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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.
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Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Tekenen en schilderen

Contactpersonen

AFDELINGEN

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
966 873 736
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Hester Steenbergen
699 576 569
Linda Laheij
652 152 122
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Susanna de Zwaan
965 580 185
Ben van Beek
625 124 260
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Susanna de Zwaan
965 580 185
Ben van Zutphen
966 874 654
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Jaap van Gurp / Bart Groels
633 945 015

LEDENADMINISTRATIE

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Miep Wijnbergen
Mevr. Tonny van der Reijken
Mevr. Christien Puerto
Mevr. Marijke van Meeteren

Hr. Cees Nell
Mevr. Lucia van Miert
Mevr. Tine Westenberg
Hr. Joop Verbeek

Lidmaatschap beëindigd:
Mevr. Marlies Blauw
Mevr. Mary Plune-v.d. Ent
Mevr. Joke Niestadt
Mevr. Trudy Schoppert-Hogervorst
Mevr. Lucy Blok
Mevr. Angelika Ganzer
Mevr. Wies Vogelenzang
Hr. Willem Michels
Mevr. Margreet Bleeker
Hr. Willem Buitelaar

Hr. Wibo Blauw
Hr. Peter Plune
Hr. Jan Roozen
Hr. Jan Schoppert
Hr. Gerard Blok
Mevr. Willie Bekkers
Hr. Koos Vogelenzang
Hr. Carel Hermans
Hr. Ruud Bleeker

Overleden:
Mevr. Joan Berends-Griffiths

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar. Aan alle
leden, indien u beschikt over een
e – mail adres of
wijziging daarvan, dit s.v.p aan mij doorgeven.
mail adres: potjelosdos@gmail.com;
Riek Tol

