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INHOUD
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SOCIËTEIT informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: € 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2017)  bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 10,- deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgsemaakt.

BANCO POPULAR

IBAN: ES44  0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Mevr. Nellie Roeland-Oskam Hr. Johan Timmerman

Overleden
Mevr. Martha Huijboom Hr. Jan Roozen
Mevr. Nel Klaver

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaart-
je afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of
wijziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;
Riek Tol.

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 966 873 736
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Hester Steenbergen 699 576 569
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Susanna de Zwaan 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 Susanna de Zwaan 966 580 185
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen      966 580 236  of 634 308 932
Tekenen / Beeldhouwen Jaap van Gurp 
en Schilderen Annelies van Tessel                   +31616761780

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi

Reg. Sanidad 10897
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VAN DE REDACTIE 
DE BRUG komt overal !!!!
En dat is maar goed ook, aangezien er al weer wat “winterleden” naar Nederland en
elders zijn vertrokken. Dat wil niet zeggen dat zij verstoken moeten blijven van ons
informatief maandblad. Via de digitale snelweg, én onze website, kunnen zij en nog
vele andere belangstellenden DE BRUG lezen en op de hoogte blijven van alle
gebeurtenissen en activiteiten binnen Club Los Holandeses.
Deze keer zijn er helaas ook verdrietige zaken die onontkoombaar ons pad kruisen.
Echter, wij moeten door, en gaan dan ook dubbel gemotiveerd met het gezegde Carpe
Diem verder met ons leven.
Gelukkig zien wij ook weer “zomergezichten” verschijnen, en die mensen kunnen
hun hart ophalen aan alle activiteiten die onverdroten door ons Evenementen Team
worden voorbereid.
Extra aandacht wil uw schrijfster even schenken aan haar “Brugmaat” Bart Groels,
die de komende maanden in Nederland vertoeft, en toch zijn kunst- en vliegwerk
voortzet om er deze keer én de volgende maand met mij een mooie BRUG van te bou-
wen, inclusief zijn iedere keer weer verrassende illustratie van het voorblad!
Dan mag ik u ook nog even in herinnering brengen dat, na deze uitgave, er nog één
BRUG zal verschijnen voordat het Brugzomerreces een feit wordt.
Dus …. hebt u nog iets te melden, of wilt u nog iets kwijt voor de zomer echt gaat
beginnen, stuur dan uw kopij bijtijds in (zie onderaan deze bladzijde).
Wij wensen u een bloemrijke meimaand toe, en ….. zorg goed voor uzelf en voor
elkander.
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 juni in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste mei.

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, 

Alhoewel de maand april koud en winderig was, staat nu toch echt de zomer voor
de deur. We gaan dus weer een zonnige tijd tegemoet. 
Een korte terugblik op de afgelopen maand. Binnen  een tijdsbestek van twee
weken zijn er drie personen overleden die nauw bij onze club betrokken waren:
Martha Huijboom, Jan Roozen en Nel Klaver (de echtgenote van Cor). Wij wen-
sen hun naasten heel veel sterkte toe. 
Verder is er hard gewerkt in de afgelopen maand aan het project “ kast”. De kast
in de hal is klaar en in gebruik. Hoe de kast in de Soos eruit gaat zien wordt ver-
der uitgewerkt door de bouwcommissie. We hebben er alle vertrouwen in. 
Na enig aandringen en in goed overleg met de gemeente Alfaz is er een begin
gemaakt met het hertsel van de goot bij de parkeerplaats. We hopen dat aan deze
vervelende situatie nu snel een einde komt. U kunt weer gebruik maken van het
buitentoilet en douche. Ze zijn fris en schoon. Er zijn bordjes op de deur geplaatst.  
Op 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats op de club, georganiseerd door de
Vereniging Nederlandse Veteranen en Oud-Militairen aan de Costa Blanca, daar-
bij is onze club gastclub. Wij hopen dat u ook bij deze plechtigheid aanwezig kunt
zijn. 
En uiteraard een terugblik op de festiviteiten van de afgelopen maand: de
Paasbrunch was een groot succes. Prachtig versierd, een uitgebreide maaltijd met
alles erop en eraan en een gezellige sfeer. kortom alles klopte. Dank aan ieder die
dit mogelijk heeft gemaakt. 
Onder het motto: wandelen, terrasje pakken en veel plezier maken was het reisje
naar Biar ook heel geslaagd. 
De Oranjemarkt op 22 april: wel wat fris maar gelukkig hebben we in een zonne-
tje enorm genoten van alles wat er te zien, te proeven en te koop was. De Club was
oranje gekleurd en de oranjebitter smaakte heerlijk. Dank je wel voor dit overheer-
lijke drankje Ger Schotte. Dat je dit recept niet wilt verklappen, snappen we wel
en daarom rekenen we ook volgend jaar weer op jou. 
En tot slot: ik hoop dat mensen zich thuis voelen op de Club. Samen activiteiten
doen of gewoon een kopje koffie of een glaasje met elkaar drinken. Een gesprek
aanknopen met nieuwe leden, we kunnen zoveel betekenen voor elkaar. 
Rest mij om iedereen een prachtige meimaand te wensen, ook namens mijn mede-
bestuursleden. 

