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SOCIËTEIT

Openingstijden:

informatie

Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.
Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden:
€ 30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen:
€ 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:

Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2018) bedraagt de contributie: € 80,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 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.
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Telefoonlijst

Agenda activiteiten

Contactpersonen

Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif

Biljart libre
Bridge donderdag

LIEF EN LEED

Het is belangrijk om onder uw aandacht te brengen dat er een aantal dames zijn die
lief en leed met u willen delen.
Zij kunnen en willen aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.
Dus mocht u iemand kennen die langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat het
ons weten. U kunt dat melden bij:Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Met een vriendelijke groet,
Lief en Leed van Club “Los Holandeses”

& dr. M. Vleugels huisartsen

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi
Reg. Sanidad 10897

Bridge woensdag
Canasta
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Shantykoor

Sjoelen
Tafeltennis
Schilderen / Beeldhouwen
Wandelen

AFDELINGEN

Aad en Marco:
evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31 648 791 230
Chris Janse
+31 635 764 446
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Margaret Vegter
643 219 812
Joke Niestadt
656 943 098
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Susanna de Zwaan
966 580 185
Ben van Beek
625 124 260
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Johan Timmerman
+31 637 405 988
e-mail adres: shantyholandeses@gmail.com
Ben van Zutphen
966 874 654
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Jaap v. Gurp, Bart Groels
643 360 175
Joke Niestadt
656 943 098

LEDENADMINISTRATIE
mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Ans Zijlaard
Hr. Wouter van Nieuwenhuijsen
Mevr. Coby Machielse
Mevr. Trudy Schoppert-Hogevorst
Hr. Jan Kelders
Mevr. Marianne Huijsmans-Visser

Hr. Paul Lamin
Hr. Ton van der Klei
Mevr. Barbara Oele
Hr. Eddy Schutijser

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
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VAN DE REDACTIE

Wij zijn blij met de aanmelding van een nieuw Redactielid: verse input doet
meestal goed, dus wij verwelkomen van harte Janny van Spronsen !
Zij heeft met ons rond de tafel gezeten tijdens de Open Dag, en ons haar
ideeën en tips voorgelegd. Wij zien er naar uit, en als u goed leest, zijn er in
deze uitgave al bijdragen van haar hand. Wij wensen Janny veel genoegen en
inspiratie om er samen met ons elke maand een mooi en interessant maandblad van te maken.
De Olympische Spelen hebben ons weer spannende uurtjes bezorgd, altijd
fijn als er weer verdiend diverse medailles zijn behaald. Sport verbroedert,
dat hebben wij gezien, en samenzijn in het algemeen verbroedert zeker, dat
ervaren onze leden bij de diverse afdelingen zeker ook!
Zoals u van ons gewend bent zijn de vaste afdelingen met hun verslagen vertegenwoordigd, en kunnen wij uitkijken naar geplande activiteiten, zowel
binnen als buiten. Dat laatste is nu al zeker mogelijk nu de temperatuur gaat
stijgen, en er weer wat kleur in de natuur is gekomen, en hopelijk ook op
onze gezichten. De dagen lengen merkbaar en dus zal, zoals ieder jaar in
maart, de klok 1 uur vooruit worden gezet, en wel in de nacht van zaterdag
24 op zondag 25 maart a.s.
Wij wensen u een aangename, gezellige en afwisselende maand maart toe!
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 april in te leveren of te e-mailen vóór de
20ste maart.

N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de
tekst in Times New Roman.