Telefoonlijst
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart libre
Bridge donderdag
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VAN DE REDACTIE
Een oud gezegde luidt: maart roert zijn staart, en of dit werkelijk gaat gebeuren
zullen we gauw genoeg merken. De bloesem hebben we gelukkig volop gehad!
Deze keer een merkwaardige Brug die uit een mengelmoes van vreugde en verdriet bestaat. Eigenlijk een weergave dus van ons dagelijks leven, waar ook niet
altijd alles gaat zoals wij willen.
Frappant detail: een zinsnede uit het redactiestuk van maart 2013: “Het Bestuur,
of wat daarvan nog rest, snakt naar hulp in hun gelederen ……Club Los
Holandeses gaat door, wat er ook gebeurt”. U leest en interpreteert dit maar zoals
het u goed dunkt.
Activiteiten en andere gezellige zaken te over, en zoals altijd met plezier voorbereid en tijdig voorgelegd aan de leden door een goed gesmeerd Evenementen
Team.
Eind deze maand is het weer tijd om de klokken en wat dies meer zij, 1 uur vooruit te zetten, en wel in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart.
De Redactie houdt zich zoals gewoonlijk aanbevolen voor vermeldenswaardige,
spannende of vrolijke wederwaardigheden van welke gebeurtenis of herinnering
dan ook. Het kan niet anders of elkeen van u heeft wel een bijzondere anekdote
die het opschrijven en publiceren waard is!
Ik geef een voorbeeld uit mijn eindexamentijd in 1966, toen een aardig gedichtje
van Cees Buddingh de revue passeerde:
Een kikvorser was zeer verstoord: hij had een week geen kik gehoord
Hij sprak: “dit is een doffe klap in het aangelaat der wetenschap.
Als dit nog langer door blijft gaan, geef ik potdrie de brui eraan.
Dan maar door het leven zonder brui, maar zo kan het ook niet, voor den dui…”.
En ziet, reeds grijpt de man, compleet ontdaan, zijn brui van boven beet,
draait, zwaait —- Genoeg! Een wodkapoen, die met de stakker kreeg te doen,
Kikhalsde snel een paar maal en toen kon de hals weer kikvorsen.
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.
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Agenda Ledenvergaderingen
Beste Leden,
Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene
Ledenvergadering, met aansluitend de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 10 maart 2017, in ons clubgebouw.
De Bijzondere Algemene ledenvergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat bij aanvang van de vergadering minder dan één derde 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.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.
LET OP : GAARNE HET LIDMAATSCHAP 2017 MEENEMEN
Het Bestuur
Agenda voor de Bijzondere Algemene ledenvergadering
1. Opening
2. Wijziging van de statuten art.4 met de volgende tekst :
Vereniging heeft tot doel het onderling contact tussen de aan de Costa Blanca
verblijvende Nederlandstaligen te verstevigen en de gemeenschappelijke
belangen van haar leden te behartigen.
3. Sluiting
Agenda voor de Algemene ledenvergadering
1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de ALV van 11 maart 2016
5. Financiën : Financieel verslag 2016
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Benoeming Kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing :
De Penningmeester Ronald Westerduin is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.
Voor de functie van Algemeen Bestuurslid hebben zich kandidaat gesteld Susanna
de Zwaan, Aad Stolk, Fred Mahler, Vivian Wienholds en Ruud Brouwer.
Nu we meerdere kandidaten hebben is de mogelijkheid aanwezig om het bestuur
uit te breiden. De leden kunnen stemmen op de persoon, voor of tegen, als kandidaat voor het bestuur. Wat niet wil zeggen dat deze kandidaten het tegen elkaar
opnemen. Bij voldoende steun ( per persoon ), komen deze kandidaten in het
bestuur.
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
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Excursie naar BIAR op 7 april
WIJ GAAN EENS EEN ANDERE KANT OP: RICHTING ALBACETE.
Dit is niet ver weg, maar wel de moeite waard voor een uitstapje, want Biar
ligt in het binnenland van de provincie Alicante, zo´n 45 km vanaf Alicante op
650 m. hoogte.
Met een mooi landschap, mediterraans bos met veel planten en kruiden, vooral de zones van La Fontanella, El Reconco en La Penya Tallá. U kunt er makkelijk komen vanuit het stadscentrum. Biar is buitengewoon geschikt voor
buitenactiviteiten zoals wandelen, klimmen en paragliding.
Praktisch alle wandelroutes beginnen bij het Santuario de Nuestra Señora de
Gracia. Dit is een recreatiegebied vlakbij het dorp, goed uitgerust en met veel
bezoekers uit het dorp en toeristen.
Boven het dorp ligt het kasteel van Biar uit de 12e eeuw en van Moorse oorsprong. Binnen vindt u het oudste voorbeeld van Moorse gewelven in almohade uitvoering. Het kasteel heeft informatieve panelen die het bezoek makkelijker maken.
Ook kunt u het etnografische gemeentemuseum (museo etnografico) bezoeken, waar u kunt zien hoe het traditionale geglazuurde aardewerk nog steeds
een kenmerk van Biar is, en andere tradities onthuld worden, die nog steeds in
Biar voortgezet worden.
Gewoon gezellig wandelen door de nauwe straatjes en leuke pleintjes die Biar
rijk is, is een belevenis op zich. U komt in een soort van labyrint terecht dat
naar en van het kasteel leidt.
Er is ook een keramisch atelier waar het aardewerk geproduceerd wordt (en
verkocht uiteraard).
Biar heeft ook tal van restaurantjes gespecialiseerd in lokale gastronomie en
een goed 4-sterren hotel, het “Villa de Biar” waar regelmatig exposities gehouden worden, ook van Nederlandse kunstenaars en waar het goed toeven is.
Ik zelf heb er goede herinneringen aan, ook al ben ik niet zo´n wandelaarster.
Vivian Wienholds

DE BRUG blz. 6

AGENDA

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Zaterdag 4 maart

Tweede Lente fair
van 10.00 tot 14.00 uur
met oude en nieuwe spulletjes
Wilt u ook een kraam? Vraag het aan de bar.
Vrijdag 10 maart
Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur
Zaterdag 11 maart

