - Wo. - Vrij. 08.30 - 09.30 uur. 

Agenda activiteiten Aad en Marco: 
evenemententeamclh@gmail.com

Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart instuif Cor Klaver 966 873 763

Ruud Brouwer                     +31 648 791 230
Biljart libre Chris Janse                          +31 635 764 446
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Margaret Vegter 643 219 812
Canasta Joke Niestadt 656 943 098
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 966 580 185

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor 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, Bart Groels     643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

Telefoonlijst Contactpersonen ADELINGEN

LEDENADMINISTRATIE
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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.
Omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs helemaal niet
horen, kunnen wij geen actie ondernemen. Wat natuurlijk jammer is voor de
zieken.



VAN DE REDACTIE 
Als deze BRUG u tijdig onder ogen komt kunnen en willen wij u als Redactie nog
een Vrolijk Pasen wensen ! Het mag u dan meteen zijn opgevallen dat er wat ver-
nieuwende zaken zijn ten aanzien van de opmaak en uitvoering van DE BRUG. Een
prettige redactiebijeenkomst is hieraan voorafgegaan, met dit resultaat.
Het voorjaar mag zich in april van een betere kant gaan laten zien, want maart roer-
de flink zijn staart zodat de sjaals en jassen zeker de kast nog niet in konden.
Aan het uur vooruit zijn we ook weer gewend, en wij willen graag genieten van het
licht en de warmte van de (nu nog) aangename lentezon.
Ook deze BRUG geeft diverse indrukken weer van de vele activiteiten en gezellig
samenzijn die Club Los Holandeses ons biedt. Dat was zelfs merkbaar tijdens de
plezierig verlopen en daadkrachtige Algemene Ledenvergadering. 
Ook evenementen die nog op stapel staan kunnen ons doen verheugen. De vaste
afdelingen zijn zeer actief en mogen niet klagen over belangstelling. Alles wat u in
De Brug leest, toont dat er duidelijk in de behoefte aan gezelligheid wordt voorzien!
Het mag nog eens vermeld worden dat wij onze adverteerders danken voor hun bij-
drage aan ons maandblad, dat sinds 1 maart jl. van een officiële drukpers rolt. 
Kwaliteit en leesbaarheid zijn aanmerkelijk verbeterd, ook voor hen van belang !
Al met al positieve geluiden die ons motiveren en stimuleren om op de ingeslagen
weg door te gaan. 
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 mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste april.
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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OPROEP: Interesse in het spel KEEZEN?
Wie heeft belangstelling in het spel Keezen, en wie zou dit willen en/of
kunnen opstarten?
Uiteraard overleg met het Barteam over het in te vullen dagdeel.
Deze vraag is via een lid van de Canastaclub bij Joke Niestadt binnen gekomen.
Redactie



van de Bestuurstafel

Beste leden,
Op vrijdag 9 maart jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. De
opkomst was hoog en de vergadering verliep goed en rustig.
In haar voorwoord haalde de voorzitter enkele zaken aan die dit afgelopen jaar zijn
gerealiseerd: o.a.  de reparatie van het dak (vanwege lekkage), de nieuwe toldo
(ruimtewinst en ter vervanging van parasols), vervanging van een kapotte skimmer
van het zwembad, led-verlichting in de tent en een kachel in de toldo. De laatste
twee zijn geschonken door twee leden die anoniem willen blijven, daarvoor dank.
Ons gebouw is op dit moment inbraakgevoelig. De verzeke-
ring neemt hier geen genoegen mee. Ook is de beglazing nog
voorzien van enkel glas, dit brengt hoge energiekosten met
zich mee.  Het gebouw zal op korte termijn moeten worden
voorzien van een nieuwe gevel met dubbele beglazing.
Op de dag van de Algemene Ledenvergadering (toeval!)
kwam een belangrijk document binnen uit Alicante waar we
al een jaar mee bezig zijn. Zonder dit document kunnen we
geen banktransacties doen en krijgen we geen subsidie bij de
gemeente Alfaz del Pi. We zijn dus blij.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden vol-
gend jaar tegelijk met de agenda naar de leden verstuurd.
Wanneer iemand de notulen op korte termijn wil ontvangen
dient die een e-mail te sturen naar het bestuur.
Op zondag 15 april organiseert het bestuur voor de eerste
keer een “Inloopborrel” met live-muziek (zie de aankondi-
ging hierover elders in dit blad.) Het is een soort try-out, we
moeten zien of er genoeg belangstelling voor is. Vroeger was
er de muzikale zondagmiddag. Wie weet kan deze oude tra-
ditie weer in ere hersteld worden. We beginnen om 14.00 uur
tot 16.30 uur. De muziek start om 14.30 uur. 
Heeft u zich ingeschreven voor de paasbrunch, dan hopen
wij dat u kunt genieten van dit samenzijn in ons clubgebouw.
En tot slot: wij zoeken nog enkele vrijwilligers die ons wil-
len helpen met het werven van nieuwe adverteerders voor De
Brug.

