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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 - 2018)  bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 15,- met een maximum van vier maan-
den 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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LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Hr. Bas Lissenburg Mevr. Korrie Lissenburg
Mevr. Lucy Blok Hr. Gerard Blok Mevr. Nelleke Thys

Lidmaatschap beëindigd
Hr. Piet Ootes Hr. Henk van Beek Hr. Hans Visser
Mevr. Joanna Price Hr. Jac. Kessels Hr. Jack Jut
Mevr. Loes van den Auwelant Hr. Rob Eijeriks
Mevr. Gaby van Loo Mevr. Renske Schuurman
Mevr. Hanna Smis Hr. Gerrit Schotte Mevr. Carla Fritsch

Overleden
Hr. Henk Alink 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de Bar. Indien u beschikt over een e – mail adres of wijziging daar-
van, 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 646 238 456
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

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi

Reg. Sanidad 10897

ALGEMENE LEDENVERGADERING

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

Het Bestuur

& dr. M. Vleugels huisartsen 
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VAN DE REDACTIE 
Altijd weer spannend wat wij als Redactie ontvangen van onze leden om geplaatst
te worden in ons maandblad. Alhoewel, verrassend is het meestal niet, want de
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat vrijwel altijd dezelfde mensen ons van kopij
voorzien …..!
Wie leest er nu eigenlijk de inhoud van het maandelijkse redactiestuk, waarin
wordt opgeroepen om eens wat te schrijven? Afwachten dus maar weer de volgen-
de maand …
Afwisselende BRUG wederom, met tal van activiteiten die plaatsvonden en die
nog komen gaan. Ja, Evenementen Team en Barteam zitten zeker niet stil, en de
leden maken dankbaar gebruik van alles wat zij ons voorschotelen. 
Het weer in januari was wisselvallig, en dat zijn onze stemmingen ook meestal.
Maar laten wij vooral elkaar tot vreugde stemmen met gezamenlijke bezigheden
die onze Club ons te bieden heeft. En vooral positief blijven ! Als wij blijmoedig-
heid uitstralen kan dat menig hart verwarmen.
Geniet van de februarimaand met de uitbottende lenteboden, zachte roze kleuren,
de al heerlijke bloesemgeuren, en … lees met plezier deze BRUG !
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 maart in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste februari
(korte maand, graag uw medewerking).
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2017-2018
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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering van Club Los Holandeses is gepland 

op vrijdag 9 maart om 10.30 uur in ons clubgebouw.
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van de Bestuurstafel