Hartelijke groet, Gerry Officier.
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Ter nagedachtenis aan Jan 

EEN BERICHTJE VAN DE PINGPONGCLUB

Op vrijdagavond om kwart over 7 druppelen wij binnen en verbouwen we de ruim-
te. We hergroeperen de tafels en stoelen, zetten de pingpongtafel neer en verdelen
de zaal in tweeën, één helft voor de pingpongclub en één helft voor de
Sjoelafdeling. Wij hangen een groot net op in het midden om de pingpongballen en
sjoelstenen bij de eigen afdeling te houden. Daarna drinken we koffie  (Aad en
Marco zorgen altijd goed voor ons, zelfs lekkere patatjes maken ze voor ons klaar)
en wij beginnen de partijtjes met 4 personen van een kwartier à 20 minuten.
Degenen die niet aan de beurt zijn, zitten te kletsen en nemen een drankje; er wordt
ook veel gelachen. Omdat er een paar leden van het Shantykoor bij het tafeltennis-
sen zitten, kunnen wij het soms niet laten om te zingen, liedjes van heel vroeger.
Om een uur of half twaalf ruimen we alles weer op, nemen wij ons laatste drankje
en praten we nog wat na. Dit is in de wintermaanden.
In de zomermaanden spelen we buiten. Eén tafeltennistafel is soms te weinig en
daarom zijn we aan het sparen voor een tweede. Donaties zijn zeer welkom.
Tot slot willen we nog vermelden, dat wij enkele weken geleden afscheid hebben
moeten nemen van onze vroegere voorzitter Jan Roozen.

Marijke van Meeteren.

Hierbij een foto van de wandelgroep van zaterdag. Deze heeft met bloemen en
kaarsjes stilgestaan bij het overlijden van Jan Roozen .Hij was er in hun gedachten
bij. De wandelaars zullen hem missen. Wij wensen Joke veel sterkte met het verlies.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Donderdag 4 mei NATIONALE DODENHERDENKING
Aanvang 19.00
Buiten bij ons clubgebouw

Zaterdag 6 mei BINGO
Let op aanvangstijd Aanvang 14.30 uur
Zondag 14 mei MOEDERDAG

Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur

Zaterdag 10 Juni BINGO
Let op aanvangstijd Aanvang 14.30 uur
Zondag 18 Juni VADERDAG

Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur

LIEF EN LEED
Wij willen nog even onder uw aandacht brengen dat we een aantal dames
hebben die lief en leed met u willen delen. Zij willen graag aandacht
geven aan mensen die dat even nodig hebben.
Dus als u iemand kent die langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat
het ons dan weten. 
U kunt het melden bij Joke 965 873 419   of Karin 965 871 180.
Met een vriendelijke groet,
Lief en Leed van Club “Los Holandeses”
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
April, een maand om niet snel te vergeten, begon eigenlijk al op 31 maart met de
lezing van Gerry Officier (geheugentrainer) met als motto ¨Hoe je heette, dat ben ik
vergeten¨. De vice voorzitter, Fred Mahler opende de lezing. Hij verwelkomde ieder-
een die (in grote getalen) op deze bijeenkomst was afgekomen: meer dan 90 personen
waarvan ongeveer 50 % eigen leden. Deze lezing is door alle aanwezigen als zeer
positief ervaren. Er werden dan ook veel vragen gesteld aan Gerry. In de pauze kre-
gen alle aanwezigen een bakje koffie of thee aangeboden door het Evenementen
Team.  Het Evenementen team gaat zich beraden om meer van dit soort interessante
lezingen te houden.
Op vrijdag 7 april maakten wij een busreis naar Biar ongeveer zo´n 100 kilometer van
Alfaz del Pi. Weer eens een ander stukje van de provincie Alicante. 52 Personen
namen deel aan deze busreis. Biar is een prachtig dorp. Boven het dorp ligt een kas-
teel uit de 12e eeuw, van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over het dorp en het
gehele gebied. Na de lunch reden we naar de haven van Alicante. Ook daar was het
heerlijk genieten van de winkels en de geweldige boulevard met al zijn terrassen.
Klok slag 18.30 uur waren we weer terug in ons clubgebouw.
Zaterdag 8 april hebben we onze 2e middagbingo gehouden (voorheen was het in de
avond). Het was weer ouderwets gezellig met heerlijk weer. Met wederom zeer mooie
prijzen dankzij een geweldige sponsor die niet bij naam genoemd wil worden. De
aanwezigen waren weer zeer positief erover dat de bingo naar de middag is verscho-
ven. We blijven dit dus doen tot het einde van dit jaar. 
Zondag 16 april was er weer onze traditionele Paasbrunch. Voor deze brunch hadden
zich 64 personen ingeschreven. Dat betekende dat het totaal vol zat, er kon   echt geen
mens meer bij! Het buffet was weer oogstrelend om te zien (zie website www.
Holandeses.nl) en vooral om heerlijk van te genieten. Wij bedanken Magda, Karin en
Henk voor deze prachtige brunch. Zonder hun medewerking was deze brunch niet
realiseerbaar.
Zaterdag 22 april was er de Oranjemarkt. Er stonden ruim 35 kramen. De opkomst
van buitenaf was weer overweldigend. Die hebben wij te danken aan de Hallo,
Infokrant en de Week die gratis onze stukjes plaatsen bij al onze activiteiten zoals
Open dag, Rommelmarkt, etc. etc.. Zo wordt de uitstraling van onze club nog groter.
Het weer zat enorm mee. De dagen ervoor was het koud met heel veel wind zoals op
onze laatste Lentefair. De markt werd klokslag 11.00 uur geopend door onze voorzit-
ter Gerry Officier, waarna het Wilhelmus door Meet de Voice werd gezongen en de
gastvrouwen-heren een glaasje oranjebitter uitdeelden. Gelukkig hebben wij ook dit
jaar weer zeer positieve geluiden gehoord van onze kraamhouders. Over het algemeen
waren zij heel tevreden qua opkomst en omzet. We kunnen dan ook weer terug kijken
op zeer succesvol en geslaagde Oranjemarkt.
Voor de volgende activiteiten die gepland staan voor de maand mei, zie de kalender
op pagina zeven.

Met vriendelijke groet,
Het Evenementen team ´Club Los Holandeses”
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bleef het motto van de Alpe d’HuZes trouw: opgeven is geen optie.
Maar deze oorlog was niet te winnen. We hebben met z’n allen gedaan wat in ons ver-
mogen lag om de strijd van vier en een half jaar “acceptabel en leefbaar” te houden.
Onlangs, oktober 2016, hebben we afscheid van deze dappere en moedige Els moe-
ten nemen. Natuurlijk moet ik  nu die Franse “molshoop” op 1 juni 2017 een paar keer
beklimmen om haar te eren.
De slogan van de Alpe d’HuZes is “Opgeven is geen optie”.
Dit geldt in eerste instantie voor alle mensen die op dit moment met de ziekte gecon-
fronteerd worden. Het geldt ook voor die 4000 deelnemers die na een zware training
van een aantal maanden zoveel mogelijk keren naar de top gaan om te proberen voor
één dag de vermoeidheid te benaderen die hun geliefden ervaren of ervaren hebben.
“Opgeven is geen optie” geldt zeker voor alle wetenschappers die stap voor stap dich-
ter te komen bij het grote doel van de Alpe d’Huez: niemand meer dood aan kanker.
De uitdaging van de wetenschappers is deze ziekte om te buigen naar een chronische
ziekte waar je goed, gelukkig en gezond mee verder kunt leven.

Wij, deelnemers, hebben in de afgelopen jaren al 141 miljoen euro bij elkaar gefietst
en gelopen en hopen dit jaar de 150 miljoen te passeren. Op de site van de Alpe
d’HuZes kunt u op www.opgevenisgeenoptie.nl zien welke wetenschappers, welk pro-
ject en hoeveel geld zij ontvangen van al dit sponsorgeld.  
Mijn biljart-, bridge- en sjoelvrienden hebben mij al gesponsord voor het prachtige
bedrag van ruim € 300,00.