Bingo aanvang 14.30 uur

LET OP: NIEUWE AANVANGSTIJD

Vrijdag 24 maart
Vrijdag 7 april

19.30

Biljart Driebanden toernooi
Busreis
Verdere mededelingen volgen
Zaterdag 8 april
Bingo aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD
Zondag 16 april
Paasbrunch aanv. 11.00 uur
Kosten € 13.50 p.p.
Zaterdag 22 april
Oranjemarkt
Donderdag 4 mei
Nationale Dodenherdenking
Zaterdag 6 mei
Bingo aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD
Zondag 14 mei
Moederdag koffie met iets
lekkers
Zaterdag 10 juni
Bingo aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD
Zondag 18 juni
Vaderdag Koffie met iets
lekkers
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
Als u dit leest zitten we in de maand maart. Veel heeft februari ons niet gebracht wat
het weer betreft. Het bleef koud met toch nog aanzienlijk wat natte dagen. Gelukkig
is de temperatuur de laatste week iets beter geworden. Alleen de wind maakt het toch
best fris en af toe zelfs koud. Wij willen even terug blikken op de activiteiten van deze
onstuimige maand februari. We beginnen met de Open Dag, gehouden op 11 februari. Deze dag is minder bezocht dan de afgelopen keren. Dit had zeker te maken met
het weer. Buiten konden wij ons niet presenteren door de kou (gelukkig bleef het
droog), vandaar dat alle activiteiten binnen moesten plaats vinden, waardoor we af en
toe een stoeltje te kort kwamen. Maar deze dag heeft ons toch weer een aantal nieuwe leden opgeleverd. Vrijdag 17 februari was de busreis naar Valencia en/of
Oceanográfic. De bus vertrok exact om 09.00 uur vanaf ons clubgebouw naar
Valencia. Iedereen was keurig op tijd. Wij hebben gehoord van de mensen die
Oceanográfic hebben bezocht dat dit zeer zeker de moeite waard is geweest.Zij hebben zich de gehele dag heel goed kunnen vermaken. Tijd om Valencia zelf nog te
bezoeken zat er helaas niet in. De mensen die rechtstreeks naar de stad zijn gereden,
hebben zich ook uitstekend vermaakt bij de vele winkeltjes (helaas gingen ook hier
om 14.00 uur veel winkels dicht), maar iedereen kon zich daarna vermaken op de
vele terrassen die het centrum rijk is, en volop genieten van de zon. Om 18.30 uur
was de bus weer terug in Alfaz del Pi, waarna elk zijn eigen weg weer ging, vaak moe,
maar zeer voldaan.
18 februari hebben wij weer onze traditionele Bingoavond gehouden. Helaas was de
opkomst niet erg groot. Het gemiddelde aantal deelnemers over het gehele jaar genomen ligt op ongeveer 22 personen en dat is erg weinig. De leden van Het
Evenementen Team hebben de laatste week van februari contact met elkaar gehad om
te kijken of hier iets te verbeteren of te veranderen valt. Na overleg met elkaar, lijkt
het ons het proberen waard om de Bingo niet in de avond te organiseren maar in de
middag. Wij gaan dan ook de eerstvolgende Bingo organiseren op zaterdagmiddag 11
maart om 14.30 uur en deze zal duren tot ongeveer 18.00 uur. Het is een probeersel
voor een aantal maanden. Mocht dit aanslaan dan gaan we zo door. Mocht het niet
aanslaan dan moeten we verder nadenken over wat er nog meer voor mogelijkheden
zijn. Zijn er leden die suggesties hebben voor een andere opzet of iets dergelijks, laat
het ons dan weten. Wij staan zeker open voor elke suggestie, maar deze moet wel realiseerbaar zijn.
De volgende activiteiten en mededeling in de maand maart:
Zaterdag 4 maart de 2e Lente Fair (voorheen de Rommelmarkt) van 10.00 uur tot
14.00 uur. met oude en nieuwe spulletjes. Voor een kraam neemt u contact op met 966
875 342 of aan de bar.
Vrijdag 10 maart Buitengewone en Algemene ledenvergadering, aanvang 10.30 uur.
Zaterdag 11 maart Bingo, aanvang 14.30 uur.
Vrijdag 24 maart Biljarttoernooi Drie Banden.
Met vriendelijke groet,

Het Evenementen team Club ¨Los Holandeses¨
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Over Kandidaatstelling van Aad Stolk
In de februari Brug staat onder de kop kandidaatstelling dat Aad Stolk
(pachter) zich als lid van de Vereniging beschikbaar stelt als bestuurslid.
Natuurlijk mag elk lid, ik hoop binnenkort ook meer leden, zich beschikbaar
stellen. Ik ben het ook met hem eens dat wij momenteel te weinig bestuursleden hebben. Aad is wel een man met inzet, ook richting onze vereniging.
Maar……………….. in de huidige statuten staat vermeld dat de Vereniging
tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen
zonder enig winstoogmerk. Als een pachter lid wordt van het Bestuur is er
wel degelijk sprake van belangenverstrengeling. Bijvoorbeeld als tijdens de
bestuursvergaderingen over verlenging of pachtwijziging wordt gesproken.Onder de kop kandidaten van het bestuur hebben ook twee leden zich
beschikbaar gesteld. Ik hoop dat vele leden met een geldige lidmaatschapskaart op 10 maart naar de Algemene Leden Vergadering komen, om daar hun
geheime schriftelijke stem uit te brengen.
Ruud Brouwer
21-02-2017