Beste leden,
Ik wens u, ook namens mijn medebestuursleden, een gezond en gelukkig 2018 toe.
Hieronder treft u mijn nieuwjaarstoespraak zoals uitgesproken tijdens de nieuw-
jaarsreceptie: 
“Goedemiddag dames en heren, leden van de Club los Holandeses. Ik heet u, ook
namens de andere bestuursleden, van harte welkom op deze Nieuwjaarsreceptie. 
Als kind woonde ik in Twente, in Almelo om precies te zijn. De traditie daar was
dat kinderen op 1 januari langs de deuren in de buurt gingen met een nieuwjaars-
wens. Je mocht dan binnenkomen en je kreeg snoep of wat centjes. Ik voelde me
altijd welkom.  Nu, vele jaren later, heb ik datzelfde gevoel als toen. Nu geen snoep
of centjes maar een kop koffie of een glas wijn met aardige mensen, ik voel me wel-
kom en op mijn gemak hier.
Wat maakt onze club eigenlijk tot een plek waar je graag komt?
Kijk, de wereld brandt. Op heel veel plekken is er oorlog, geweld, er zijn vluchte-
lingen, er is honger en dorst. We krijgen de beelden ieder uur van de dag binnen.
We kunnen onze ogen er niet voor sluiten.
En hier op deze prachtige plek op aarde, doen we dingen die ons blij maken meest-
al samen met leeftijd- en taalgenoten. Hier helpen we elkaar, zijn we allemaal
gelijk. Hier zijn we welkom en is er plek voor iedereen. 
Het heeft me bijzonder getroffen hoe mensen er voor elkaar zijn: bijv. iemand
meenemen naar de club, een verjaardag organiseren voor iemand, bloemetje bren-
gen, potje koken. In Nederland kunnen ze hier een voorbeeld aan nemen. 
Onze club telt veel vrijwilligers. En wat hebben we jullie hard nodig,die altijd klaar
staan, zowel voor als achter de schermen. Kijk om je heen: de aankleding voor
Kerst, werkelijk schitterend. Maar ook wat jullie doen het hele jaar door, bijv. eve-
nementen voorbereiden, klusjes, opruimen, van een afdeling leiden en nog veel
meer waar ik nu even niet op kom. Er wordt heel hard gewerkt. Voor alle vrijwilli-
gers wil ik dus een diepe buiging maken. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen. 
En ook wil ik Aad en Marco noemen. Natuurlijk is het jullie werk, want jullie geven
in mijn ogen net dat beetje extra dat ‘t goed en gezellig maakt. Daarvoor dank.
Het bestuur heeft als taak om deze club zo goed mogelijk te runnen. We zijn begon-
nen met ons zessen. Helaas heeft Cor Klaver dit jaar moeten afhaken wegens per-
soonlijke omstandigheden. We vinden dat jammer, hij heeft heel hard gewerkt maar
wij kunnen zijn beslissing wel begrijpen.
Het bestuursjaar begon niet makkelijk. In een hectische ledenvergadering heeft u ons
gekozen als nieuw bestuur. We hebben onze schouders eronder gezet, we hebben
grote stappen moeten maken, er was veel te doen, wat voor een groot gedeelte lukte.
Dit bestuur is jong, slechts 10 maanden. Dit betekent dat we vooral moeten luiste-
ren naar wat u belangrijk vindt; waar u behoefte aan heeft. 
Afgelopen jaar hebben we investeringen gedaan: o.a. is er nieuw buitenmeubilair
gekomen en een toldo ter vervanging van de parasols. We kunnen nu zomer en
winter van buiten genieten. De daklekkage is gedicht. En er zijn twee gulle gevers
die de nieuwe verlichting in de tent en een verwarming bij de toldo hebben gespon-
sord. Hartelijk dank hiervoor. 
Ook dit jaar gaan we door met plannen maken en ik hoop dat u met ons wilt mee-
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Nieuws van het evenemententeam

van de Bestuurstafel (vervolg)

denken.
Terug kijkend mag ik wel zeggen dat het de club goed gaat. We groeien. Op dit
moment telt de club meer dan 300 leden. De club ademt dankzij ons allemaal weer
een ontspannen sfeer. We zitten weer gezellig bij elkaar en dat voelt goed.
We zetten vandaag onze eerste stappen in het maagdelijke nieuwe jaar. Mijn wens
is dat we ook dit jaar vooral aardig zijn voor elkaar: een knuffel, een zoen, een aan-
raking, een luisterend oor, het kan wonderen doen. We kunnen hier met zijn allen
op dit hele kleine vredige stukje aarde heel veel voor elkaar betekenen.
Daarom wil ik graag met u toasten op 365 dagen vol gezondheid, geluk en liefde.
PROOST
Gerry Officier

Beste Leden, 
Wij hebben 2017 achter ons gelaten en zijn 2018 heel goed begonnen.
Op 1 Januari om 17.00 uur, opende onze voorzitster Gerry de nieuwjaarsreceptie.