U kunt eventueel naar mijn persoonlijke actiepagina:
www.opgevenisgeenoptie.nl deelnemers – Actiepagina’s 2017

ALPE D´HUZES

Waarom ik op 1 juni 2017 weer deelneem aan de Alpe d’HuZes:
Mijn naam is Jan Mol en ik heb afgelopen winter voor de 3e keer overwinterd. Ik ben
lid van Club Los Holandeses en neem wekelijks enthousiast deel aan het biljarten,
bridgen en sjoelen. Daarnaast probeer ik zo goed mogelijk op mijn racefiets te trai-
nen voor deelname aan de Alpe d’HuZes.
Donderdag 1 juni a.s. sta ik met zo’n 4000 landgenoten om 04.30 uur aan de voet van
de Alpe d’Huez om die “Nederlandse” berg in Frankrijk weer een aantal keren te
beklimmen. Daarbij nemen we symbolisch  onze geliefden mee op onze bagagedra-
ger naar de top van de Alpe, Daarbij hebben we het Alpe d’HuZes lied in gedachten:
“dichter bij de hemel kom ik niet”. In de 21 bekende bochten branden 1000-den
kaarsjes die ’s morgens in het donker, tijdens je eerste klim, voor kippenvel zorgen en
een groot saamhorigheidsgevoel geven.  
Ik ga voor de 7e keer meedoen aan deze enorme activiteit. 
In 2009 was mijn eerste deelname, in 2014 mijn laatste. 1 September 2010 ben ik
gestopt met werk, het Zwitserleven kon beginnen. Helaas was het al spoedig  geen
Zwitserleven meer maar oorlog. Oorlog met kanker bij Els. Ook zij was in de jaren
2010 t/m 2012 deelneemster en beklom als 60+ jarige de Alpe te voet 2 x op één dag.
Eén keer was ze de oudste vrouwelijke deelneemster. Echter, in 2013 staat ze om
04.30 uur tussen het publiek aan de voet van de berg om mij aan te moedigen.  Dan
is ook zij een van de mensen waarvoor we fietsen en neem ik ze die dag voor het eerst
een aantal keren in gedachte mee naar boven. Na diverse zware operaties beklimt ze
in 2014 nog één keer in 4 dagen de 21 bochten van de Alpe, elke dag een paar. Ze



IN MEMORIAM MARTHA HUIJBOOM
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Wie denkt dat in dat huisje boven de Club een lief oud dametje woonde heeft het
een beetje mis. Martha was een echte Amsterdamse, bepaald niet op haar mondje
gevallen.
Martha en Ton werden in de jaren ´90 lid van de Club en stortten zich vrijwel
meteen in allerlei activiteiten. Beiden gingen klaverjassen en sjoelen. Daarbij ver-
sterkten zij de cabaretclub waar Martha piano en accordeon speelde en Ton een
leuke deun zong. Martha heeft vele jaren lang playbacknummers voor haar reken-
ing genomen tijdens de dolle avonden van Carnavalsvereniging “De
Diepklovers”. En niet te vergeten, op de muzikale zondagochtenden.
Ook duidelijk hoorbaar was Martha op de  Algemene Ledenvergaderingen, waar
zij regelmatig het woord voerde en niet ophield tot het probleem werd opgelost.
Haar grootste verdienste voor de Club betrof het zwembad. Dat betekende: in de
zomervakantie de badgasten in het gareel te houden. Ze zorgde ervoor dat ze hun
bijdrage betaalden en zo niet, dan ging ze erop af. Vanaf haar balkon had ze een
goed zicht op wat men daar uitspookte. Geen makkelijk karwei maar ze heeft dat
jarenlang volgehouden.
Toen Ton was overleden en daarna haar poes, nam zij een hondje uit het asiel.
Goofy, haar lieveling, haar kind.
De laatste jaren kreeg zij problemen met haar gezondheid. Ze hoopte dat ze de 90
jaar zou halen. Dat heeft niet zo mogen zijn. Ze overleed op 1 april 2017.
Martha’s foto, samen met haar hondje, stond op de kist. Een lief oud dametje.