De Algemene Ledenvergadering van Club Los Holandeses is gepland
op vrijdag 9 maart om 10.30 uur in ons clubgebouw.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

PRIJZEN ADVERTENTIES 2017-2018

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
€ 150,00
€ 90,00
Z/W

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

van de Bestuurstafel

De maand maart staat voor de deur. Alhoewel we niet mogen klagen, waren
er in februari toch wel wat frisse dagen. Lekker bij de kachel, ik kreeg er
spontaan een Nederlands gevoel bij.
De open dag op 10 februari begon koud maar al gauw bleek dat we ons met
zijn allen hierdoor niet uit het veld laten slaan. Om 12 uur zat de club helemaal vol met vrolijke mensen. En ja, toen ging het shantykoor optreden.
Onder leiding van Cees (complimenten Cees hoe jij iedereen weet te bezielen) gaven de mannen een spetterend optreden. “Hallo allemaal”, het
beroemde liedje van de televisieserie “De Luizenmoeder” ging erin als koek.
De hele zaal deed mee. Een prachtige bijkomstigheid is dat zingen een vitamine is voor je hersenen. Onze shantymannen worden dus steeds wijzer.
Op 27 februari zijn twee van onze bestuursleden door de gemeente Alfáz del
Pí uitgenodigd om samen met andere organisaties het parlement in Valencia
te bezoeken. Hetty en ik gaan mee, we zijn erg benieuwd.
Op zaterdag 3 maart is er de traditionele Lentefair, en op vrijdag 9 maart de
Algemene Leden-vergadering. Ik hoop dat we u hierbij mogen begroeten.
Ik wens u een heel mooie maand toe.
Een hartelijke groet, ook namens mijn mede-bestuursleden,
Gerry Officier
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Nieuws van het evenemententeam

Beste leden,
Wat gaan de dagen toch snel en februari is alweer voorbij. Maar toch even de
maand doornemen want zaterdag 10 februari was de Open dag van onze club.
Om 11.00 werd deze Open Dag door voorzitster Gerry geopend.
En, wat zijn wij blij met onze nieuwe toldo want buiten waaide je weg en dat
was voor de dames een drama voor het kapsel. Maar....ondanks de wind kwamen er nieuwe leden langs die zich natuurlijk meteen bij onze gezellige club
aanmeldden!
Om 15.00 uur werd de dag door onze voorzitster Gerry afgesloten. Daar hebben
wij toen maar een drankje of 2 op gedronken.
Op 16 februari stond de bus naar Teulada al vroeg klaar, helaas kregen wij ‘s
ochtends het vervelende bericht dat onze reisleidster Vivian i.v.m. ziekte niet
mee kon ...daar stonden wij dan! En wat is het dan toch fijn dat het door Fred
(bestuur) opgelost werd met een gezellig praatje in de bus, en door als Tom-Tom
te fungeren voor de chauffeur .. DANK JE WEL FRED! Ja, wat denk je met
Mozes....nee niet de Mozes van het mandje maar van Tui... (de buschauffeur) hij
wist namelijk helemaal niets. Dus voor het Evenemententeam een reden om
eerst even vooraf te gaan kijken bij de komende tripjes.
Daarna gingen wij op naar Javea om de kerk van de Onze Lieve Vrouw van
Loreta te bezoeken... Vervolgens naar Denia om te winkelen en een drankje te
drinken en een hapje te eten.
En dan op naar de Wijn- en Moscatelproeverij in Teulada....waar de drankjes
????heerlijk door de KEELTJES gingen. Natuurlijk werden er flessen gekocht.
Dus wij daarna weer op naar huis. Nog even een afzakkertje bij Aad en de dag
was weer voorbij.
Zaterdagmiddag 17 februari was er weer een gezellige BINGO. Zoals gewoonlijk voorzien van leuke prijzen voor in de koektrommel en ook om het huis op
te fleuren en ja, wat een goed gevulde knip namen we mee naar huis! En niet
vergeten: ook was er een nieuwe sponsor: Tremonti Pizzeria Heladeria uit Albir
..Calle Joaquin Rodrigo 3.
Hij bracht een leuk presentje(een waardebon voor twee ijscoupes) mee en wat
denk je, daar ging onze IEN mee weg.....
¨NEE, NIET MET DE ITALIAAN¨ maar met het kadootje!
Op zaterdag 3 maart van 10.00 tot 14.00 uur moet u niet vergeten dat er een
LETE FAIR is, met oude en nieuwe spulletjes . . . u bent van harte welkom!
Tot de volgende keer met een vriendelijke groet van het
Evenementeam, Club Los Hollandeses.
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Zaterdag 3 maart