WIST U DIT ?
Wil je dagelijks op de hoogte blijven van Spaanse nieuws maar beheers je de
Spaanse taal onvoldoende om de Spaanse kranten te lezen? Typ eens in de zoekbalk van uw computer : www.spanjevandaag.com .
Zie de site met het laatste dagelijks nieuws. Het is ook mogelijk hun dagelijkse
nieuwsbrief automatisch te ontvangen, maar dan moet je wel over een e-mail
adres beschikken.
Veel leesplezier,
duurbro

INGEZONDEN BRIEVEN
VAN SECRETARIS EN PENNINGMEESTER CLUB LOS HOLANDESES
Beste Leden,
N.a.v. de bestuursvergadering van dinsdag 14 februari 2017 deel ik u mee,
dat ik per direct mijn functie als secretaris van Club Los Holandeses
neerleg. Op deze vergadering, maar ook meerdere keren daarvoor en daarna,
ben ik door uw voorzitter Robert Eijeriks, zo diep gekrenkt dat samenwerking niet meer mogelijk is. Het tweede bestuurslid, die dit bestuur verlaat
(in 1 jaar) vanwege de voorzitter.
Ik zou nog zeker jaren voor Club Los Holandeses actief kunnen/willen zijn,
maar dan niet onder deze voorzitter.
Ik zal op de jaarvergadering niet inhoudelijk over deze kwestie in discussie
gaan. Dit heeft helemaal geen zin.
Ik hoop dat u zich straks kunt vinden met het nieuwe bestuur, want Club Los
Holandeses is al ruim 20 jaar mijn cluppie.
Het gaat u allen goed,
Ruud Kooijmans
(secretaris)
Beste leden,
Naar aanleiding van de situatie die is ontstaan in het bestuur voel ik me niet
meer gelukkig op deze plek.
Dus stel ik mij niet meer verkiesbaar als penningmeester.
Daarmee ben ik nu het derde bestuurslid dat zich terug trekt, dat zegt wel wat
van het functioneren van dit bestuur!
Ik hoop dat een nieuw bestuur wel een goed team kan vormen!
Hartelijke groet,
Ronald Westerduin
(penningmeester)

DE BRUG blz. 9

OPEN BRIEF
MIJN JAARVERSLAG ALS VOORZITTER VAN CLUB LOS HOLANDESES.
BEGON IN MAART 2016, TOEN WERDEN ER DRIE NIEUWE LEDEN GEKOZEN,
HET BESTUUR WAS OP STERKTE VAN 5 PERSONEN.
NA DE EERSTE MAAND KWAM IK TOT DE CONCLUSIE DAT HET BESTUUR
NIET WERKT OP AFSTAND. JE BELEGT EEN VERGADERING EN ALS DAAR
DAN VERSLAG VAN GEMAAKT MOET WORDEN IS DE SECRETARIS IN
NEDERLAND , WAT DE ZAAK BEMOEILIJKT. IN BEGIN DEED GERRIE DAT ,
MAAR DIE WILDE ALLEEN AANBLIJVEN ALS ER EEN HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJKHEIDS VERZEKERING KWAM. DAT HEBBEN WE ONZE
VERZEKERINGSMAN MARTIN LATEN UITZOEKEN, DIE ZEI DAT WE DIE
VERZEKERING NIET NODIG HADDEN OMDAT WE AL GENOEG VERZEKERD
WAREN. DAAROM HEEFT HET BESTUUR GEZEGD DAT WE DEZE VERZEKERING NIET NAMEN. DAARDOOR IS GERRIE UIT HET BESTUUR GESTAPT,
EN ZIJ GAF ALS REDEN OP : “IK KAN MET DE VOORZTTTER NIET DOOR 1
DEUR”.
KORT DAARNA ROND EIND JUNI 2016 KWAM HET ZWEMBAD AAN DE
BEURT. DAAR WAS ZWARTE ZWAM IN ONDEKT ,WAT SCHADELIJK IS VOOR
DE GEZONDHEID VAN DE MENSEN DIE ER IN ZWEMMEN. TOEN WE DAT
CONTROLEERDEN MET DE ZWEMBADMAN TONY, ZEI HIJ ONS DAT HIJ
GEEN CERTIFICAAT HAD EN AL JAREN ZO HAD GEWERKT VOOR ONZE
CLUB. COR KLAVER EN IK HEBBEN GELIJK HET CONTRACT VERBROKEN
MET HEM.
IN DIE TIJD ZATEN ER TWEE LEDEN VAN HET BESTUUR IN NEDERLAND, NL
RONALD WESTERDUIN EN RUUD KOOIJMANS. HET WERD EEN HELE HOOP
HEEN EN WEER GEMAIL. IK HEB OP EEN GEGEVEN MOMENT DE TELEFOON
GENOMEN OMDAT HET ALLEMAAL TE LANG DUURDE. TWEE TOT DRIE
DAGEN ERTUSSEN VOOR JE ANTWOORD KREEG. DE SECRETARIS RUUD
KOOIJMANS ZEI AAN DE TELEFOON: “WACHT MAAR TOT IK IN AUGUSTUS
IN SPANJE BEN EN LAAT DE MENSEN MAAR GEWOON ZWEMMEN”.
DAAR WAS IK HET NIET MEE EENS. DIT PIKTE IK NIET MAAR ZIJN ANTWOORD WAS: “ ALS JE NIET EEN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERING AFSLUIT, DAN STAPPEN RONALD WESTERDUIN EN IK UIT
HET BESTUUR , JIJ JE ZWEMBAD WIJ DE VERZEKERING”. COR KLAVER EN
IK HEBBEN DIT LATEN GEBEUREN ZODAT DE ZWEMMERS WEER BINNEN
TWEE WEKEN KONDEN ZWEMMEN.
TOEN RUUD KOOIJMANS IN AUGUSTUS 2016 KWAM WOU HIJ MEERDERE
VERGADERINGEN IN EEN KORTE TIJD OMDAT HIJ TOCH HIER IN SPANJE
WAS MAAR NORMAAL WORDT ER 1 KEER PER MAAND VERGADERD. TOEN
HEB IK EEN MOTIE VAN WANTROUWEN INGEDIEND TEGEN HEM, OMDAT
HIJ ZIJN AFSPRAKEN NIET NAKOMT OF ZO VERDRAAIT DAT IEMAND
ANDERS DE SCHULD KRIJGT. VANAF DIE TIJD IS HET BERGAFWAARTS