Mieke Luttik
AFSCHEIDSREDE T.G.V. OVERLIJDEN JAN ROOZEN

Lieve Joke, lieve Willie, familie, vrienden, kennissen en overige aanwezigen,

Ik zal het woord tot jullie richten in de hoedanigheid van vriend, werkgever, en
namens Club los Holandeses.
Jan heb ik ruim 30 jaar geleden leren kennen in Club los Holandes, (in die tijd nog
Soos van Piet en Toos geheten), waar Joost, Harriët en Marij op dat moment de club
gingen runnen. Jan en Willie woonden in Altea, en kwamen in de club, daar Jet, de
moeder van Willie, woonde (Willies’ vader was inmiddels overleden). Zij konden op
dat moment geen lid worden van de club, aangezien dit  alleen mogelijk was als je in
de Barranco Hondo woonde.
Mede door hen werd het donateurschap in het leven geroepen en nam Jan als verte-
genwoordiger hiervan zitting in het Bestuur, waar ik op dat moment ook deel van uit-
maakte.
Er werd een carnavalsclub opgericht waarin zij 20 jaar actief waren. Jan was altijd
prominent aanwezig in zijn functie van knoppenman, grootvorst of hofnar en niet te
vergeten de carnavalszittingen,  waarin hij tijdens zijn play-back optreden altijd voor
een verrassende, vrolijke noot zorgde, waardoor de zaal krom lag van het lachen.
Al wás het carnaval, Jan zag er altijd tot in de puntjes verzorgd  uit, bijvoorbeeld als
Hofnar, met bijpassende schoenen, sokken, handschoenen , alles “ ton sur ton”. 



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

info@mcsseguros.net
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Eigenlijk hebben we niet veel nieuws te melden deze keer. Het gaat alle-
maal z’n gangetje. 
Er zijn al enkele leden weer vertrokken naar NL om daar te overzomeren,
maar de bibliotheek blijft open voor de leden die in Spanje blijven. 
De dames van de bibliotheek kijken elke week uit naar uw komst. Zoals u
weet is de bibliotheek iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur open. Bij het
zwembad het trapje af.
Medewerkers van de Bibliotheek

Wij waren een zeer hecht clubje, waar van Joke de laatste 4 jaren van ons
Diepkloversbestaan  ook deel van uitmaakte.
Buiten de carnaval was Jan meer dan 20 jaar voorzitter van de PingPongClub. In die
jaren werden er door hem vele toernooien georganiseerd, en vonden er uitwisselingen
plaats met andere Nederlandse Clubs aan de Costa Blanca. Twee jaar geleden nog,
heeft hij de vloer van de buitenbaan geschilderd en van een coatinglaag voorzien,
daarbij geholpen door Joke.
Wandelen, dit was eveneens een grote hobby van hem; in de beginjaren hadden we de
wandelclub o.l.v. Piet Gelens, later o.l.v. Joke.
Gezien het feit dat wij zo’n hechte groep waren, ontstond het idee om met elkaar
lange weekenden te gaan wandelen. Dit is meerdere keren gebeurd, met de tent of in
een Hostal. Altijd met veel plezier,  gezelligheid en saamhorigheid.
Dan, niet te vergeten tennissen, een sport die hij graag beoefende en waar hij tot voor
kort veel plezier aan beleefde.
Bij vele evenementen in de club was Jan aanwezig,maar bij één groots evenement
niet, en dat waren de voetbalwedstrijden van Nederland voor het E.K. of  W.K.
Jan is zelf een goed voetballer geweest en heeft in de competitie bij D.F.C.
(Dordrecht) nog tegen Johan Cruyff gespeeld; zijn besluit om te gaan reizen en daar-
na naar Spanje te gaan hebben toen een einde aan zijn voetbalcarrière gemaakt. Hij
volgde dus elke wedstrijd, maar niet in de Club, te veel mensen, te veel kabaal, te
weinig aandacht voor het voetbal, dat moest hij thuis alleen bekijken en analyseren.   
Dat analyseren kwam ik later ook weer tegen, toen ik een verhuisbedrijf runde,
waarin zowel Willie als Jan werkzaam waren. Jan ging naar Nederland en haalde daar
het diploma “ Erkend Verhuizer”; hij was een “Pietje Precies” en dat is wat je nodig
hebt in de verhuizingen, hij maakte analyses van wat, en hoe er ingepakt moest wor-
den, alsmede hoe de verhuiswagen geladen werd.
Jan, ik ben blij en met mij vele anderen dat we jou hebben mogen leren kennen in al
je hoedanigheden.
Het wordt geen gemakkelijke tijd voor ons allemaal.

Ik wens Joke, Willie , familie en alle aanwezigen hier, dan ook heel veel sterkte voor
nu en de komende tijd.

Lieve Jan,  wij zullen je missen, rust zacht.
Paul  Indemans 
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Busreis naar Biar

Rene Van Dijk Club NIV Denia
En Oftalvist beval ze mij aan
dubbelfocus  lenzen te  laten  plaatsen
na  cataract  in  beide ogen  te hebben
geconstateerd.  Eerst  heb ik mij  enkel
aan één oog laten  opereren om zeker
te  zijn.   Onmiddelijk  na  de  operatie
was  ik  aangenaam  verrast   door  de
helderheid  van kleuren  die ik met  het
geopereerde   oog   kon    waarnemen.
Kortom het  andere oog heb ik dus ook
laten doen.  Geen bril  meer:  lezen en
autorijden   zonder   bril.  Zowaar  een
geweldig resultaat!!! 