Wilt u ook een kraam?
Vrijdag 9 maart
Zaterdag 10 maart
Vrijdag 23 maart
Zondag 1 april

Zaterdag 7 april
Zaterdag 21 april
Vrijdag 4 mei
Zaterdag 5 mei
Zondag 13 mei
Vrijdag 18 mei

Zondag 17 juni

19.30

Mededelingen

Lente Fair v.10.00 tot 14.00 uur
Met nieuwe en oude spulletjes.
Vraag het aan de Bar
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur
Bingo
Aanvang 14.30 uur
Biljart driebanden toernooi
Paasbrunch Aanvang 11.00 uur
kosten € 13,50 per persoon
Bingo
Aanvang 14.30 uur
Oranjemarkt
van 10.00 tot 14.00 uur

Nationale Dodenherdenking
Bingo
Aanvang 14.30 uur
Moederdag,
Koffie met iets lekkers
Busreis nadere informatie volgt
Vaderdag
Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur.

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
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Belangrijk nieuws

voor de inwoners van de gemeente L’Alfàs Del Pi.
De gemeente L’Alfàs Del Pi ontvangt jaarlijks subsidies van de nationale en regionale regering om het leven van haar inwoners zo goed mogelijk te garanderen. Het
gaat hier over alle openbare diensten waarvan iedereen gebruik kan maken. Nu worden subsidies alleen verstrekt over het aantal geregistreerde inwoners.
Het INE ( Nationaal Instituut voor Statistiek) heeft besloten om ongeveer 3.000
inwoners niet te accepteren omdat deze hun inschrijving niet hebben bevestigd.
Daarnaast blijkt een groot deel van de inwoners van Alfas niet geregistreerd. Door
de niet- inschrijvers loopt de gemeente een groot bedrag aan subsidie mis en dat
heeft voor ons allemaal consequenties. Een oorzaak van niet- inschrijven kan zijn
dat men denkt dat het met andere zaken te maken heeft zoals belasting of inkomen.
Dit is niet juist. Het registreren in het bevolkingsregister staat helemaal op zich en
is verder nergens aan gekoppeld, niet in Nederland en niet in Spanje. Iedereen die
hier tijdelijk (minimaal 3 maanden) of permanent verblijft kan zich laten inschrijven. Het gegeven of u een huis bezit of een huis huurt maakt geen verschil. Mensen
die hier resident zijn en staan ingeschreven moeten dit iedere 5 jaar bevestigen.
Niet- residenten die in geschreven staan moten dit elke twee jaar bevestigen. Vindt
u het belangrijk dat openbare zaken zoals politie, gezondheidszorg, ambulance,
straatreiniging enz. goed blijven functioneren, dan is registrtie noodzakelijk.
De gemeente heeft een wethouder die Nederlands spreekt, haar naam is Martine
Mertens en u kunt haar altijd bellen voor informatie. Tel. 965 888 265 Tevens ligt
er in ons clubgebouw een folder hierover .
Vanzelfsprekend is deze informatie niet alleen bedoeld voor de gemeente waartoe
onze club behoort, iedere gemeente heeft hiermee te maken. Als u zich wilt laten
inschrijven of uw inschrijving wilt bevestigen, hoeft u hiervoor niet naar het
gemeentehuis. Op vrijdag 23 maart 2018 tussen 11.00 en 13.00 uur is er een ambtenaar van de gemeente Alfas in ons clubgebouw aanwezig om dit te regelen. Voor
nieuwe inschrijvingen moet u meenemen: identiteitskaart of paspoort, NIE nummer,escritura/IBI of huurcontract/schriftelijke overeenkomst met de eigenaar voor
het gebruik van de woning.
In het geval dat u uw inschrijving dient te bevestigen (confirmación) is alleen een
paspoort of identiteitskaart nodig.
Gerry Officier