DE BRUG blz. 10

GEGAAN MET ONZE SAMENWERKING.
WIJ HEBBEN FRED MAHLER GEVRAAGD OM NOTULIST TE WORDEN. DAT IS
TOT NU TOE ZO GEWEEST, MAAR OOK HIJ SCHREEF NIET ALLES OP WAT ER
GEZEGD WAS OP DE VERGADERING. MAAR WIE IS WEL PERFECT.
IN JANUARI 2017 KWAM DE GROTE KNAL. RUUD KOOIJMANS BELEDIGDE
DIVERSE LEDEN VAN DE CLUB DIE EEN BRIEF HADDEN GESCHREVEN VIA
BESTUUR 75 OVER DIVERSE ONDERWERPEN. IK VIND DAT JE JE LEDEN TE
ALLEN TIJDE MOET RESPECTEREN.
IK HEB IN DE VERGADERING VAN FEBRUARI HET DISFUNCTIONEREN VAN
RUUD OP DE AGENDA GEZET EN ACHT ARTIKELEN OPGENOEMD WAAR HIJ
NIET AAN VOLDEED. TOT NU TOE HEBBEN WE STEEDS GEEN ANWOORD OP
DE ARTIKELEN GEHAD VAN HEM, TERWIJL DIT IN DE VERGADERING AAN
HEM GEVRAAGD WAS DOOR RONALD OM VÓÓR ZONDAG 19 FEBRUARI
2017 MET MIJ, DE VOORZTTTER, ER OVER TE PRATEN.
RUUD KOOIJMANS HEEFT ZATERDAG 18 FEBRUARI JL., TIJDENS DE BINGO
IN DE PAUZE, EEN GESPREK MET MIJ GEHAD, MAAR DAT GING EROVER
DAT HIJ VRIJDAG 17 FEBRUARI EEN GESPREK MET FRED EN RONALD
HEEFT GEHAD OM AF TE SPREKEN MET HEN DAT HIJ DOORGING IN HET
BESTUUR EN RONALD ZICHZELF HERKIESBAAR MOEST STELLEN EN FRED
ZICH KANDIDAAT MOEST STELLEN VOOR HET BESTUUR.
DIT VOND IK, ROBERT EIJERIKS, WEER EEN DOLKSTEEK IN MIJN RUG ALS
VOORZITTER. ACHTER DE RUG VAN DE VOORZITTER OM MET FRED EN
RONALD OVER HUN ACTIE PRATEN ?
TERWIJL HIJ MAANDAG 20 FEBRUARI EEN MAIL NAAR IEDER BESTUURSLID TOE STUURT : “IK RUUD HEB MET ROBERT GEPRAAT”. DAAR LAAT
HIJ IN DE MAIL DE LEZER IN DE VERONDERSTELLING DAT HET UITGEPRAAT IS, TERWIJL DAT HELEMAAL NIET IS GEBEURD.
BIJ DEZE ZEG IK MIJN VERTROUWEN IN RUUD DE SECRETARIS OP.
ROBERT EIJERIKS, VOORZTTER CLUB LOS HOLANDESES

