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Vandaag leven we 
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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 - 2019)  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

Bij de foto op het omslag:
De zogenaamde “Hef” is de brug over de Koningshaven in Rotterdam.
De brug vormde deel van de spoorlijn Rotterdam Breda.
De oorspronkelijke brug uit 1878 was een draaibrug. De aanvaring  in 1918
door de Kandelfels gaf de doorslag tot het vervangen van het draaiende
deel. Dat deel (naar het ontwerp van Pieter Joosting) werd in 1927 openge-
steld. Joris Ivens maakte er een jaar later een avantgardistische film over.
De brug wordt nu niet meer gebruikt maar bleef bewaard na brede protes-
ten van de Rotterdammers tegen de sloop. 



Er zijn deze maand geen mutaties

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of wij-
ziging 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 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     642 225 383

Bart Groels 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE
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BLOEDDRUKMETING IN CLUB LOS HOLANDESES
Vanaf donderdag 4 oktober zullen wij weer, iedere eerste en derde
donderdag van de maand, vanaf 10:30 uur tot 12:30 uur in de club aan-
wezig zijn voor de bloeddrukmeting van uw clubleden.
Met vriendelijke groeten, Lianna Schipper



VAN DE REDACTIE 

Van de Redactie

U heeft weer een verfrissend nieuwe BRUG voor u die net zo welkom is als de paar
regenbuien die net (17-09) gevallen zijn …Een verademing dus, en hopelijk wordt
u meteen goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van Club Los Holandeses. 
Wij hopen zaterdag 6 oktober velen van u te mogen begroeten die de afgelopen
maanden elders vertoefden, en wij gaan ervan uit dat een potentieel aan nieuwe
leden zich zal aanmelden op die dag !
Zo kunnen wij het nieuwe seizoen met tal van activiteiten (zie elders in dit nummer)
met genoegen tegemoet zien.
U die dit redactieverhaal leest vragen wij eens (of vaker) de “pen” ter hand te nemen
en ons te laten weten hoe u het één en ander ervaart. Bijvoorbeeld op een vaste afde-
lingsavond of gewoon overdag in de Club of daarbuiten. Kleine “ergernissen”,
grappige voorvallen, alles is mogelijk in het dagelijks leven …
De Redactie mag zich gelukkig prijzen dat er veel georganiseerd wordt binnen het
clubgebeuren, en dat dit tevens middels foto´s kan worden weergegeven!
Er is veel te doen over de zomer- en wintertijd en het eventueel afschaffen daarvan,
maar u zult er toch nog aan moeten geloven en in de nacht van 27 op 28 oktober de
klok 1 uur terug te zetten dus !
Een plezierige en afwisselende oktobermaand wensen wij u 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 november in te leveren of te e-mailen
vóór de 20ste oktober.