Het bestuur

PS. Let op waar u parkeert. 
Vanaf 26 maart gaan de tuinlui de bomen snoeien. Dit zal
ongeveer een week duren.
Sorry voor de overlast.
Namens het bestuur: Ruud Kooijmans, secretaris.
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Nieuws van het evenemententeam
Beste Leden, 

Eindelijk lengen de dagen wat en nu maar hopen, dat de kou eindelijk voorbij is! Er
was weinig lente aan de Lentefair hoor....ja binnen in de Club met een drankje.
Deze fair werd goed bezocht, en de tassen werden weer riant gevuld met oude en
nieuwe spulletjes.
Natuurlijk was er op zaterdag 10 maart weer een gezellige Bingomiddag en O, wat
waren de prijzen weer groot....mede dank zij de sponsoren.
Onze Thea verkocht met een brede grijns de Bingokaarten...en dat liep gesmeerd.
Wij waren met 21 personen en ‘t was als vanouds heel gezellig.
En nu even tussen ons...Jef,... hé,  jij ging met 2 grote prijzen, waaronder de hoofd-
prijs, naar huis. Jij kreeg de Knip nauwelijks dicht .....maar het is je gegund hoor.
Ook de keukenkast werd door de leden weer riant voorzien van servies en de nodi-
ge lekkernijen.

De eerstvolgende Bingo is op zaterdag 7 april en begint om 14.30 uur. 
U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM.

Maar eerst beleven we op zondag 1 april de Paasbrunch, aanvang 11.00 uur.
Voordat je er erg in hebt, is er weer een Oranjemarkt, en wel op zaterdag 21 april
van 10.00 tot 14.00 uur. Reserveren voor een kraam ....vraag het aan de Bar.
Vergeet niet te noteren dat er op vrijdag 11 mei een busreis op de planning staat,
nadere informatie volgt.
Geniet van een mooie aprilmaand.

Tot de volgende keer, met een vriendelijke groet van het
Evenemententeam Club Los Holandeses
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Bloeddrukcontroles IMED Levante Hospital
Graag laten wij u weten dat de bloeddrukcontroles in de Club,die zijn gestart in
oktober 2017 Plaats vinden op de eerste en de derde donderdag van elke maand
tot einde april 2018.
Un saludo, met vriendelijke groeten,
Cornelia Johanna Schipper



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

19.30

Zondag 1 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur
kosten € 13,50 per persoon

Zaterdag 7 april  Bingo Aanvang 14.30 uur
Zondag 15 april Inloopborrel (NIEUW)

van 14.00 tot 16.30 uu
MET LIVE MUZIEK

Zaterdag 21 april  Oranjemarkt
van 10.00 tot 14.00 uur

Neem voor een kraam contact op met 966 875 342 of aan de Bar

Vrijdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zaterdag 5 mei Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 11 mei Busreis    nadere informatie volgt
Zondag 13 mei Moederdag, 

Koffie met iets lekkers 
Van 11.00 tot 13.00 uur

Zondag 17 juni Vaderdag
Koffie met iets lekkers 
Van 11.00 tot 13.00 uur.
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Schilderen & Beeldhouwen
De winterplaatjes van Anton Pieck kent iedere Nederlander. Maar wat vindt u van
de waterverftekening van de winterse brug over het Overijssels kanaal op het
omslag van deze Brug? Schitterend toch, deze prent van de hand van een van
onze leden? En zo Nederlands, zo’n ophaalbrug. Alhoewel? Vincent van Gogh
schilderde er ooit ook een in zuid Frankrijk.
Zelf vlucht ik elk jaar weg van de mooie sneeuwlandschappen naar Spanje. Hier
ben ik bezig met schilderen en met “De Brug”. Wanneer de winter voorbij is, keer
ik terug naar Nederland en zeg: “Hasta otoño próximo” tot ziens in het komende
najaar. Op 5 april geef ik de laatste schilderles van dit voorjaar. Daarna moeten mijn
“leerlingen” zichzelf zien te redden. 
Tot ziens in Spetember, Bart