En ja hoor, er moest geproost worden! 
Dat deden wij met een lekkere Cava, aangeboden door het bestuur van onze gezel-
lige club....En niet te vergeten er waren lekkere hapjes.
Het werd extra gezellig door het optreden van Meet the Voice....
de beentjes gingen van de vloer...alle pijntjes werden even vergeten.
De Nieuwjaarsloterij was een feest met mooie prijzen mede dankzij Imed en ande-
re, anonieme Sponsoren. Helaas staat er nog een leuke prijs met het lotnummer:
447 op de winnaar te wachten
Zaterdag 20 Januari was er Bingo: een leuke middag met 35 deelnemers. De prij-
zen waren als vanouds voor Thuis en in de Knip... Alle dank voor Karin en Joke
die toch maar even de nummers doorgaven. Onze dank gaat ook uit naar de ano-
nieme Sponsoren van de bingoprijzen.
Door de opbrengst van de loterijen, heeft het Evenemententeam, dankzij de deel-
nemers, een bijdrage kunnen leveren aan de mooie nieuwe Toldo. Tevens staat er
een nieuwe gaskachel die voor een gedeelte is betaald, door een anonieme spon-
sor....dank u wel hiervoor.
Zaterdag 10 Februari is er van 11.00 - 15.00 uur Open Dag bij onze Club.
Vrijdag 16 Februari organiseert het Evenemententeam een busreis naar Javea,
Denia en Teulada. Daar bezoeken wij een wijnproeverij. Wij vertrekken om 10.00
uur vanaf ons clubgebouw. Helaas is er geen mogelijkheid meer om voor deze
busreis in te schrijven....binnen 2 weken was de reis al helemaal volgeboekt.
Zaterdag 17 Februari is er weer een Bingo Aanvang 14.30 uur. U bent allemaal
welkom!



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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19.30

Vrijdag 9 februari Lezing Natuurlijk Beter Bewegen
Aanvang 10.30 uur¨

Zaterdag 10 februari Open Dag
van 11.00 tot 15.00 uur

Vrijdag 16 februari Busreis
Nadere informatie volgt nog.

Zaterdag 17 februari Bingo             Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 24 februari Puzzelrit

Kosten 25 Euro p.p. incl. buffet,
Vertrek: vanaf 10.00 uur.

Zaterdag 3 maart Lente Fair v.10.00 tot 14.00 uur
Met nieuwe en oude spulletjes.

Voor een kraam neemt u contact op met 966 875 342 of aan de bar.
Vrijdag 9 maart Algemene Ledenvergadering

Aanvang 10.30 uur
Zaterdag 10 maart Bingo  Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 23 maart Biljart driebanden toernooi
Zondag 1 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur

kosten € 13,50 per persoon
Zaterdag 7 april  Bingo Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 21 april  Oranjemarkt

van 10.00 tot 14.00 uur
Vrijdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zaterdag 5 mei Bingo Aanvang 14.30 uur
Zondag 13 mei Moederdag, 

Koffie met iets lekkers 
Vrijdag 18 mei Busreis    nadere informatie volgt
Zondag 17 juni 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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BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze open dag op

zaterdag 10 februari 2018
van 11.00 – 15.00 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 vervolg 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 is er een
diversiteit 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 de Open Dag lid, dan is de contributie voor het
jaar 2018, € 65,00, dit is slechts € 6,00 per maand.

Dus tot ziens, op zaterdag 10 februari a.s. bij club
“Los Holandeses”

Open DAG
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naar Javea ,Denia en Teulada met wijnproeverij
Op vrijdag 16 februari

Vertrek: 10.00 uur vanuit het clubgebouw (achterzijde)
Bezoek aan de kerk van de Onze Lieve Vrouw van Loreto in Javea.
De kerk onderscheidt zich door het gewaagde ontwerp en haar lijnen en de
conceptie van de ruimte. Het gebruikte materiaal is overwegend gewapend
beton. De kerk heeft een enkel schip met ovaal plan en muren zonder hoeken
die naar boven toe naar de buitenkant hellen  en eindigen in kleine ramen
waardoor het licht  alleen van boven wordt ontvangen. Dat geeft het interieur
een atmosfeer van herinnering en spiritualiteit. Het plafond van rood dennen-
hout, in de vorm van een scheepskiel, ver-
beeldt de boot van de visser (bijbels 
figuur). De binnenversiering is schaars en
benadrukt de grote Crucifix die boven het
grote altaar hangt. Aan de buitenkant staan
12 slanke pilaren die het dak onderste-
unen: een allegorie voor de 12 apostelen
.
Na het bezoek aan de kerk vervolgen
we onze reis richting Denia.
Daar kan iedereen zelf kiezen waar te
lunchen of te winkelen.
OM 15.00 UUR vertrekken  we richt-
ing Teulada alwaar we een WIJN-
PROEVERIJ bezoeken. We krijgen
daar EEN AANTAL SOORTEN WIJN
TE PROEVEN WAARONDER DE
BEKENDE MOSCATEL.
Kosten voor deze busreis zijn € 15.00 p.p.
(inclusief toegang á € 5.00 voor de wijn-
proeverij); niet leden € 17,50.
Minmaal aantal deelnemers 35 personen.
Bij onvoldoende deelname ontvangt u het
geld terug.
Inschrijven kan tot 9 februari aan 
de bar.

