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SOCIËTEIT
Openingstijden:

algemene informatie

Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
Dagelijks ook voor niet leden:
van vier maanden aaneengesloten.
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor Deze leden hebben geen stemrecht.
leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur. De jaarcontributie dient uiterlijk op
31 januari betaald te zijn. Voor betaOp donderdagen
lingen na die datum wordt € 5,- extra
van 12.00 tot 13.00 uur is er één
in rekening gebracht.
bestuurslid aanwezig.
Contributies en/of donaties kunnen
De coördinatie van alle soosactivicontant* worden voldaan of op de
teiten geschiedt door het bestuur.
onderstaande bankrekening worden
Alle activiteiten - buiten de vaste
overgsemaakt.
activiteiten - zijn onderhevig aan de
BANCO POPULAR
goedkeuring van het daartoe
gemachtigde bestuur.
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
Kosten voor het gebruik van de soos ( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )
anders dan in verenigingsverband:
BIC/Swiftcode: POPUESMM
- Voor leden: € 30,- per keer
t.n.v. Circulo Privado Los
- Voor niet-leden of verenigingen:
Holandeses, Alfaz del Pi
€ 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies: *Contante betaling kan geschieden
Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2018) bedraagt de
contributie: € 80,-

aan de bar in de soos of aan de penningmeester.

Over de omslag foto:
De Cover van deze Brug toont opnieuw een afbeelding van een brug, Deze keer de
“Puente Nuevo” (Nieuwe Brug) in de Spaanse plaats Ronda. In 1740 stortte de oude
brug in waarna de brug weer opnieuw is opgebouwd. Het duurde 42 jaar om de herbouw te voltooien. Het is de bedoeling telkens een afbeelding van een bijzondere
brug te plaatsen, afwisselend Nederlands en Spaans.
De redactie

PRIJZEN ADVERTENTIES 2018
1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
Z/W

€ 150,00
€ 90,00

1/3 pagina:
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
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ADELINGEN
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Biljart libre
Bridge donderdag

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

Bridge woensdag
Canasta
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Schilderen / Beeldhouwen
Wandelen

Contactpersonen

Telefoonlijst

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
642 225 383
Joke Niestadt
656 943 098

LEDENADMINISTRATIE
Wij heten het volgende nieuwe lid van harte welkom:
Mevr. Maggy Adam
Hr. Bob Knaven
Hr. Ben Hazewindus

Mevr. Carla Jansen
Mevr. Rita Alvenaar

Overleden
Hr. Jan Heemskerk

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
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij in augustus 2017 na het zomerreces onze
schrijfaders weer openden om 10 Bruggen te vervaardigen. En ziedaar hier is alweer
het meinummer …
Wij danken oplettende lezers voor hun positief-kritische reacties op onze proef-vernieuwde voorplaat. Het was het proberen waard, maar toch bleek de uitstraling van
onze aloude Brug in een nieuw jasje bij het merendeel niet in goede aarde te vallen.
Reden om ons te beraden op het enigszins terugdraaien van deze rigoureuze wijziging. Eigenlijk is het Nederlands-Spaanse “echtpaar” niet meer weg te denken bij de
meesten van u. Wij gaan een nieuwe poging wagen, en willen toch de goede bekendheid van De Brug niet schaden en handhaven daarom het vertrouwde jasje op een ietwat vernieuwde en verfrissende wijze.
Complimenten aan de trouwe inzenders die ons nooit in de steek laten, ook als ze de
komende periode niet in Spanje vertoeven. Ook anderen die ons van kopij voorzien
zijn wij dank verschuldigd.
Wij als Redactie gaan onverdroten en gemotiveerd verder, en maken u er wel even op
attent dat alvorens er 2 maanden geen Brug meer verschijnt u nog kopij kunt inzenden voor de juni-Brug. Dus …ruim de tijd om na te gaan of er nog dringende zaken
in ons komende maandblad gepubliceerd dienen te worden. Gezellige foto´s zijn ook
altijd welkom …
Wij wensen u veel leesplezier en een bloemrijke en heerlijke meimaand 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 juni in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste mei.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.
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van de Bestuurstafel
Beste leden,
Al snel na de Algemene Ledenvergadering in maart jl. stapte ik samen met mijn man
in het vliegtuig richting Nederland. De reden was een consult in de Bergmankliniek
in Rijswijk in verband met een al meer dan 2 jaar durende pijn in mijn heup. Ik wist
dat er sprake was van een flinke slijtage en dat ik een nieuwe heup nodig had. Maar
goed; het zou een consult zijn en een afspraak voor een operatie, maar dan over 2
maanden. We zouden een weekje in Nederland blijven en dan snel weer terug naar
ons huis, onze vrienden, en natuurlijk de Club. Want vooral in de Club was er veel te
doen. Het liep evenwel anders: ik kreeg tijdens het consult de mogelijkheid om 5
dagen later al geopereerd te worden. Daar heb ik een dikke ja tegen gezegd. Ons verblijf zou ineens geen week maar een maand gaan duren. Maar dan komt het: hotel
regelen, onze vrienden in Spanje die op ons huis en tuin letten op de hoogte brengen,
en natuurlijk ook even wennen aan het idee. En dan de vraag: hoe moet dat op de
club? Nou lieve mensen, over dat laatste heb ik mij totaal niet druk hoeven maken.
In ons Bestuur steunen wij elkaar we hebben geleerd dat samenwerken het sleutelwoord is. Dat wij hier hard aan gewerkt hebben in het afgelopen jaar is zeker, maar
we voelen ons nu een echt team.
Er was de afgelopen maand veel te doen in de club; voorbereiden op Pasen, het snoeien van de pijnbomen en vooral het opruimen van het snoeihout en alles wat daar nog
meer bij komt kijken. Na een oproep hebben veel leden hierbij geholpen. Vanuit mijn
bed in Nederland kon ik veel volgen via de sociale media. Wat is hier keihard
gewerkt. Kanjers zijn jullie!
Inmiddels zijn we weer terug en wij zijn warm ontvangen door onze vrienden thuis
en in de Club. Een dag na terugkomst was er de “proefinloopzondagmiddagborrel”.
Het was best spannend voor ons of hier belangstelling voor zou zijn. Daar kan ik kort
over zijn: veel belangstelling en beregezellig. Natuurlijk willen wij ook graag uw
mening hierover horen.
Op 21 april jl. kleurde onze Club oranje: de jaarlijkse Oranjemarkt. Het begon nogal
rustig maar na een uurtje was het gezellig druk. Onze zangers gaven een spetterend
optreden. Dank jullie wel mannen!
Vrijdag 4 mei is er de jaarlijkse Dodenherdenking op de club. Iedereen is bij deze
plechtigheid van harte welkom.
Degenen die de zomer in Nederland gaan doorbrengen: een goede reis en een plezierig verblijf! En tot slot wens ik iedereen, ook namens mijn mede-bestuursleden, een
prachtige meimaand toe.
Gerry Officier