In gesprek met
Deze keer was ik te gast bij Paula en Rob van der Velde .
Zij wonen in een ruim, gezellig vrijstaand huis met grote tuin, waar ik werd ontvangen
door 2 enorme Deense doggen, vriendelijke en rustige honden logee’s, naar later bleek.
Zelf bezitten ze ook 2 honden die uit het asiel zijn geadopteerd en nog 2 poezen.
We kennen Rob als een gezellige deelnemer bij het klaverjassen. Op de zondags kla-
verjas vormt hij een koppel met Jan Schoonhoven, een ideaal setje.
Rob werd in Leiden geboren. Hij was nummer 7 van 9 kinderen. Zijn vader verdiende
de kost in de horeca, moeder runde het huishouden. Het was een muzikaal gezin, zijn
broers speelden in bandjes die regelmatig optraden en heel populair waren .
Rob had echter andere ambities, hij wist al heel vroeg dat hij niet in loondienst wilde
maar ondernemer zou worden. Het lukte hem om op 19-jarige leeftijd een eigen
café/eetgelegenheid te openen in Katwijk aan Zee. Dat dorp was in de zeventiger jaren
een streng gereformeerde gemeente waar weinig te beleven was. Dat veranderde toen
Rob zijn zaak ook op zondag opende wat aanvankelijk op veel tegenstand stuitte maar
hij wist te winnen en het dorp kreeg hiermee een nieuwe impuls. Toen dat eenmaal liep
zocht hij een nieuwe uitdaging. Het werd een keten van stomerij- en chemisch reini-
gen-winkels waarvan hij een gedeelte overnam.
Dit was een heel andere branche dus er moest weer gestudeerd worden, en na de beno-
digde papieren reorganiseerde hij de zaken grondig: ij voegde er een afdeling kleding-
reparatie aan toe. Dat was handig voor de klanten maar ook voor hem om belasting-
technische reden. Hiervoor zocht hij contact met een atelier in Tilburg.

Tegelijkertijd vond hij ruimte voor zijn grote hobby: paarden.
Hij begon met dressuur en springen, hier ontmoette hij Paula, zijn vriendin. Samen
hebben zij de paardensport uitgebreid tot mensport. Met dit met paarden en koetsjes
hindernissen nemen, scoorden zij geweldig. Ze gingen internationaal deelnemen aan
concoursen in binnen- en buitenland en dat leverde veel prijzen en onderscheidingen op. 
In die tijd hadden ze meer ruimte nodig, en zo werd er naar België verhuisd.
Ze kochten grond en bouwden zelf een huis en stallen en
creëerden zelfs een kinderboerderij met allerlei dieren. 
Na 25 jaar besloten ze het wat rustiger aan te doen en lang-
zaam aan de zaken af te bouwen.
Uiteindelijk stopten ze met de paarden, een heel moeilijke en
pijnlijke periode. Ze vluchtten naar Spanje, waar een nieuwe
periode aanbrak. Rob is opnieuw weer actief maar nu met
tafeltennissen, biljarten en klaverjassen.
Paula’s hart ligt bij de dieren, ze maakt zich aldus verdienste-
lijk bij het dierenasiel.
Het was een lang en intensief gesprek waarin het mij duizel-
de van de activiteiten en ondernemingen die dit paar onder-
nomen heeft. Ik heb beiden leren kennen als gezellige no-nonsense mensen met veel
humor en een brede belangstelling, veel activiteiten en vooral veel dierenliefde.
Ik dank jullie wel voor jullie openhartigheid en gastvrijheid.
Janny van Spronsen
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Op vrijdag 23 maart jl.is een delegatie van de gemeente Alfaz naar ons clubhuis
gekomen om de mensen te helpen zich in te schrijven in de gemeente.
Voor Alfaz is dit erg belangrijk, omdat ze naar het ratio van het aantal inschrijvingen
subsidie krijgen van de Communidat Valencia. Deze gelden worden gebruikt voor de
openbare voorzieningen, zoals vuil-
nisophaal, politie, medewerkers
gemeente, Casa Cultura en verdere
belangrijke zaken.
Van de gemeente waren de voor ons
bekende Martine en Elisabeth aanwe-
zig, en een ambtenaar die belast is met
de inschrijvingen. Martine en
Elisabeth zijn speciaal belast met het
helpen van de buitenlandse residen-
ten, dus als u problemen heeft kunt u
altijd bij hen terecht.
Het Bestuur zal u helpen om contact
met hen te kunnen opnemen.