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
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Beste leden,
We zijn weer vol in het nieuwe seizoen gedoken. De mensen die de zomer in
Nederland hebben doorgebracht komen langzamerhand binnen druppelen en worden
hartelijk begroet. Het is gezellig druk op de club. Er staat de komende tijd van alles
op stapel: allerlei leuke activiteiten zoals bingo, busreis, open dag, wandel/puzzel-
tocht, inloop zondagmiddag borrel, mosselavond, bonte avond. Kortom, de club is
weer volop in beweging (zie evenementenlijst).
Om te beginnen is er de open dag op 6 oktober. We willen toekomstige leden en ande-
re belangstellenden een impressie geven van wat we aan activiteiten in huis hebben
en welke sfeer er hangt in onze club. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Ik wil u vra-
gen om zoveel mogelijk te komen die dag zodat we er samen een goede dag van kun-
nen maken.                                                             
Ook wil ik aandacht vragen voor de internationale dag die de gemeente Alfaz organi-
seert op zondag 21 oktober a.s., vanaf 10.30 uur op haar sportcomplex. Onze club is
daar ook vertegenwoordigd.  De opening(11.00 uur) is spectaculair met folklore, dans
en muziek uit veel verschillende landen, een aanrader .
10 November: carnaval – showavond (nostalgie). Wat ontzettend leuk dat een groep-
je ervaren leden opnieuw deze showavond wil organiseren. Echter, wij als bestuur,
moeten meer dan een aantal jaren geleden voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Er is
plaats voor 120 personen. Daarom is in overleg besloten om een symbolische toe-
gangsprijs te vragen, zodat we er zeker van zijn dat aantal niet te overschrijden. Deze
toegangsprijs is inclusief een consumptie, het restant wordt door de organisatie van
deze avond besteed aan de onkosten.
Onze club is financieel gezond en dat moet natuurlijk ook zo blijven. Hiervoor moe-
ten we ook sponsoren en adverteerders aantrekken. Wij zijn al een tijdje op zoek naar
mensen die ons hierbij kunnen helpen. We kunnen dit allemaal niet alleen realiseren.
Er zijn heel veel mensen die hun naam/zaak graag in onze club bekend willen
maken. We willen ze graag tegen komen en met uw hulp lukt dat misschien veel beter.
Mocht het in de komende tijd een beetje fris worden buiten: we hebben mooie nieu-
we plaids gekregen om warm te blijven. Waldo Vos heeft ons deze plaids geschonken
uit naam van de busonderneming waar hij voor werkt. Dank je Waldo, we zitten er
dankzij jou deze winter “warmpjes” bij.
En dan iets heel anders: in juni overleed Vivian plotseling. Ze was jarenlang lid van
het Shantykoor. Geheel in stijl heeft het Shantykoor Vivian herdacht bij het begin
van hun nieuwe seizoen. Een mooi lied, een toespraak die ook in het Spaans werd
vertaald voor Tony haar echtgenoot en een minuut stilte. Dank jullie wel mannen. 
En om toch maar even bij het Shantykoor te blijven: een aantal leden van dit koor wil
samen met andere clubleden( mannen zowel als vrouwen) een tijdelijk koor samen-
stellen voor de Kerst. Heeft u zin om mee te doen? Heel graag. Aanmelden kan aan
de bar of op dinsdag bij Cees de dirigent.
Rest mij nog om u een prachtige oktobermaand toe te wensen en een hartelijke groet,
ook namens mijn mede- bestuursleden.
Gerry Officier
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CARNAVAL 2018/2019:
11E VAN DE 11E

Vele reacties volgden op ons verhaal
in DE BRUG van september 2018
over een avondvullend showprogram-
ma op zaterdag 10 november a.s.
Ondergetekenden hebben met de hulp
van het Evenemententeam en diverse
sponsoren reeds een goed gevuld pro-
gramma op stapel kunnen zetten. De
animo is groot gebleken, dus voorziet
duidelijk in een “nostalgische”
behoefte aan een vrolijke, enigszins
carnavaleske showavond. 
Talrijke “sterren” zullen hun opwach-
ting maken, met ondersteuning van
knoppenman en entertainer 

D.J. Joepster.
Na afloop van het programma is er
gelegenheid om samen na te genieten,
te zingen en/of te dansen. Het is niet
de bedoeling dat men verkleed komt.
Om het één en ander in goede banen te
leiden is besloten, na goed overleg met
het Bestuur en het Barteam, een gerin-
ge bijdrage van de gasten te vragen. 
Dit houdt in: 
een entreekaartje inclusief één con-
sumptie ter waarde van € 3,00 voor
leden en € 3,50 voor niet-leden.
Na besteding van het benodigde geld
zullen de overgebleven gelden
gebruikt worden voor het te organi-
seren Carnavalsfestijn in 2019, zoals
bijv. requisieten, decor, en overige
showattributen.

Voor leden zijn de entreekaarten te
verkrijgen vanaf 1 oktober aan de Bar
bij Aad of Marco.
Op = Op, dus wees er snel bij!