Ineke Club NIV Denia
Ik heb me door dr Oftalvist laten helpen
aan mijn ogen waar staar op zat.
Na de   operatie  ging  er  een   wereld
voor mij open. Mijn “goede”oog van
50% naar 100% en mijn “luie”oog van
4% naar 40%!! Ik kan nu alles weer
lezen en dat zondr bril. Fantastisch!

Een aantal weken geleden stond er achter het zwembad bij de Club een moderne
bus die ons na anderhalf uur rijden naar Biar bracht. Van dit stadje nooit gehoord,
dus zeer benieuwd. Tijdens de heenreis werden wij onderweg voorzien van veel
informatie door de reisleidster Vivian. Helaas bleek zij die dag niet helemaal
100% fit te zijn. Begrijpelijk dat het op de terugweg iets rustiger was.
Via loop- en fietspaden bereikte de bus een hoogte van 700 meter. Uitstappen bij
Restaurant De Kroon, (“Restaurante La Coruna”). Nu de keuze koffie drinken of
rechtstreeks naar het kasteel lopen. Helaas kon dit alleen via ongeveer 150 trap-
pen, ongeveer een uurtje traplopen stond er in de toeristenfolder. Ongelooflijk, wij
kwamen na een restaurantbezoekje en een paar consumpties toch na een half uur-
tje bij het kasteel aan. Inderdaad het uitzicht was prachtig, wel veel kale muren
zonder schilderingen. Maar nu weer terug.
Je stapt hiervoor dus de kasteelpoort weer uit en ja hoor ……… daar stond, bijna
voor de deur, een personenauto geparkeerd met Nederlands kenteken. Niets geen
trappenlopen, maar gewoon rechtstreeks naar boven rijden kon dus ook.
Via een smalle rijweg teruggelopen. Wel bleek dit een (korte) omweg, heel lang-
zaam hellend naar beneden. Het restaurantje, gezien tijdens het traplopen op de
heenweg, helaas niet meer  terug te vinden. Wel de oudste bar/pub van Biar. Heel
gezellig daar. Weinig gegeten maar wel op tijd terug bij de bus.
Op de weg terug naar La Nucía ook nog even langs de haven van Alicante.
Interessant, langs de kade lag een vierkant houten bak afgemeerd die in niets leek
op een replica van een schip van een paar honderd jaar geleden. Ik weet niet hoe
lang deze houten bak daar in de haven nog blijft drijven. Rond de waterlijn waren
veel huidplanken in zeer slechte staat.      
Tot slot, Evenementen Team bedankt, en…….. dit alles voor 10 euro!
duurbro

Impressies 
van de 

ORANJE-
markt
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Afgelopen maand was super gezellig. We gingen weer met een grote groep kla-
verjassers uit eten van de klaverjaspot; dit werd mede mogelijk gemaakt door een
donateur die een flinke aanvulling deed, hierbij alsnog onze hartelijke dank.
Tijdens de paasklaverjasdrive ging, behalve de prijswinnaars, iedereen met een
passend presentje naar huis.
Wij heten ook Wies van Benthem weer welkom die om gezondheidsreden een
paar weken moest overslaan. Dat geldt ook voor Trudy en Aart van Zuylen die we
lang moesten missen; ook zij doneerden weer gratis speelkaarten waar we veel
plezier van hebben, onze hartelijke dank.
We hopen de komende weken weer heerlijk buiten te kunnen kaarten.
De winnaars op woensdag waren:
22 maart Hans Duyneveld 5321 punten
29 maart Frans van Raalte 5376 punten
05 april Hans Duyneveld 5310 punten
12 april Ali van Barneveld 5739 punten
19 april Martin Kuckartz 5573 punten
De winnaars op zondag waren:
26 maart Tonny en Hans Duyneveld 5515 punten
02 april Susanna de Zwaan en Yvonne Lit 4911 punten
09 april Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5175 punten
De hoogste scores:
Op woensdag: 1. Ali van Barneveld 5739 punten

2. Toiny Weiss 5696 punten
3. Joke Bernon 5592 punten

Op zondag: 1. Toiny Weiss en Cor Klaver 5809 punten
2. Ali van Barneveld / Piet Gelens 5766 punten
3. Ali van Barneveld / Piet Gelens 5685 punten