In het begin van de maand is ons zwembad gereviseerd.
We hadden namelijk van de zomer problemen om het zwembad helder te houden,
omdat er dan veel gebruik van wordt gemaakt. De oorzaak was Een skimmer die zijn
werk niet goed deed. Daarom moest de slang die het water opzuigt nagekeken wor-
den op breuk, lekkage, e.d.
De oorzaak is op de foto goed te zien. De slang was dicht geknikt. Die is vervangen
door een buis voor betere zuigkracht, en in één moeite door is ook de pomp gerevi-
seerd. Wij hopen u met de genomen maatregelen een heerlijke zwemzomer te kun-
nen garanderen.

Gemeente Alfaz op bezoek

Groot onderhoud zwembad

CONTACT
Deze nieuwe rubriek is bedoeld om
vraag en aanbod samen te brengen.

Dit kan bv. zijn items te koop of te koop
gevraagd of anderszins hulp aangebo-
den of gevraagd.

Heeft u verzoeken mail naar:
joopjanny9@hotmail.com

Woonruimte gezocht.Dame alleen.
Lange termijn.Barranco Hondo.
Tel.: 672 699 134

Te koop een bladblazer,
Tel.: 625 124 260
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Er zijn weer 47 (voor ons) nieuwe boeken bij gekomen, de goede gevers hartelijk
dank daarvoor. Verder geen nieuws te melden. 
U weet het, iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom in de
bibliotheek. Bij het zwembad het trapje af dan gelijk rechts.
Bron seniorenmoment: Tekenen van ouderdom? Er zijn er drie: geheugen verlies en
…. die andere twee kan ik mij even niet herinneren.
Medewerkers van de Bibliotheek

Bibliotheeknieuws

Beste leden,                                                                
Wij willen graag iets onder de aandacht brengen.                                  
Het lijkt ons gezellig om op gezette tijden op zondagmiddag een wijntje/biertje met
elkaar te drinken. We hebben natuurlijk allemaal onze eigen afdeling in de club waar-
in we actief zijn en waar we elkaar ontmoeten. Maar hoe leuk zou het zijn om met
leden die je weinig tegenkomt of die je zelfs niet kent ook eens een praatje te maken.
We zijn immers allemaal lid van dezelfde club.                                                        Daarom
hebben wij een voorstel: op zondagmiddag 15 april (na het klaverjassen) van 14.00
uur tot ongeveer 16.30 uur willen we een ‘proefinloopzondagmiddagborrel’ organi-
seren.   Pff, lang woord. U betaalt uw eigen drankje en wij zorgen voor livemuziek
en een snack.  Wij hebben geen idee of hier behoefte aan bestaat maar mocht deze
proefmiddag slagen dan zijn we van plan om dat na de zomer regelmatig te herhalen.
Als u met zoveel mogelijk leden over dit plan zou willen praten, dan zal deze eerste
try-out zeker slagen. We hopen u op zondagmiddag 15 april te mogen begroeten.
Een hartelijke groet, ook namens mijn medebestuursleden, Gerry Officier