Carnavaleske groeten,
Marij Indemans en Joke Niestadt.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

Zaterdag 6 oktober Open dag 
Van 11.00 tot 14.00 uur

Zaterdag 13 oktober Puzzel wandeltocht
Zaterdag 20 oktober Bingo 

Aanvang 14.30 uur
Zondag 28 oktober Inloop borrelmiddag Van 14.00 tot 16.30 uur

Met live muziek

Zaterdag 3 november Rommelmarkt 
Van 10.30 tot 14.30 uur

Zaterdag 10 november Nostalgische Carnavalsavond
Club gebouw open om 19.11 uur 
de show start om 20.11 uur

Zaterdag 17 november Mosselavond
Aanvang 19.00 uur
Kosten € 12.50 p.p.

Vrijdag 23 november Busreis Ikea Murcia meer info volgt

Zaterdag 1 december Sinterklaas Bingo
Aanvang 19.45 uur

Zaterdag 8 december Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.30 uur 

Maandag 10 december Kerststukjes maken voor op de tafels
Aanvang 10.30 uur

Maandag 24 december Kerstborrel
Aanvang 15.00 uur

Dinsdag 25 december Kerstdiner
Aanvang 18.00 uur

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
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+(34) 965 887 029

Avenida Pais Valenciá 15, local 3. 
03580  Alfáz del Pí.  Alicante www.toldosaitana.com
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In gesprek met
Vandaag ga ik op bezoek bij Charl Hilgers en Richard ter Braak.
Zij bewonen een gezellig ruim huis in La Nucía met een heerlijke tuin, en dus zit-
ten wij lekker buiten. Ik word gastvrij ontvangen met kaarsjes en een lieve Basset,
het kind van het stel. We kennen Charl en Richard van de Klaverjasclub waar ze
trouwe en enthousiaste deelnemers zijn.
Charl is haarstilist en runt al 22 jaar zijn eigen kapsalon in Benidorm, een knusse
zaak met een ruime internationale en trouwe klantenkring. Charl volgt de ontwik-
kelingen op haargebied nauwgezet; de nieuwe haarstijlen en ook de nieuwe
Botoxbehandeling kunnen bij hem worden toegepast.
Richard onderhoudt tuinen, ook die grote van henzelf, verder kookt hij elke dag
zodat Charl na gedane arbeid heerlijk kan aanschuiven.
Charl werd 65 jaar geleden in Djakarta geboren in een gezin van 12 kinderen en
had een heerlijke jeugd. Op 6-jarige leeftijd vertrok hij met zijn ouders naar
Nederland. Hij heeft 6 jaar bij de marine gediend, daarna is hij in het kappersvak
doorgegaan, een richting die hem op het lijf geschreven is.
Richard werd 70 jaar geleden in Oldenzaal geboren, ook in een groot gezin van 9
kinderen. Hij heeft een autorijschool gehad en een discotheek in Nijmegen.
Charl maakte kennis met Richard in de discotheek, ze zijn nu 35 jaar samen.
Op de 50ste verjaardag van Charl zijn
ze getrouwd nadat Charl in een drukke
discotheek voor Richard op zijn knieën
ging, super romantisch! Ze hebben
intussen hun 12 1/2 jarig huwelijk
gevierd in Venetië .
Naast hun drukke werkzame leven heb-
ben ze behalve klaverjassen nog een
grote hobby n.l. reizen. Zij maken meer-
dere keren per jaar korte trips en ook
cruises, en verdere bestemmingen staan
op het programma.
Ik heb Charl en Richard leren kennen
als gastvrije, openhartige en romanti-
sche mensen. Het waren gezellige uur-
tjes samen met dit tweetal.
Charl en Richard bedankt!

Janny van Spronsen
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OPEN DAG BIJ CLUB
“LOS HOLANDESES”

Graag nodigen wij u uit op onze open dag 
op zaterdag 6 oktober 2018 van 11.00 – 14.00 uur.

Ons adres is: 
Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi, tel. 966 875 342.