Busreis
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.
Is er bij aanvang van de vergadering minder dan éénderde van onze leden aanwe-
zig, dan wordt de vergadering gesloten en begint een nieuwe vergadering op
dezelfde dag om 11.00 uur. In die vergadering kunnen dan rechtsgeldige beslui-
ten 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
1- Opening door de Voorzitter. 2- Mededelingen.
3- Ingekomen stukken
4- Notulen van de ALV (10-3-2017).       ( Reeds verzonden in maart 2017)
5- Financiën : Financieel versl. 2017.    ( Zie extra bijlage )
6- Verslag Kascontrolecommissie. 7- Benoeming Kascontrolecommissie.
8- Bestuursverkiezing : Tussentijds is afgetreden Cor Klaver i.v.m. privé redenen. 

Op dit moment vindt het bestuur ‘t wenselijk, om met 5 personen, verder te gaan.
9- Rondvraag. 10- Sluiting.
Kandidaten voor de Bestuursverkiezing, kunnen zich schriftelijk aanmelden via
bestuur75@gmail.com
Namens het Bestuur Club Los Holandeses Ruud Kooijmans, secretaris

Algemene ledenvergaderig

SOS halsband met telefonische verbinding
Geo-fence, Waterproof, GPS en Val-detector

Chequi alarm centrale
24/24 uur per dag en 365/365 dagen per jaar

info: www.chequi.com - tel: 646.188.598
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Wist u dat er meer dan 2000 boeken staan in onze bibliotheek?! Dat er weer heel
veel nieuwe titels bij kwamen! Dat dit voor leden maar € 10,00 per kalenderjaar
kost! U kunt er nog geen goed boek voor kopen. Dat er heel gezellige dames wer-
ken. Die u graag helpen met zoeken, of u wegwijs maken. De bibliotheek is open
iedere maandag van 12.00  tot 13.00 uur. De bibliotheek is bij het zwembad het
trapje af. Wist u dit allemaal nog niet? Kom dan gerust eens gezellig bij ons kijken.
Wij wensen iedereen veel leesplezier in 2018 toe.
Een seniorenmoment: Ik heb alleen een bril nodig bij het autorijden en als ik pro-
beer uit te vinden waar ik hem heb geparkeerd.
De medewerkers van de bibliotheek.

Bibliotheeknieuws

Beste leden,
December ligt alweer even achter ons. Toch willen wij terug kijken op deze
maand. Dat was voor ons, het Barteam, een zeer drukke maand, er vonden name-
lijk heel veel activiteiten plaats, zoals een biljarttoernooi, Sinterklaasavond, club-
gebouw in kerstsfeer brengen, kerstbridgedrive, kerstborrel en het kerstdiner, en
op dat laatste willen wij graag terugkomen.
Na de mosselavond begon gelijk de inschrijving voor het kerstdiner. Die zelfde
avond hadden wij daar meer dan 20 inschrijvingen voor. Iedereen was zo enthou-
siast over de mossel-avond dat men vond ook bij het kerstdiner aanwezig te moe-
ten zijn.
Wij denken dat deze mensen een goede beslissing hebben genomen, want binnen
10 dagen was ons kerstdiner vol. We hadden plaats voor 60 personen en die waren
er en hoe! Marco heeft de lat voor hem (als niet  beroeps-kok) heel hoog gelegd
met geweldige gerechten voor deze avond, die je zeker niet overal vindt in de
omgeving. Hij is die avond dan ook overspoeld met complimenten. En daar wil
hij jullie allen heel erg voor bedanken. Wij, het team, willen met het kerstdiner
van 2018 opnieuw onze nek uitsteken om voor u weer een geweldige avond te
verzorgen.
Nogmaals dank voor alle complimenten die wij hebben ontvangen en wij hopen
op een goed 2018 met zijn allen.