Inloop-BORREL

Zondag 15 april:
Inloop-borrel

van 14-00 
tot 16.00 uur

Met live muziek 
van “Several Sounds”
Er wordt ook een hapje geserveerd.
Komt u ook?
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Let op: de gewijzigde e-mail
info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net
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WE MOETEN DEZE KANKEROORLOG EEN KEER WINNEN !
Donderdagmorgen 7 juni a.s. om 04.30 uur sta ik voor de 8e keer aan de voet
van de Alpe d’Huez (14 km.) om deze “molshoop” een aantal keren te beklim-
men. Op die dag beklimmen we met ong. 4000 getrainde mensen  maximaal zes
keer de Alpe d’Huez. Het is de beklimming van je leven, voor het leven van een
ander. Onze gedachten zijn tijdens deze beklimmingen bij alle mensen die we
hebben verloren en bij hen die nu behandeld worden. We hebben allemaal een
heel persoonlijke reden om hier aan mee te doen met het grote doel de weten-
schap te helpen van kanker een chronische ziekte te maken waar je goed, geluk-
kig en gezond mee verder kunt leven zodat niemand meer aan kanker dood gaat.
U begrijpt, de saamhorigheid druipt die dag van de Alpe d’Huez af. We zijn op
de goede weg, er is al veel bereikt. Samen komen we steeds dichterbij. Dichter
bij een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Wij vragen door u
gesponsord te worden. Alle fietsers, lopers en runners hebben over alle jaren (nu
12 x) vorig jaar het bedrag van maar liefst
150 miljoen euro bereikt.
De gehele opbrengst wordt ondergebracht
bij het KWF en in overleg met de
Stichting Alpe d’HuZes wordt besloten
welke wetenschappers voor welk onder-
zoek geld krijgen om bovenstaande stap
voor stap te gaan bereiken. U kunt alle
gesponsorde onderzoeken geldbesteding,
projecten én wetenschappers én bedragen
lezen op: www.opgevenisgeenop-
tie.nl,
Lieve mensen, u hoeft niet met mij berg
op te fietsen, maar u kunt wel uw steentje
bijdragen door mij te sponsoren. Dit kan
cash in de Alpe d’HuZes box of in een
enveloppe, u vindt uw bedrag dezelfde
dag terug op mijn actiepagina of u gaat
zelf naar mijn actiepagina: www.opgevenis-
geenoptie.nl, deelnemers, actiepagina’s
2018, deelnemers, overzicht deelnemers,
zoeken: jan mol, steun mij.                        
Mag ik a.u.b. op uw steun rekenen ?

Bedankt, Jan Mol

ALPE D´HUZES 7 JUNI



Na een koude en natte maand maart gaan we
nu hopelijk eindelijk naar een zonnig en warm
voorjaar. Het is altijd weer heerlijk om buiten te kunnen klaverjassen.
De overwinteraars die weer naar Nederland terug keren wensen wij een goede reis
en hopelijk gezond weer terug in het najaar.
Wij danken Charl Hilgers voor de aanvulling van onze klaverjasprijsjes.
De hoogste scores op woensdag:
21 februari Henk Mulder 5299 punten
28 februari Ali van Barneveld 6429 punten
07 maart Rinus Koulil 5296 punten
14 maart Frans van Raalte 5327 punten
De hoogste scores op zondag:
25 februari Yvonne Lit en Piet Gelens 5716 punten
04 maart Anke Kuckartz en Hester Steenbergen 5974 punten
11 maart Wies Benthem en Harry Blous 5294 punten
18 maart Ali v. Barneveld en Andries v. Opstal 5063 punten
De hoogste scores dit jaar:
Op woensdag:
1e Ali van Barneveld 6429 punten
2e Yvonne Lit 5954 punten
3e Wim Geerling 5415 punten
Op zondag:
1e  Elly Greveling en Henk Mulder 6186 punten
2e. Anke Kuckartz en Hester Steenbergen 5974 punten
3e. Yvonne Lit en Piet Gelens 5716 punten
Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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Onze kampioene: 
Ali van Barneveld, 

wie verbetert haar score dit jaar?

Met de klaverjassers t.g.v. Pasen uit eten. Ondanks afwezige leden,
wegens ziekte of verblijf in ‘t buitenland toch nog met 42 personen.