JvS
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BILJARTNIEUWS

Op donderdag 23 maart jl. werd weer de jaarlijkse
Biljart Tweekamp gehouden met de NVCB.  Deze keer
met goed resultaat, de eindscore was:  NVCB – CLH
18 – 30. De wisselbeker staat nu weer in onze eigen
kast in de biljarthoek.
Op vrijdag 24 maart jl. werd ons eigen Driebanden
Toernooi gehouden:
1.Cees Kraan. 2.Ronald van Daele. 3.Eppo Gouwerok.
De uitslagen van de Driebanden Competitie 2016-’17:
1.Piet Dijkstra, 32 punten. 2.Cees Kraan, 31 punten. 3.Simon Schaap, 30 punten.
De uitslagen van de Libre Competitie 2016-2017:                                              
1.Cor Klaver 36 punten. 2.Pieter Tensen, 33 punten. 3.Willem Vermeulen, 33 punten.
De wedstrijdleider van al deze evenementen was Cees Kraan. Door hem zijn ook
alle verdere gegevens hierover opgehangen op het mededelingenbord.
Nu gaan diverse biljarters die in Spanje blijven weer zomercompetitie spelen. 
Wij hopen alle biljarters eind september gezond terug te zien. 
Dit dus voor aanvang van de competitie 2017-2018, en natuurlijk ook op de jaar-
lijkse korte biljartvergadering.

Biljartbestuur (Cees, Cor en Ruud)

April is alweer voorbij, een maand met veel activiteiten in de Club. Wij heb-
ben de Paasdrive gespeeld met 7 tafels; het was erg gezellig, heerlijk eten van
ons barteam, een mooie prijzentafel, de advocaat was zeer geliefd, wij bof-
fen maar dat Riek ieder jaar weer zoveel flessen meeneemt.
Zo zitten we inmiddels in mei, en eind mei vertrekken er weer een aantal
leden naar Nederland om daar de zomer door te brengen.
Voorlopig hebben wij nog steeds vijf of zes tafels om mee te spelen op de
donderdagavond. 
Op de woensdag zijn het vier of vijf tafels.
Nog even en dan kunnen we weer buiten bridgen!
Voor de goede orde: op donderdag 4 mei wordt er niet gebridged in verband
met de jaarlijkse Dodenherdenking in Club los Holandeses.
Dan wensen wij u de rest van de maand mei veel speelplezier, en … wees
aardig voor je partner.
Het Bridgeteam

Bridgenieuws
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Clubgebouw: Plaza Justus 1
Urb. Barranco Hondo E-mail: bestuur75@gmail.com
03580 Alfaz del Pi Website: www.holandeses.nl
Telefoon: 966 875 342 E-mail redactie:redactieclh@gmail.com

Geachte ondernemer,

Het is ons een genoegen u hierbij informatie te verstrekken inzake het adverteren in ons clubblad
“De Brug”. Ons blad wordt 10 x per jaar uitgegeven (in juli en augustus is er geen uitgave). De
edities zijn in ons clubgebouw voor leden en geïnteresseerden gratis verkrijgbaar.
Naast een “papieren” uitgave wordt De Brug op onze website gezet en digitaal aan een groot
bestand toegezonden per email. Op onze website, www.holandeses.nl , staat onder een aparte kop
“adverteerders” uw advertentie nogmaals vermeld. Via de pagina ”hyperlinks” heeft u ook de
mogelijkheid een zgn. link aan te laten brengen zodat bezoekers direct door kunnen klikken naar
uw eigen website. Deze optie is uiteraard het gehele jaar beschikbaar.
Het streven van Club Los Holandeses is om de vereniging zo breed mogelijk uit te dragen en ook
die mensen te interesseren, die slechts gedeeltelijk in Spanje verblijven. Maar die hier wel vaak
een huis hebben om er zich uiteindelijk na pensionering (voor een beduidend langere periode) te
kunnen vestigen. Wij bieden aan onze leden een breed scala aan activiteiten.
Na gesprekken met diverse adverteerders proberen wij ook een extra voordeel voor onze leden te
realiseren en zo de klantenbinding met onze adverteerders te vergroten. Een “win-win” situatie
dus. Voor u meer klanten en voor ons meer leden.
Voor 2017 gelden de volgende tarieven:
1/1 pagina: kleur                   € 250,00 1/2 pagina: kleur   € 150,00

z/w                     € 180,00 z/w      €   90,00
1/3 pagina : kleur                   €   90,00 Weblink €   15,00

z/w                     €   70,00
Alle genoemde bedragen zijn in “euro”, inclusief I.V.A.