Met vriendelijk groet,  het hele Barteam

Puzzeltocht
VERTREK VANAF 10.00 UUR VANUIT DE CLUB.
Met de activiteiten wordt gedurende de puzzelrit rekening gehouden met de leef-
tijd en de mobiliteit van de deelnemers.
Wilt U deelnemen aan deze leuke puzzelrit, kunt U zich opgeven aan de bar.

DE KOSTEN ZIJN € 25,00 PER PERSOON

ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018

Barteam



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

info@mcsseguros.net
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INFORMATIE LEZING 9 FEBRUARI 2018
Graag willen wij u een lezing aanbieden over nek-, schouder-, rug-, bekken-
en knieklachten en hoe u daar effectief mee kunt worden geholpen.
De lezing duurt ongeveer 45 minuten en is voor leden van Club Los
Holandeses geheel gratis.
U krijgt bij deelname een gratis kopje koffie en een gratis rugtest aange-
boden. Alles is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.
Waar? Club Los Holandeses Plaza Justus 1, Urb. 

Barranco Hondo, 03580 Alfaz del Pi
Wanneer? Vrijdag 9 februari 2018
Aanvang? De lezing start om 10.30 uur
Graag tot ziens op vrijdag 9 februari 2018.
Met vriendelijke groet, Bert Brinkman
Natuurlijk Beter Bewegen, praktijk voor complementaire cellulaire
geneeskunde en alle aan de wervelkolom gerelateerde klachten.

AFSCHEIDSWOORD
Graag willen wij, de kinderen van Hanna Smis, van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen te bedanken, die over de jaren iets voor onze moeder
heeft betekend. Hanna heeft altijd  met veel plezier in Alfaz del Pi gewoond.  
Sinds de Alzheimer diagnose hebben wij met behulp van Antonia Craane er
voor gezorgd dat ze in Nederland de beste gezondheidszorg en steun van ons
kinderen kan ontvangen. Wij zijn enorm dankbaar voor Antonia’s medewer-
king, liefde en zorg gedurende dit hele overgangsproces. 
Sinds augustus 2017 wonen Hanna en Simon Schaap in Houten niet ver van
Hanna’s jongste dochter. 
Helaas zal Hanna’s huis in Spanje t.z.t. moeten worden verkocht.
Namens onze moeder wensen wij u allen prettige feestdagen en een goed 2018.

Correspondentie adres email: weijersfam@actrix.co.nz
Dit is het adres van Hanna’s oudste dochter Jacomien Weijers, die in Nieuw
Zeeland woont. 
Post adres: 196 Whitehall road, RD 4 Cambridge 3496 New Zealand.

HERINNERING CONTRIBUTIE
Het is al januari 2018. De penningmeester moet, ook in het nieuwe jaar, alles betalen.
Dus, even een herinnering, om de contributie te betalen.
Dit is mogelijk aan de bar van de club of via de bank.
Even de bank gegevens : IBAN ES 44 0075 1294 6806 0019 0871 o.v.v. Contributie
2018.Namens de penningmeester, bedankt.



Het is alweer februari, de dagen gaan len-
gen en het voorjaar komt naderbij.
De opkomst in januari was weer geweldig,
dus veel gezellige klaverjas-sessies.
Omdat er op zaterdag 10 februari weer een Open Dag is vragen wij
enige klaverjassers om op die dag een uurtje te spelen: graag aanmel-
den bij het bestuur.
De scores op woensdag :
03 januari. Janny van Spronsen 5110 punten
10 januari Janny van Spronsen 5315 punten
17 januari. Ben van Beek van Zijl 5684 punten
De scores op zondag:
07 januari Elly Greveling en Henk Mulder 6186 punten
14 januari Carl Fritsch en Martin Kuckartz 5312 punten.

De hoogste scores van dit jaar:
Op woensdag: 1. Janny van Spronsen 5315 punten
Op zondag: 1. Elly Greveling en Henk Mulder 6186 punten

JvS.
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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!

KLAVERJASAFDELING SCHOPPEN
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De eerste maand van het jaar zijn we met hobbels door gekomen (de griep)
zowel op de woensdag als de donderdag.
We hadden problemen met de computer; die nu hopelijk zijn opgelost.