BERICHT VAN DE DARTS AFDELING

Ieder jaar zagen wij het bij het darten langzaam drukker worden. Het succes breekt ons haast op, gezien het aantal darters.
Wij zijn gestart met vier personen en zijn nu al met veertien tot
zestien personen actief. De drie dartborden zijn dus overvol
bezet (maar er zijn ook regelmatig wat personen naar elders).
Komt u gerust eens kijken op de dinsdagavond om 19.30 uur
en gooi eens een pijltje mee. U hoeft geen specialist te zijn, u
bent van harte welkom.
Het Dartsteam
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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
aangeboden of gevraagd.
Heeft u verzoeken mail naar:
joopjanny9@hotmail.com
Gevraagd
Wie heeft voor mij het boek:
In koelen bloede van Truman Capote
Kosten worden vergoed
Ben van Beek tel: 625124260
Gevraagd
Bureaustoel met wieltjes.
Tel.625850577
Aangeboden
Vrijwel nieuwe weinig gebruikte
fax/telefoon,
Gratis
Janny van Spronsen
tel: 966873180 / 622882020

Algemene ledenvergaderig
Beste Leden,

Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 09 maart 2018 in
ons clubgebouw.
De Algemene Ledenvergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat bij aanvang van de vergadering minder dan éénderde
van onze leden aanwezig is, dan wordt de vergadering onmiddellijk gesloten
en begint een nieuwe vergadering op dezelfde dag om 11.00 uur. In die vergadering kunnen dan rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Deeltijdleden hebben geen stemrecht.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.
Het Bestuur

Voorlopige Agenda voor de Algemene ledenvergadering

Opening door de Voorzitter.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Notulen van de ALV van 10 maart 2017 ( Reeds verzonden in maart 2017).
Financiën : Financieel verslag 2017 ( Zie extra bijlage ).
Verslag Kascontrolecommissie.
Benoeming Kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing :
Tussentijds is afgetreden Cor Klaver i.v.m. privé redenen.
Op dit moment vindt het Bestuur het wenselijk om met vijf personen verder te gaan.
Rondvraag.
Sluiting.
Kandidaten voor de Bestuursverkiezing kunnen zich schriftelijk
aanmelden via bestuur75@gmail.com

Namens het Bestuur Club Los Holandeses,
Ruud Kooijmans
secretaris
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Bibliotheeknieuws

Er is een nieuw boek uit van Dan Brown met titel Oorsprong; ook van Loes
den Hollander, met titel Onderuitgehaald, en als laatste hebben we het boek
van Ildefonso Falcones, met titel Erfgenamen besteld maar dit is helaas nog
niet binnen. De boeken van Dan Brown en Loes den Hollander zijn wel binnen. Zo ziet u maar dat u zelfs de laatst uitgekomen boeken bij ons in de
bibliotheek kunt vinden.
U weet het, de bibliotheek is iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur,
en als u nog geen lid bent van de bibliotheek maar wel graag leest kunt u voor
€ 10,00 per persoon per jaar lezen.
Bron seniorenmoment: Je beseft dat je ouder wordt als het langer duurt om
uit te rusten dan om vermoeid te raken.
Mederwerkers van de Bibliotheek

Barteam
Beste leden,

Zondag 1 april (ja het
is geen mop) organiseert het Barteam een
paasbrunch.
De aanvang is 11.00
uur en de kosten zijn
€ 13,50 per persoon.
Zoals u gewend bent
van ons team

Lekker
Lekker
Lekkurr
Lekkurr
Lekkurrr
Lekkurrr

DE BRUG blz. 10

De trotse winnares van de jaarlijkse
klavejas-beker: Joke Bernon
Attenties voor de klaverjasdeelnemers op
Valentijnsdag