Route beschrijving: 

Komende vanaf Benidorm richting Alfaz del Pi over de N332  Bij grote rotonde
linksaf (2de afslag ) richting Alfaz del Pi. Bij de volgende rotonde 2de afslag,
weer een rotonde rechts aanhouden bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (3de
afslag) de hoofdstraat van Alfaz del Pi in. 
Bij de bloemenwinkel linksaf volg de weg, rechts aanhouden bij het Forum ver-
volg de weg en sla dan rechtsaf de brug over.
Neem  de 2de straat links, 1ste links, direct links is onze parkeerplaats.

Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm.

Bij grote rotonde (voorbij de MC Donalds) rechtsaf richting Alfaz del Pi, daarna
zie hierboven.

U kunt kennismaken met onze vereniging die, een verleden heeft, van
40 jaar. Er zijn tal van activiteiten, waarin wij ons en onze afdelingen
presenteren. Vanzelfsprekend zijn er tal van drankjes en hapjes te
bestellen aan onze bar. Onze club is het gehele jaar geopend en wij
geven een eigen clubblad uit.  Naast de vaste activiteiten organiseren
wij barbecues, uitstapjes, paella- mossel-  en feestavonden. Wij hopen
weer op een gezellige en drukke dag, met veel nieuwe bezoekers. U
bent van harte welkom! 
Wordt u op deze open dag lid, dan is de contributie tot december 2019,
dus 15 maanden € 80,= .

Dus tot ziens, op zaterdag 6 oktober
WIE kan en wil er FILMEN OP ZATERDAG 10-11-2018 ?
Wij zijn op zoek naar iemand die op de Feestavond  t.g.v. Carnaval 2018/2019
filmopnames kan en wil maken. 
Voor nadere details graag contact opnemen met Marij Indemans, móv, 679 955
752 of  Joke Niestadt (ma. avond tussen 19.00 en 19.30 u. in de Club).



In 2018 hebben we ongeveer 100 nieuwe boeken in de bibliotheek zowel
gekocht als gekregen. 
De goede gevers willen wij via deze weg hartelijk bedanken. Verder weinig
nieuws te melden van de bibliotheek in deze Brug. Ons team is nog hetzelfde,
en wij zijn zoals u weet iedere maandag open van 12.00 uur tot 13.00 uur. U bent
van harte welkom. 

Medewerkers van de Bibliotheek

Bibliotheeknieuws
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Op zaterdag 3 november (Rommelmarkt) kan er geen gebruik worden
gemaakt van de twee biljarttafels. Dus op deze dag is er ook
geen driebandencompetitie. Zoals in de vorige Brug stond
vermeld zijn de inschrijflijsten voor de competities opge-
hangen in de biljarthoek. 
Denk er wel aan: vol is vol.

Let wel:
- 03 november: rommelmarkt
- 10 november: opbouw podium Carnaval
- 08 december: kerstmarkt
Wnd. schrijver Ruud B. (duurbro)Let op: de gewijzigde e-mail

info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net
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NIEUWSBiljart

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



Zo langzamerhand komen de overzomeraars
weer terug, elke sessie zien we tekens weer
bekende gezichten terug. Het belooft weer een gezellig druk seizoen te worden.
Natuurlijk zijn we op de Open Dag, zaterdag 6 oktober, present en we hopen ook
hier weer nieuwe klaverjasleden te scoren.
Wij zoeken overigens nog klaverjassers die op deze dag een uurtje willen spe-
len. Graag melden bij Ben of Susanna.

De scores van de afgelopen maand:
Op woensdag :
05 september Hans Duyneveld 5603 punten
12 september  Janny van Spronsen 5297 punten
19 september José Dassen 5349 punten
Op zondag:
02 september Jan Schoonhoven en Rob v.d. Velde 5351 punten
09 september  Toiny Weiss en Bob Knaven 5356 punten
16 september Charl Hilgers en Richard ter Braak 5373 punten

De hoogste scores dit jaar:
Op woensdag :
1e Ali van Barneveld  6429 punten
2e Yvonne Lit 5954 punten
3e Harry Blous 5689 punten
Op zondag:
1e Elly Greveling en Henk Mulder. 6186 punten
2e Anke Kuckartz en Hester Steenbergen 5974 punten
3e Rob van de Velde en Jan Schoonhoven 5929 punten

Janny van Spronsen.