Canasta
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Bridge Als jullie deze Brug lezen is het alweer 1 april, nee het is
geen grap, de makers van De brug hebben weer hun best gedaan
Wij hebben 21 maart jl. onze Paasdrive gespeeld; met 7 tafels, en een leuke prijzen-
tafel. Uiteraard zorgde Riek weer voor de advokaat, hartelijk dank hiervoor. Het
was gezellig, de Club was in paasversiering, Marco had heerlijk gekookt, en Aad
verzorgde onze kelen met de drankjes. 
De laatste maand was het weer drukker op de donderdagavond, de meeste zieken
waren weer opgeknapt, dus iedere week kwamen er meer tafels bij.
De woensdagochtend, met Margaret en Rieks, is gezellig met niet al te veel tafels.
Het mogen er altijd meer zijn, dus wie zin heeft, kom een keer kijken.
Aanmelding of afzegging:
Voor woensdagochtend bij Margaret, via telefoonnummer 643 219 812, of per
email: margaret.vegter@gmail.com.
Voor donderdagavond blijft het bij Aad of Hester. 
Mooie Paasdagen (niet te veel chocolade eitjes eten, anders moeten we straks weer
allemaal aan de lijn) en Veel bridgeplezier met mooie contracten wenst jullie:
Het Bridgeteam

Wat een leuke maand hebben we wederom achter de rug.
Het weer viel soms wat tegen qua temperaturen, dus gaan we zo langzamerhand naar
de zomer verlangen.  Nu de overwinteraars weer richting Nederland gaan, moeten wij
eens kijken hoeveel vaste bewoners er gedurende de zomerperiode willen doorgaan
met Canasta. Als er genoeg animo is spelen we gewoon door natuurlijk.
De hoogste scores per avond:
26 februari Ingrid Doorgeest 12560 punten
5 maart Joop van Meeteren 11600 punten
12 maart Joke Niestadt 11115 punten
19 maart Ada Duker 11245 punten
Hoogste scores van 2018:
Ingrid Doorgeest 12560 punten Marina de Loo 12515 punten 
Willem Vermeulen 11800 punten
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn



NIEUWS

Op vrijdag 16 maart jl. werd de jaarlijkse biljartvergadering 
gehouden met 7 aanwezig leden (van de 34 biljartleden).
Genomen besluiten:
1. De puntentelling voor de Librecompetitie wordt  gewijzigd
2. De jaarlijkse biljartbijdrage blijft € 20,00
3. Geen bekerprijzen meer maar prijzen in natura.

Wnd. Biljartschrijver: Ruud Brouwer
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Biljart
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Een maandelijkse rubriek. We testen iedere keer een eetge-
legenheid uit in een breed scala van simpel tot meer luxe restaurants.
Ik begreep dat er in onze club een eetclubje is dat bestaat uit een achttal dames dat
één keer per week gezamenlijk gezellig uit eten gaat. Na kennismaking kon ik een
keertje mee.
De keuze was deze keer gevallen op restaurant El Castillo, een gezellig Spaans res-
taurant gelegen in Alfaz del Pi aan de Carrer el Castell 4.
Het is een koude regenachtige dag maar binnen is het aangenaam warm middels en
open haard en vuurzuilen. Het interieur is heel sfeervol en gezellig met mooi gedek-
te tafels, een minpuntje zijn de papieren servetten. Ook een gezellige bar. Buiten een
ruim zonnig terras maar door de regen vandaag niet in gebruik.
Wij worden vriendelijk en gastvrij ontvangen en naar onze plaatsen geleid, waar we
starten met de huiswijn, een eenvoudige maar goed drinkbare wijn, even later
gevolgd door een heerlijk vers warm stukje brood met allioli en een schaaltje olijven.
Vervolgens gaan wij voor het Menu del Día (prijs € 13,50), en kiezen voor uiensoep,
heerlijk! Mijn tafelgenote kiest voor tomatensoep, ook prima.
De hoofdschotel bestaat uit fish en chips of biefstukreepjes in tomatensaus.
Mijn voorkeur gaat uit naar de vis, twee grote stukken merluza in een knappend deeg-
je met verse patat, salade en een sausje, heerlijk! Mijn tafelgenote gaat voor de bief-
stuk, een ruime portie heerlijk vlees, geserveerd met een timbaaltje rijst en salade.
Ook komt er nog extra patat op tafel.
Als postre hebben wij de keus uit helado of koffie, en we kiezen allen voor het ijs dat
bestaat uit twee bollen vanille-ijs met chocolade of aardbeiensaus en slagroom, ook
weer smakelijk!
Bij het afrekenen (€ 87,00 voor 5 personen) krijgen wij nog een likeurtje.
Samenvattend was dit een heel gezellige middag met heerlijk betaalbaar eten en een
vriendelijke, zorgzame bediening in een gezellige ambiance.
Beoordeling: Ambiance: 8 keurig verzorgd

Bediening: 8 vriendelijk, attent
Kwaliteit: 8 smakelijk en vers
Prijsverhouding: 8
Parkeren: 7

Totaal een welverdiende 8 Sterren: XXXXX
Janny van Spronsen

Uit eten



wist u dit al?