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

info@mcsseguros.net
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KLAVERJASAFDELING

SCHOPPEN

Ondanks de koude februarimaand met veel zieken
en de Olympische Spelen, werden onze klaverjassessies toch heel goed bezocht.
Op 24 januari heeft de jaarlijkse kascontrole plaatsgevonden door mevrouw Ali
van Barneveld en de heer Harry Blous. Alles werd in orde bevonden dus we
gaan dit jaar weer op de zelfde voet verder.
De Open Dag was gezellig druk en op Valentijnsdag werden onze deelnemers
weer goed verwend.
Het plan is om met de Paasklaverjas weer uit eten te gaan gezien de vele positieve reacties van vorig jaar. Bijzonderheden volgen. Nog even een mededeling,
op zondag 1 april(1e Paasdag) is er geen klaverjas i.v.b.m. de Paasbruch.
De scores op woensdag:
24 januari.
Piet Dijkstra
31 januari.
Yvonne Lit.
07 februari
Harry Blous.
14 februari.
Wim Geerlings.

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

5216 punten
5954 punten
5246 punten
5414 punten

De scores op zondag:
28 januari
Carl Fritsch en Martin Kuckartz.
04 februari.
Carl Fritsch en Martin Kuckartz.
11 februari.
Wies Benthem en Harry Blous.
18 februari.
Yvonne Lit en Piet Gelens.

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!

De hoogste scores dit jaar op Woensdag:
1e. Yvonne Lit.
5954 punten
2e. Wim Geerlings.
5415 punten
3e. Janny van Spronsen. 5315 punten

5548 punten
5426 punten
5017 punten
5221 punten

De hoogste scores dit jaar op Zondag:
1e. Elly Greveling en Henk Mulder.
6186 punten
2e. Carl Fritsch en Martin Kuckartz.
5548 punten
3e. Carl Fritsch en Martin Kuckartz.
5426 punten
JvS.

Jaarlijkse kascontrole door mevrouw Ali
van Barneveld en meneer Harry Blous.
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Canasta

Wat een gezellige avonden hebben we weer gehad, en
wat een enthousiasme van iedereen; we staan trouwens
ook versteld over de groei binnen de Canasta afdeling. Op 19 februari hebben we weer een avond les gegeven, met een goede opkomst van weer
5 mensen die het spel willen leren, waardoor ons leden aantal blijft groeien.
De hoogste scores per avond:
15 januari
Ko Greuter
11105 punten
22 januari
Willem Vermeulen
11800 punten
29 januari
Bert van Boxtel
11735 punten
05 februari
Bert van Boxtel
11650 punten
12 februari
Willie Bekkers
11565 punten
19 februari
Marina de Loo
12515 punten
Hoogste scores van 2018:
Marina de Loo
12515 punten
Ingrid Doorngeest
11850 punten
Willem Vermeulen
11800 punten
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Bridge

Nieuw telefoonnummer Margaret voor aanmelding of afzegging: 643 219 812

Woensdag 21 maart is de Paasdrive; wij beginnen om 11.00 uur. De inschrijving
is op de woensdagmorgen of de donderdagavond.
De laatste weken sloeg de griep hard toe dus hebben een paar van onze bridgers
in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig zijn die nu weer thuis en aan de beterende
hand. We hopen ze gauw weer bij het bridgen te zien.
Er zijn nog een paar leden in of naar Nederland, daardoor speelden we de laatste
weken op woensdag maar op twee tafels, desondanks dat was het erg gezellig.
Tijdens de Open Dag waren we met 5 bridgers die altijd wel ons mooie spel willen uitleggen en demonstreren aan belangstellenden. Het was wel moeilijk om
ons verstand erbij te houden want er werd gepraat, gelachen en gezongen: een
geweldig fijne sfeer gaf dat.
Aanmelding of afzegging, voor de woensdagochtend, kan bij Margaret via
tel.nr. 646 238 465 (zie boven), of per e-mail margaret.vegter@gmail.com.
Voor de donderdagavond blijft het bij Aad of Hester.
MV
“Er zijn maar twee goede redenen om niet in partners kleur uit te komen:
Een renonce of Een hartaanval”
Uit Berry’s bridge in een flits.