Wij verzoeken u de advertenties in Jpeg of PDF formaat van goede kwaliteit aan te leveren.
Uiterste inleverdatum per maand is de 20ste van enige maand voor de volgende editie.
U heeft de mogelijkheid gedurende het advertentiejaar uw advertentie aan te passen qua inhoud.
Ook kunt u gedurende het jaar uw advertentie vergroten of veranderen van zw/w naar full color.
Voor de meerprijs zal u een separate factuur worden toegezonden.
De facturen worden ieder jaar in de maand december verzonden voor het komende jaar. Wij
maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van email. 
Iedere maand wordt aan onze adverteerders de nieuwe editie van De Brug per email doorgestuurd.
In verband met het verkleinen van het bestand kan het zijn dat uw advertentie iets minder duide-
lijk overkomt dan in de gedrukte versie. Helaas is hier niets aan te doen.
Advertentieovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van een kalenderjaar. 
Advertenties, gedurende het lopende kalenderjaar aangeleverd voor eerste plaatsing, worden
geplaatst gedurende de rest van het jaar.Alle overeenkomsten worden, zonder tegenbericht van de
opdrachtgever, stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd per 31 december van enig jaar. 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te informeren.
Mocht u echter nog aanvullende vragen hebben dan verzoeken wij u ons dit direct via email te
laten weten. Wij zullen aan uw opdracht onze uiterste zorg besteden en zien deze dan ook met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, Redactie De Brug Club Los Holandeses
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Computertip

Ja, ja, de tijd gaat snel: de eerste overzomeraars zijn weer naar Nederland en
er  zullen er nog wel enkelen volgen. Jammer, maar zo gaat dat in Spanje.
Gelukkig blijft een grote groep leden gewoon hier.
Met de ondersteuning is het niet erg druk, de meesten weten wel hoe het
werkt. Zij kunnen helpen bij de mensen die nog niet alles weten.                   
Vaak zie ik mensen ontzettend zoeken als ze een foto willen laten zien; dit is
te voorkomen door op de juiste plaats te zoeken en door mappen te maken.
Er zijn te veel verschillende apparaten op de markt om even kort uit te leg-
gen hoe alles in zijn werk gaat. Er zijn grote verschillen, soms zelfs bij een
zelfde merk. Om het gemakkelijker te maken kunt u in ieder geval de foto´s
die dubbel zijn of fout, verwijderen, dat helpt al aardig.
Tot mijn grote vreugde zijn er een paar enthousiaste mensen die leuke foto´s
aan Aad stuurden om op de site te zetten. U kunt ze gewoon ook naar mij
doorsturen, lindacreaciones6@gmail.com. Mocht u nog een heel leuke foto
hebben van een clubdag, dan is het leuk om deze te delen met ons op de site,
natuurlijk niet 30 foto´s per persoon, maar een heel speciale leuke.
Onze site: www.holandeses.nl Linda

Hackers kunnen soms mee kijken en/of luisteren tij-
dens het computeren. Zet daarom de ingebouwde
webcam en eventueel ook de microfoon uit.
Justitie adviseerde een aantal jaren geleden al dat het verstandig was om de inge-
bouwde webcam van de pc of laptop af te plakken. Hackers zouden anders mis-
schien via de webcam naar uw werkomgeving kunnen kijken (wellicht is er daar iets
te halen).
Hackers kunnen natuurlijk niet zomaar de webcam aanzetten. Zij moeten eerst spe-
ciale software op uw computer installeren. Dat gaat vaak door een mailtje te sturen
met een link. Dit kan ook door je een nep-update voor te schotelen. Als je daarop
klikt, kan er software op de computer geïnstalleerd worden. Hiermee krijgt de hac-
ker toegang tot jouw webcam en/of microfoon. Daarom adviseerde justitie voor-
heen dat je het zekere voor ‘t onzekere moest nemen door de webcam af te plakken.
Tegenwoordig kan de webcam, met bijvoorbeeld Windows 10, eenvoudig worden
uitgezet. 
Dit kan nu zo: 1. klik op de app Instellingen en daarna op Apparaten.2. Daarna
onderaan de pagina op Apparaat beheer klikken, 3. Via beeldapparaten (camera’s en
scanners) met de rechter muisknop klikken op Intergrated webcam om deze uit te
zetten. 
Tot slot, als je de computer altijd netjes de officiële updates downloadet en nooit
zomaar op vreemde bestanden klikt, is er praktisch geen risico. Maar je weet toch
niet zeker.

duurbro

Hacking
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Maandag

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

Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Susanna de Zwaan
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
13.00-14.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.00 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
Ruud Brouwer

10.30 uur Tekenen en schilderen Annelies v.Tessel
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

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

Zaterdag

10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan

Zondag

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

WEEKAGENDA