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

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

info@mcsseguros.net

Wist u dat er meer dan 2000 boeken staan in de Bibliotheek! Dat er weer heel
veel nieuwe titels bij gekomen zijn! Dat dit voor leden maar € 10,00 per
kalenderjaar kost! U kunt er nog geen goed boek voor kopen. Dat er heel
gezellige dames werken, die u graag helpen met zoeken en/of u wegwijs willen maken in de Bibliotheek.
Wij zijn open iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur. De bibliotheek is bij
het zwembad het trapje af. Wist u dat allemaal nog niet? Kom dan gerust eens
bij ons kijken. Wij wensen iedereen veel leesplezier in 2017 toe!
De medewerkers van de bibliotheek.
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in memoriam Joan Berends

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!

Onderstaande rede was voorbereid door Ruud Kooijmans om namens het Bestuur
van Club Los Holandeses te spreken tijdens het afscheid van Joan Berends in het
Tanatorium Villajoyosa op zaterdag 18 februari jl. De familie had echter aangegeven het op prijs te stellen dat alleen de ceremonieafgevaardigde van het
Tanatorium en Mieke Luttik het woord zouden voeren.
“Familie, vrienden en belangstellenden,
Wij zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Joan Berends.
Joan Berends werd voor het eerst lid van de toen geheten “Coöperatieve
Vereniging Costa Blanca”. Dat moet zijn geweest halverwege de jaren 80. We praten dan over ruim 30 jaar geleden.
Zij was pas gescheiden en kwam hier met haar twee jonge kinderen.
Joan zagen we regelmatig in de “Soos van Piet en Toos”, nu Club Los Holandeses
geheten. Op school in Spanje ging het op den duur niet zo goed met de kinderen,
daarom vertrok Joan naar Nederland. Toen de kinderen klaar waren met school
emigreerde Joan naar Australië.
Iets meer dan 10 jaar later, op een dag in 2001, verscheen ze weer in de Barranco
Hondo. Ze kwam weer in Spanje wonen en werd meteen lid van de Club.
Daar werd ze lid van de Sjoelclub en was een enthousiast speelster. Vanaf 26 juni
2007 t/m 31 december 2012 beheerde zij de penningen. Reken maar, dat iedereen
zijn contributie op tijd moest betalen. Ze wilde altijd geld in de pot hebben, want
als er een sjoelbak versleten was, dan was het mogelijk om een nieuwe te kopen.
Zij noemde zichzelf ¨SJOELEMIENTJE¨, en zo zullen de leden van de Sjoelclub
zich haar ook blijven herinneren.
Bijna elke dag zat ze gezellig aan de bar te praten.
Kritisch als Joan was, ergerde ze zich aan de inrichting en aankleding van het
clubgebouw en met name de bar. Zo kwamen Joan en Joke Holleman op het idee
om daar iets aan te doen. Groot was de verbazing van het Bestuur toen de dames
voorstelden de bar te laten verbouwen en het clubgebouw opnieuw te laten schilderen. En zij met hun tweeën zouden de kosten voor hun rekening nemen. Joan
de verbouwing van de bar en Joke het schilderen van de Club. Het bestuur zei
natuurlijk: ja graag!
En zo gebeurde het. Het resultaat was een groot succes! Het zag er dan ook prachtig uit. De bar is sindsdien niet veranderd. En iedereen tevreden.
Het laatste jaar tobde Joan met haar gezondheid. Het werd zelfs zo erg dat ze het
niet meer op kon brengen om naar de Club te komen.
Begin februari van dit jaar werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis.
Afgelopen dinsdag 14 februari is ze overleden. Niet oud, 69 jaar pas.
JOAN, namens het bestuur en leden, rust zacht.”
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Wij zijn weer overgegaan tot de orde van de dag. Na het sombere en koude weer kijken we uit naar het zonnige voorjaar. Lichtpuntjes waren de afgelopen maand de
gezellige, goed verzorgde Open Dag die ons toch weer nieuwe leden heeft opgeleverd.
We hebben ook onze klaverjasvrienden weer op Valentijnsdag verwend met een
presentje wat hogelijk op prijs werd gesteld.
We hebben besloten voor de Pasen weer gezellig uit eten te gaan op dezelfde lokatie
als de Kerst op verzoek van onze sponsor.Dat doen we op zondag 9 april a.s.
De winnaars op woensdag waren:
25 januari:
Rietje van den Oudenrijn
5293 punten
01 februari: Hester Steenbergen
5414 punten
08 februari: Ben van Beek
5465 punten
15 februari: Toiny Weiss
5696 punten
De winnaars op zondag waren:
22 januari:
Ali van Barneveld en Piet Gelens
5685 punten
29 januari:
Toiny Weiss en Cor Klaver
5809 punten
05 februari: Mary en Peter Plune
5115 punten
12 februari: Marlies en Bart Groels
5376 punten
19 februari: José Dassen en Rinus Koulil
5172 punten
De hoogste scores:
Op woensdag: 1. Toiny Weiss
5696 punten
2. Ben van Beek
5540 punten
3. Ben van Beek
5465 punten
Op zondag:
1. Toiny Weiss en Cor Klaver
5809 punten
2. Ali van Barneveld en Piet Gelens
5685 punten
3. Marlies en Bart Groels
5376 punten
JvS
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BILJART NIEUWS
Op vrijdag 27 januari JL. werd het jaarlijkse Libre Biljarttoernooi gehouden.
Hierbij de uitslag :
1. Jan Mol
2. Cees Kraan (wedstrijdleider)
3. Bert v.d. Spek
4. Pieter Tensen
Gezellig? Gedeeltelijk wel, al blijkt het
toch voor de Afdeling Biljart lastig te
zijn om het op een wedstrijddag iedereen naar de zin te maken.
Ruud B (biljartschrijver)