DE BRUG blz. 13

Biljart

NIEUWS

De biljarters mogen in de ochtend 15 minuten
eerder beginnen. Kijk voor verdere wijzigingen in de weekagenda.

Op zaterdag 24 februari jl. werd de jaarlijkse
Biljart Tweekamp gehouden in het clubgebouw
van de N.V.C.B. In de volgende Brug leest u de
uitslag van deze uitwedstrijd om de wisselbeker.
Ter herinnering:
Vrijdag 16 maart is de jaarvergadering van de biljartclub, die begint om 11.00
uur. Een week later op vrijdag 23 maart vindt het Biljart Driebanden
Toernooi plaats.
RB

DRUKWERK DE BRUG

Vlak vóór het ter perse gaan van deze uitgave van DE BRUG heeft het Bestuur
in overleg met Bart Groels, Karin en Henk Murks, Janny Spronsen en Harriët
Maenen, besloten DE BRUG vanaf maart 2018 te laten drukken bij
D - IMPRESIÓN in Albir.
Dat het jarenlang aan de printer staan, om de “brugvellen” 10 maanden per jaar
vóór de eerste van de maand gereed te hebben, een heel tijdrovende bezigheid
was, mag overduidelijk zijn !
Het is daarom dat wij allen vanaf deze plaats Karin en Henk Murks heel, heel
hartelijk danken voor hun trouwe inzet, iedere keer weer. Het was jaren geleden
de bedoeling dat ze het “even” zouden overnemen, maar uiteindelijk is het een
megajob geworden, die zij nu kunnen afsluiten.
Tijd over, wat een luxe, dus …
HM

geniet ervan, en ontvang onze erkentelijkheid en respect !

OPROEP

Oproep

Beste leden,
Iedere maand verschijnt “de Brug”. Hier zijn veel kosten aan verbonden.
Daarom is het belangrijk dat wij adverteerders hebben.
Wij zoeken iemand of meerdere personen, die zich willen inzetten om
advertenties binnen te halen. Heeft u interesse, mail even naar
bestuur75@gmail.com

Bij voorbaat dank,

Het Bestuur

DE BRUG blz. 14

We pakken de rubriek weer op die indertijd door Harriët is opgestart:

”In gesprek met”