Klaverjas nieuws
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Canasta afdeling
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Onze bridge-afdeling is op dit moment nog niet op volle
sterkte. Dat kan ook niet omdat veel leden nog in
Nederland bivakkeren. Ook blijkt dat veel van onze
bridgeleden ziek zijn, zowel in Nederland als hier in
Spanje. Wij wensen hen heel veel sterkte en we hopen van

harte dat zij weer snel kunnen spelen op onze gezellige woensdagochtend en
donderdagavond. Wij noemen bewust geen namen zodat we zeker weten nie-
mand te vergeten. Namens ons allen nogmaals beterschap en hopelijk tot spoe-
dig weerziens.
Op woensdagochtend is nog niet begonnen met bridgen. Hopelijk gaat dit snel
van start. Op de donderdagavond zijn we vanaf 6 september weer begonnen. De
opkomst was de eerste paar weken mondjesmaat, maar bij het schrijven van dit
stukje konden we de laatste keer toch met 7 paren van start. Wie weet hebben
we in oktober weer een mooie bezetting. 
Het is en blijft een prachtig spel. Tot snel.

Het Bridgeteam

Het zijn nog steeds heel warme avonden, toch kaarten
wij binnen omdat de kaarten kunnen wegwaaien. Wederom is er veel vraag
naar Canastales, dat gaan we weer 1 keertje doen in oktober.
Maandag 15 oktober om 19.30 uur, Canasta les.

De hoogste scores per avond:
24 augustus Neel Vos 12380 punten
31 augustus Harriët Maenen 10025 punten
07 september Neel Vos 11850 punten
10 september Willem Vermeulen 11100 punten
17 september Ingrid van Veen 10950 punten
24 september Mary Verkuijl 12200 punten

Hoogste scores van 2018:
Ingrid Doorgeest 12560 punten
Marina de Loo 12515 punten 
Neel Vos 12380 punten 

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Bridge
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SHANTYKOOR IS WEER BEGONNEN
Eerst hebben wij stil gestaan bij het overlijden van Vivian.Wienholds. Het koor heeft
haar op gepaste wijze herdacht, met een woordje,  1 minuut stilte en een liedje dat zij
altijd meezong. 
Met haar accordeon was zij van het  eerste uur lid van het koor. Zij was kordaat,
eigenzinnig, artistiek en creatief, Vol overgave speelde zij elke week mee, 

Vivian wij zullen je missen. 
Cees onze nieuwe dirigent probeert het koor op een hoger niveau te krijgen, nieuwe
liedjes en tweestemmig zingen gaat al een stukje beter. 
Via deze weg vragen wij enthousiaste mannen, die het leuk vinden om mee te zingen,
zich aan te melden. Ook zoeken wij mannen die ons muzikaal kunnen begeleiden.  Je
hoeft echt geen groots zanger te zijn om mee te doen, plezier staat bij ons voorop. 
Wij repeteren op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Wij hebben ook soms optre-
dens buiten de deur. Kortom reden genoeg om eens een kijkje te komen  nemen op
onze repetitiemiddag.
Wij gaan als Kerstkoor met dames optreden tijdens de kerstborrel op 24 decem-
ber. Wij gaan repeteren vanaf half oktober van 13.00-14.00 uur op dinsdag. En, wij
proberen om een paar keer op te treden voor Kerst bij diverse verzorgingstehuizen.
Namens het bestuur van het Shantykoor, 
Website;  shantyholandeses@gmail.com>:
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WIE kan en wil er FILMEN OP ZATERDAG 10-11-2018?
Wij zijn op zoek naar iemand die op de Feestavond  t.g.v. Carnaval 2018/2019
filmopnames kan en wil maken. 
Voor nadere details graag contact opnemen met Marij Indemans, móv, 679 955
752 of  Joke Niestadt (ma. avond tussen 19.00 en 19.30 u. in de Club).