TONEELGROEP NVOC, MORAIRA
Het is weer zover!!
De leden van Toneelgroep NVOC, Moraira, zijn bezig om U wederom een vrolijke theateravond te verzorgen. Er wordt op dit moment volop gestudeerd, uitgeprobeerd, gerepeteerd maar vooral veel gelachen. Want dat er weer gelachen gaat
worden dat is wel zeker!!!! Ook nu wordt het een gevarieerde avond, want er worden 2 éénakters gespeeld. De regie is in handen van Greet Liegeois. Een regisseuse die al jaren het klappen van de zweep kent en ‘het toneelspelen’ op geweldige
wijze weet over te brengen op de acteurs. Wij beginnen de avond met het stuk
“GASTEN GEVEN EXTRA DRUKTE”.
Een klucht die wordt gespeeld door 6 personen. Het geheel speelt zich allemaal af
in een zomerhuisje in het bos. De pas getrouwde vrouw des huizes krijgt onverwachts bezoek. Gezellig zou je denken!!!! Maar of zij dat ook vindt……
Na de pauze wordt het stuk “AHHAAAAA!!” opgevoerd.
Een psychologische thriller die we misschien beter een psychologische “giller”
kunnen noemen en die wordt gespeeld door 5 personen. Marie Louise maakt haar
huisje in orde voor de wekelijkse kaartmiddag met haar tantes. Maar deze middag
pakt héél anders uit dan ze in gedachten heeft !!!
De voorstelling wordt gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart in de
theaterzaal van “La Senieta”. Aanvang 19.00 uur.
De tickets zijn te bestellen per e-mail op toneelnvoc@gmail.com
De donatie is € 8,50 p.p. Uw ticket is tevens een consumptiebon. De tickets worden verkocht met een rijnummer en een stoel, Duz zorg dat u er op tijd bij bent.
Elly Smit.
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Bridgenieuws
Wij, de bridgers, hebben in februari leuk gespeeld; er waren wat overwinteraars,
zoals Judith en Piet, die zijn eind februari weer vertrokken, Puck en Klaas blijven tot eind maart. Zo hebben wij meestal 8 tafels op de donderdagavond.
Op woensdagochtend is het gezellig met vier of vijf tafels.
Op de Open Dag van 11 februari jl. hadden wij steeds een tafel aan het spelen.
Dank aan allen voor de ondersteuning! Er zijn wel wat nieuwe leden bij de Club,
maar niet direct bridgers, dus hopelijk volgende keer.
We gaan nu richting het voorjaar, en daarmee ook naar de Paasdrive, die wij spelen in april. In de volgende BRUG vertellen wij hier meer over.
Veel speelplezier!
Het bridgeteam.