we leren wij één van onze clubleden beter kennen. We starten met Joke Niestadt.
Op deze zonnige, koude februari dag zit Joke bij mij op de bank. Na een kopje thee
en nieuwtjes uitgewisseld te hebben gaan we van start. Joke in Schiedam geboren,
heeft er niet lang gewoond. Ze is in haar leven wel plm. 30 keer verhuisd.
Het gezin bestaat uit 3 meiden en later nog 1 jongen uit een tweede huwelijk. Een
zus woont ook hier in Spanje met drie kinderen, en haar halfbroer.
Na de kleuterschool en de lagere school, bezocht zij de mavo en tenslotte twee jaar
een kostschool in Zwitserland.
De schooltijd heeft ze niet zo prettig ervaren door al die verhuizingen die het
onmogelijk maakten om lange vriendschappen op te bouwen. Op kostschool zat ze
samen met haar zusje. De school was, afgezien van de strenge regels, wel heel
goed voor haar talenkennis.
Na deze school deed ze een jaar weinig: “alleen het rijbewijs gehaald”. Toen vond
haar vader dat het toch tijd werd om iets te ondernemen. Ze was 19 toen ze op
zichzelf ging wonen. Ze begon haar carrière bij een Drogisterij/Parfumerie. Ze
werkte er 8 jaar en bracht het tot filiaalleidster .
Intussen was ze gaan samen wonen maar na 6 jaar kwam daar een einde aan.
Daarna ging ze werken bij De Bijenkorf in Utrecht op de damesmodeafdeling en
later als secretaresse bij de etalage afdeling op het hoofdkantoor, waar ze helemaal
in haar element was. Ze kon zich er helemaal uitleven met haar creatieve collega`s.
In 1995 vertrok ze naar Spanje waar haar vader al gevestigd was. Ze heeft hier een
ongelofelijk aantal werkzaamheden gedaan: ze reed hotels en restaurants langs om
automaten bij te vullen (speeltjes en kauwgomballen), ze assisteerde bij het makelaarskantoor van haar vader, o.a. verkochte huizen leeghalen. De overbodige spulletjes verkocht op de markt. Ook liet ze zendingen van Blokker uit Nederland
komen t.b.v. die markt.
Verder heeft ze een poos gewerkt bij Florissima, de bloemenwinkel in Alfaz.
Momenteel werkt ze bij Super Content in Albir, ook op de bloemenafdeling, maar is
overal inzetbaar. Ze heeft het hier prima naar haar zin mede door de leuke collega’s.
Na 23 jaar single geweest te zijn kreeg ze hier in Spanje een relatie met haar geliefde Jan die helaas na 13 gelukkige jaren vorig jaar plotseling overleed.
Joke is sinds 1999 lid van Club Los Holandeses en heeft daar haar sporen verdiend. Vrijwel iedereen kent Joke, ze zat in de redactie van De Brug, ze gaf
Linedance les , ze leidde de Aquarobic groep, was ooit lid van het Evenementen
Team en tevens van de de Raad van Elf van “De Diepklovers” (ooit de zeer
gewaardeerde Carnavalsvereniging van onze club). Onlangs heeft ze de Canasta
afdeling opgericht waar ze les geeft en die nu al succesvol is. En ze leidt de wandelgroep op zaterdag, waar ze na de inspanning gezellig samen gaan eten.
Verder heeft Joke erg veel hobby’s, ze maakt en repareert sieraden, ze is coupeuse en doet kleine kledingreparaties. Joke is een actieve maar vooral een gezellige
vrouw. Het was voor mij een feestje om met haar dit interview te doen, ik
bedank haar daarvoor. Ze is altijd welkom bij mij voor een lekkere pot thee.
JvS
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Wandelen met Joke Niestadt

GEZEGDE
Lo mas frustrante de ser viejo es que ya sabe todas las respuestas
pero nadie te pregunta.
Het meest frustrerende van het oud zijn is dat je alle antwoorden
kent maar niemand je de vragen stelt.
Computertip

Opstarten

Opstarten zonder je wachtwoord te typen in Windows 10.

Druk op het toetsenbord op de knoppen : Windows(ruitje) en R
Typ in het schermpje: netplwiz.exe, ok
Scherm gebruikersaccounts
Vinkje weghalen bij gebruikers
Rechts onder op toepassen klikken
Invullen onder gebruikersnaam : 2x wachtwoord , ok.
De volgende keer bij het opstarten verschijnt het startscherm zonder het
wachtwoord te moeten invullen. Veel succes,
Duurbro
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WEEKAGENDA

Maandag
10.15-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30 uur
Dinsdag
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Woensdag
10.15 uur
19.30 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek
Canasta
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts
Bridge
Klaverjassen

Donderdag
10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud
10.30 - 14.00 uur Biljartinstuif
10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Chris Janse
Joke Holleman
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt

Jaap van Gurp
Johan Timmerman
Henk Murks

Margaret Vegter

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

David Dissel
Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
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
10.00 uur
Wandelen
Zondag
10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Cees Kraan
Joke Niestadt
Susanna de Zwaan
Ben van Beek
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