Zet in je agenda,

30 maart 2019,

de autorally
Ingrid, Janne – Ingrid, Paul

Het is alweer een aantal maanden geleden
dat wij de 6e paspoortreis naar Madrid
hebben georganiseerd.

We hebben vele goede reacties ontvangen, dus hebben wij besloten de volgende
paspoortreis inclusief excursie te organiseren op dinsdag 6 november 2018.
Het is een 4-daagse reis met een luxe touringcar en verblijf in het 4**** hotel
Mayorazgo in het hartje centrum van Madrid, naast de Gran Via, op basis van over-
nachting met ontbijt of halfpension. Onze reisleidster Elly zal gedurende de gehele
reis ook bij de ambassade aanwezig zijn om onze groep assistentie te geven betref-
fende de vernieuwing van het paspoort of NIK.
Er wordt een stadsrondrit gereden in Madrid en een gratis excursiereis naar Toledo
en het Escorial georganiseerd.
Vóór vertrek van deze reis geven wij u aan welke betreffende documenten u dient
mee te nemen naar de ambassade.
De prijs voor de 4-daagse reis is  € 295,00  per persoon inclusief ontbijt; de toeslag
voor half-pension is € 50,00  en de toeslag voor een 1-persoonskamer is € 110,00.
Mocht u meer informatie willen hebben m.b.t. deze paspoortreis:  ik ben iedere don-
derdag van 11.00 uur tot 12.00 uur in de club aanwezig.

Met vriendelijke groet,
Martin Over de Vest: Fresno

Paspoort Reis

Derde  DINSDAG VAN SEPTEMBER
Als ik in de gelegenheid ben om naar Prinsjesdag te kijken doe ik dat met plezier.
Prachtig al die mooie koetsen en paarden en niet te vergeten al die mooie uniformen
uit vroegere tijden. Omdat ik mijn jeugd in Den Haag heb doorgebracht ben ik wel-
licht bevooroordeeld omdat ik de straten, gebouwen en pleinen goed ken.
Maar het is en blijft een mooi schouwspel. Zeker als ik het vergelijk met de parades
van die vechtersbaasjes in Noord Korea en Moskou met hun massavernietigingswa-
pens dan is dit toch een verademing.
De enige wapens die op Prinsjesdag te zien zijn, zijn de antieke sabels. 

GVG 



wist u dit al? GELD PINNEN KOST SOMS GELD !

OPROEP HULP AAN DIGIBETEN HELP ! !
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Er zijn nogal wat leden die niet zo goed zijn met PC´s , Ipads , smartphones, e.d.,
met andere woorden Digibeten (ik behoor ook tot die groep).
Eerder was er op de club computerles en ook Linda stond de digibeten bij met
advies, maar ook zij is er min of meer mee gestopt.
Mijn vraag is, zijn er leden die deze taak op zich willen nemen. Het lijkt mij
redelijk dat daar een kleine vergoeding tegenover staat, b.v. € 5,00 per half uur.
Er kunnen op verschillende manieren afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld
op een bepaalde dag met afgesproken uren, of met de toekomstige digi-goeroe
een afspraak maken.
Eerst maar eens afwachten of er kandidaten bereid zijn.
Gerard van Gent

Geld pinnen bij Spaanse bankautomaten kost vaak iets rond een Euro.  
Heb je een Spaanse bankpas dan is dit bij de eigen bank gratis, maar bij een ande-
re Spaanse bank moet je meestal betalen. 
Heb je een Nederlandse bankpas dan moet je ook vaak betalen. Gelukkig is mij na
een kort onderzoekje gebleken dat er een bank is waar voor het pinnen van geld
hier in de buurt met een Nederlandse bankpas niets hoeft te worden betaald, nl. de
Caixa Bank.
Duurbro (geen aandeelhouder van de Caixa bank)

Marina, Steffi en Sylvia 
presenteren hun Balconades.
De werken van Linda, Ada,
Mieke, Thea en Janne vindt
u op pagina tien.



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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