Woensdag 28 maart willen we de Paasdrive spelen. 
Wij beginnen om 11.00 uur. Jullie kunnen op woensdagochtend of donder-
dagavond inschrijven. 
Aanmelding of afzegging, voor de woensdagochtend, kan bij Margaret, via
tel. nr. 646 238 465, of per e-mail: margaret.vegter@gmail.com.
Voor de donderdagavond blijft het bij Aad of Hester.
Wij wensen ieder veel speelplezier en, geniet van het mooie weer dat wij
hebben.

Het Bridgeteam

Bridge

Hulphoekje
ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN  IMED LEVANTE

Graag willen wij via uw clubblad op de hoogte raken van wat er allemaal
speelt onder de Nederlandse langverblijvers in Spanje. Iedere maand willen
wij een thema aanspreken waar we een vraagbaak voor openstellen via
mijn email adres. Deze maand is dit thema 

NEDERLANDSE ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN IN SPANJE.
Dit om alle onduidelijkheden hierover op te helderen. Dit gaat om de groep
mensen die hier op vakantie is of overwintert met een buitenlandse verzek-
ering. Voor alle duidelijkheid: wij accepteren alle Nederlandse verzeker-
ingsmaatschappijen maar graag zouden wij van u vernemen welke proble-
men u ondanks deze alsnog in ons ziekenhuis ondervindt en met welke
verzekeringsmaatschappij. 
Op deze manier willen wij onze fantastische service, indien mogelijk, nog
meer verbeteren. Uw mening is voor ons heel belangrijk ! Met interesse
zien wij uw vragen tegemoet. Bij voldoende aanvraag en interesse zullen we
dan een thema-ochtend kunnen organiseren in de club.
U kunt uw vragen sturen naar: cjschipper@imedhospitales.com

��������	
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Lief en Leed
Voor de goede orde brengen wij u nogmaals onder de aandacht dat wij met
een aantal dames zijn die lief en leed met u willen delen.
Zij willen en kunnen 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 dan weten.
U kunt het melden bij:   Joke  965 873 419 of  Karin  965 871 180.

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft, vraag aan jezelf wat jou tot leven brengt
Trek er dan op uit en doe dat … want wat de wereld nodig heeft
zijn mensen die tot leven zijn gekomen Harold Whitman

Luisteren met je hart … Luisteren, zien, waarnemen en nabij zijn.

De hulp in de huishouding, Cor, was een duizendpoot met een mooi warm hart.
De vrouw waar hij sinds kort werkte was zeer ernstig ziek. Ze wilde thuis sterven.
Ze had altijd zo graag kastanjebruin haar gehad maar de moed om het te verven 
had haar steeds ontbroken. 
Cor was er om te poetsen en het huis op orde te houden,
niet om aan haren te frunniken. Maar hij kon luisteren met zijn hart. Hij overwoog:
een laatste wens vervullen of ramen lappen (?); het was voor hem niet moeilijk. Hij
vertelde haar dat hij haar wens zou vervullen, als ze het echt wilde. Ja, dat wilde
ze echt. De familie moest meewerken, want haren verven bij iemand die op bed
ligt en niet mee kan werken, dan zijn twee handen niet voldoende. Na aanvanke-
lijk enige aarzeling deden de zussen van harte mee.
Het werd prachtig. Cor maakte haar nog mooi op met rouge, mascara en lippen-
stift, en toen mocht ze kijken. “Ben ik dat, wat mooi”, een brok in haar keel. “Niet
huilen”, zei Cor, “want dan loopt je mascara door”. Iedereen lachte en huilde tege-
lijk. 
“Ja, ik ook hoor”, zei Cor.
Sti Filias