Computertip Update  2018
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De eerste grote Windows update van 2018 komt er aan. In de loop van april brengt
Microsoft deze update uit.
Het is niet nodig zelf hiervoor actie te ondernemen, mits je tot nu toe het Windows 10
programma op je computer hebt bijgewerkt. De update komt dan vanzelf op het sys-
teem, maar dit kan soms wel enkele maanden duren.
Microsoft vernieuwt en verbetert Windows 10 voortdurend. Tweemaal per jaar brengt
het bedrijf een grote update uit. Daardoor blijft het systeem steeds bij de tijd. Maar dat
heeft wel gevolgen, want wie op ondersteuning wil blijven rekenen, moet wel steeds
de Windows 10 voorzien hebben van een update. Versies van vóór 2017 die nooit een
update hebben ondergaan, kunnen nu soms problemen opleveren. Vroeger bracht
Microsoft steeds na enkele jaren een nieuwe Windows versie uit, nu niet meer. 
Blijf toch je versie van Windows 10 wel jaarlijks updaten!
Duurbro

SHANTYKOOR
Bijna iedere dinsdag om 14.00 uur zorg ik dat ik aanwezig ben in de Club om het
repeteren bij te wonen van het Shantykoor. Het is heerlijk om al die nostalgische
liedjes te horen en om mee te zingen (achtergrondzanger).
Als oud-zeeman van de grote vaart komen de herinneringen weer boven en gaan
mijn gedachten terug naar die tijd. Het is lang geleden, in de vijftiger en zestiger
jaren was ik veel van huis. In die tijd voer ik voor de Holland Amerika Lijn (HAL)
en op de thuisreis kom je dan altijd voorbij Katendrecht want de schepen van de
HAL meerden aan in de Rijnhaven of de Wilhelminakade.
Als het koor het liedje zingt van Blonde Arie die verwacht werd langs Katendrecht
te varen, maar er nog steeds niet bij is, krijg ik de rillingen over mijn lijf. Vooral als
Wil Smit met zijn Rotterdams accent zijn solo gaat zingen, prachtig!
Als ik vroeger thuis verwacht werd, belde mijn verloofde Elsje, later mijn vrouw,
op naar het kantoor van de HAL hoe laat we zouden afmeren. Mijn Elsje stond dan
altijd al te wachten op Katendrecht en zwaaide naar me. Dan ging ze snel naar de
Rijnhaven om mij op te halen. De namen van de vrachtschepen van de HAL eindi-
gen altijd op ´dijk´ en de passagiersschepen  op ´dam´, en die meerden af aan de
Wilhelminakade waar nu de cruise-terminal is gevestigd.
De laatste jaren, inmiddels was ik getrouwd met Elsje, ben ik op passagiersschepen
gaan varen omdat die reizen korter waren.
Nog even terug komend op het liedje van Blonde Arie, ik vermoed dat het liedje niet
door een zeeman is geschreven omdat een zeeman niet spreekt over een schuit, maar
altijd over een boot of schip. Ook twijfel ik aan de naam van “de schuit” De Vrede.
Zoals ik al schreef, komen de grote Nederlandse schepen na Katendrecht niet ver-
der dan de Rijnhaven en Wilhelminakade, en wat de vrede daar te zoeken heeft weet
ik niet. Waarschijnlijk vond de schrijver de naam ´Vrede´ beter uitkomen in zijn
liedje… maar het blijft een mooi lied.
Komende dinsdag kom ik weer luisteren naar het Shantykoor !
Gerard van Gent



Maandag
10.15-14.00 uur Biljart libre competitie Chris Janse 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30 uur Canasta Willeke de Bruijn

Joke Niestadt
Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Johan Timmerman
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag
10.15 uur Bridge Margaret Vegter
19.30 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud David Dissel 
10.30 - 14.00 uur Biljartinstuif Cor Klaver /

Ruud  Brouwer
10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

10.30 - 14.00 uur Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

Zaterdag
10.15 -14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan

Ben van Beek

Weekagenda
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