“HOE JE HEETTE, DAT BEN IK VERGETEN”
“Ik kan slecht namen onthouden, mijn concentratie gaat achteruit. Waarom heb
ik moeite om een nieuwe taal te leren?” Vragen die veel ouderen zich stellen en
het antwoord is meestal: ”dat komt door de leeftijd”. Deze veronderstelling is
onjuist. Of je nu 8 of 80 jaar bent: Iedereen met een gezond stel hersens kan
goed blijven onthouden.
Wel is het zo dat ouderen anders onthouden dan jonge mensen maar zeker niet
slechter. Wanneer je als 60 plusser weet hoe je geheugen werkt en het goed
gebruikt, kun je tot op zeer hoge leeftijd geestelijk fit blijven. Gelukkig kun je
daar zelf heel veel aan doen.

Op vrijdag 31 maart van 10.30 u. – 12.30 u. geeft
Gerry Officier een lezing over dit interessante onderwerp in
Club Los Holandeses, Urb. Barranco Hondo, Alfaz del Pi.
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en/of vragen te stellen.
Ook niet-leden zijn welkom. De toegang is gratis.
Gerry Officier (1948) studeerde maatschappelijke dienstverlening/gerontologie
en specialiseerde zich als geheugentrainer (Universiteit Nijmegen).
In Nederland gaf ze 30 jaar lang lezingen, individuele training en workshops
over dit belangrijke onderwerp. Ze woont nu permanent in Spanje (La Nucía)
en wil graag haar kennis en ervaring op dit gebied met u delen.
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES
Na reeds enkele oproepen heeft nog steeds niemand zich gemeld. Het blijft te
allen tijde gelden: wie is er bereid om mij te helpen met het plaatsen van foto`s
op de website? Enige kennis van de computer is wel een vereiste.
Gelukkig krijg ik van Aad keurig de foto´s aangeleverd zodat de clubactiviteiten redelijk vlot op de site komen te staan.
Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning, maak dan een afspraak met
mij d.m.v. E-Mail of Whatsapp, dan kunnen we een dag en tijd afspreken om
u te helpen met uw probleem, of uitleg geven over een nieuw apparaat.
Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan a.u.b. uw
vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit, na afloop, dat is voor mij prettiger. Als u een afspraak maakt met mij, houdt u daar dan a.u.b. aan, dat doe ik
ook. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb echt wel iets anders te doen,
mijn tijd is net zo kostbaar als die van U.
Heeft u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef ik uw print
op de soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bijdrage verwacht, de inkt
komt nog steeds niet uit een klapperboom.
Linda,
linda@lindacreaciones.com

Sjoelez vous avec moi ce soir?
Vroeg mijn vriendelijke buurvrouw vrijdagavond aan mij. En ik antwoordde
natuurlijk Oui (wie), biensûr! Waarop zij vond dat ik vanzelfsprekend met
haar moest sjoelen en dat dat helemaal niet zuur zou zijn.
En ze had gelijk, wat was het een gezellige en vrolijke boel vrijdagavond 24
februari. Alle deelnemers waren feestelijk en carnavalesk uitgedost en ze
speelden de sterren van de hemel al was het sterretje uiteraard weer voor
BEN, waarvan akte!
Bart.
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WEEKAGENDA
Maandag
10.30-14.00 uur
12.00-13.00 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek

Cor Klaver
Joke Holleman

Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Jaap van Gurp
Susanna de Zwaan
Henk Murks

Bridge
Dames biljartles
Klaverjassen

Hester Steenbergen
Cees Kraan
Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Dinsdag
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
Woensdag
10.15 uur
13.00-14.00 uur
19.00 uur
Donderdag
10.30 - 1400 uur Biljartinstuif
10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Annelies v.Tessel
Karin Murks
Hester Steenbergen
Aad Stolk

Vrijdag
10.30 - 14.00
20.00 uur
20.00 uur

Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
Sjoelen
Ben v. Zutphen
Tafeltennis
Erwin Olsen

Zaterdag
10.30-14.00 uur

Biljart 3-banden competitie

Cees Kraan

Koppel klaverjas

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Zondag
10.30-14.00 uur
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