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

Oproep
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JE WEET DAT JE IN SPANJE WOONT ALS …
- Je denkt dat het toevoegen van limonade, Fanta of Coca Cola aan rode wijn   
perfect aanvaardbaar is en dan vooral bij het middageten. 
- Je niet alleen verbaasd bent als de Spaanse loodgieter/elektrieker/enz op de afge-
sproken tijd opdaagt. Je bent zelfs verbaasd als hij gewoon komt opdagen. 
- Je vreemdelingen gewoon aan staart. 
- Je elke (nieuwe) bekende geen twee kussen geeft. 
- Je geschokt bent door mensen die bij de eerste zon hun benen ontbloten, kunnen
zij niet wachten tot in juli? 
- Je op msn soms‘jajaja’ typt in de plaats van ‘hahaha’
- Je niet verbaasd bent als de Spaanse programma info niet overeenstemt met wat
er op TV vertoond wordt. 
- Je vergeet om achter een vraag “aub” te zeggen, omdat je denkt dat het verande-
ren van toon voldoende is. 
- Je weet wat een pijo/pija is en hoe je er een kunt zien? 
- Je in elke zin die je zegt minstens een van de volgende woorden staat: ‘bueno,’
‘coño,’ ‘vale,’ ‘venga,’ ‘pues nada’. 
- Je weet hoe je boquerones moet eten. en je het verschil kent tussen gambas, gam-
bones, cigalas, langostinos, enz. je ook het verschil kent tussen jamón pata negra en
jamón de York. Je vindt de eerste het lekkerste. 
- Je, je middagmaal neemt na 14 uur en er zelfs niet aan denkt om het avondeten
voor 21 uur te nemen. 
- Je weet dat je na 14 uur niet meer naar de winkel moet en je best je siesta kunt
nemen tot 17 uur, dan zijn de winkels weer open. 
- Je weet dat je twee dagen moet voorzien als je officiële documenten nodig hebt. -
Je weet hoe je een bombona moet vervangen. 
- Je geen bier meer drinkt tenzij het ijs gekoeld is. 
- Je weet dat Bimbo geen vrouw van lichte zeden is, het is enkel een merk brood. -
Je het verschil kent tussen cojones en cajones, tener calor en estar caliente, pollo en
polla en estar hecho polvo en echar un polvo. Misschien heb je alles op de harde
manier moeten leren. 
- Je op sommige zondagen je ontbijt neemt voordat je naar bed gaat. 
- Je weet dat de vloer in sommige bars een ideale stortplaats is voor peuken, servet-
ten, enz., waarom zou je een afvalbak gebruiken? -
Je weet dat een ensaladilla rusa niets met Rusland te maken heeft. 
- De dokter zegt dat je constipado bent je geen laxeermiddel gaat kopen. 
- Je vrienden hebt met de naam Jesus, Jose Maria, Maria Jose, Angel, misschien
zelfs Inmaculada Concepcion. 
- Je weet dat ‘ahora’ niet noodzakelijk “nu” is.
- Je een afspraak met vrienden maakt om 15 uur dat de eerste persoon zal  komen
opdagen rond 15.30. Als je geluk hebt. 
- Vrouwen denken dat BH-bandjes onzichtbaar zijn. 
- Het heel normaal is dat er in elke keuken een frituurpan is maar geen waterkoker.
- Je om te vermijden goedkope Eristoff wodka te krijgen je ‘un esmirnoff’ vraagt.
- Je weet wat een guiri is en iemand dat al eens tegen u gezegd heeft.
- Blonde meisjes beginnen te denken dat hun naam ‘rubia’ is. 
- Iets groots is dan is het ‘de puta madre’. 
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wist u dit al?

vervolg blz 17 onder de weekagenda
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Maandag
10.30-14.00 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

10.30 - 1400 uur Biljart onderhoud Chris Janse 
10.30 - 1400 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 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
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan

Ben van Beek

WEEKAGENDA

- Je 5 maal per dag eet: het eerste ontbijt, ‘t tweede ontbijt om 11.30, ‘t middageten
(almuerzo), een tussentijdse maaltijd om 17 uur (merienda), het avondeten (cena).
- Je de jingles kent voor Los Cuarenta Principales, M80, Onda Zero, etc. 
- Je naar de bank/slager/bakker gaat en vraagt ‘Quien es la ultima?’ het antwoord
is “Ahora es Usted”. 
- Je geen droogtrommel nodig hebt als je ook een waslijn op het terras van je appar-
tement kunt hangen 
- Je je vrienden tio/a, nena, chaval of macho noemt eerder dan bij hun gewone naam.
- Je de telefoon beantwoord met “Si” of met “Diga”. 
- Je denkt dat het het bovenstaande normaler is dan dat men in je thuisland doet.
SALU2 VIVI 