INLOOPBORREL

Op 15 april jl. werd op initiatief van het Bestuur een Inloopborrel georganiseerd in de
Club. Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kon er onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes -uiteraard geregeld door Aad en Marco - gedanst en meegezongen worden onder de muzikale begeleiding van het trio “Several Sounds”.
De stemming zat er opperbest in, zo dat zelfs spontaan een polonaise tot stand kwam
en de muziek nog een half uurtje langer doorging Al met al een super geslaagde middag met dank aan het Bestuur en kunnen we zeggen voor herhaling vatbaar?
Annemiek Meerveld
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
Wat gaan de dagen toch snel, alweer de maand mei !!! En nu maar hopen dat eindelijk het weer wat standvastig wordt, want daar zijn wij zo aan toe. De grote schoonmaak is geweest en dikke truien liggen netjes in de kast: op naar het mouwloos.
Ik zou toch bijna vergeten dat er op zaterdag 7 april j.l. zo’n gezellige Bingomiddag
was met Hetty die bijna alle bingokaarten heeft verkocht en daardoor gingen de prijzen riant van de tafel voor het huishouden en in de Knip, dank aan de sponsoren.
Och, en dan ging Gerard er met de riante “HOOFDPRIJS” vandoor...het was een hele
stapel kan ik wel vertellen, en ik heb hem nog nooit zo zien grijnzen. Ik had nog aangeboden de helft over te nemen maar nee hoor, hij kon het zelf wel dragen, maar hij
was wel zo lief om mij een overheerlijke borrel aan te bieden!
Kom toch ook op 5 mei om de Bingo om 14.30 mee te spelen... met kansen te over
op riante prijzen voor Thuis en in de Knip.
Natuurlijk wil het Evenemententeam de vrijwilligers bedanken voor het OPRUIMEN
VAN DE TAKKEN bij de club. Wat ziet het er schoon uit...ook de buren aan de overkant van de club zijn er heel blij mee. Wij willen onze bijzondere dank uitspreken
naar Frans en John, die elke dag aanwezig waren, ook bij het zagen van de
bomen...Een EXTRA DANKJEWEL VOOR JULLIE.
Zondag 15 april was er de eerste zeer geslaagde Inloopborrel waarover u op bladzijde vijf meer leest.
Zaterdag 21 april was er met vlaggetjes en al de “HEEL GEZELLIGE” Oranjemarkt.
De Oranjebitter die aangeboden werd was heerlijk op dronk ik spreek uit ervaring.
Vrijdag 4 mei de Dodenherdenking en vrijdag 11 mei de BUSREIS naar ElcheTorrellano. Daar bezoeken wij de Schoenenfabriek van Pikolinos. Aansluitend gaan
wij naar het Schoenenmuseum om daarna in één van de winkels van Pikolinos onze
slag te slaan. De lunch gaan wij gebruiken bij Los Almendros in Torrellano. Als wij
ons helemaal volgegeten hebben, is de keuze aan u... of wij worden afgezet bij de
haven in Alicante of u kunt een kijkje nemen in het Kasteel Santa Barbara.
Over deze reis leest u in de volgende Brug waar Annemiek u over zal schrijven.
Zondag 13 mei Moederdag van 11.00 tot 13.00 uur. met koffie, wat lekkers en een
verrassing erbij.
Geniet van de mooie dagen in mei, tot de volgende keer, met vriendelijke groet van
het evenemententeam van Club Los Holandeses.
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AGENDA
Vrijdag 4 mei

Zaterdag 5 mei
Vrijdag 11 mei

Zondag 13 mei

Zondag 17 juni

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Nationale Dodenherdenking
Aanvang 19.00 uur
Buiten bij ons clubgebouw
Bingo
Aanvang 14.30 uur
Busreis
naar Elche Torrellano
en Alicante, inclusief lunch.
Prijs: leden
€ 17,50
niet leden: € 20,00
Moederdag,
Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur
Vaderdag
Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur.

CONTACT
Deze rubriek is bedoeld om
vraag en aanbod samen te
brengen.
Heeft u een verzoek mail naar:
joopjanny9@hotmail.com
Woonruimte gezocht voor
vrouw alleen, geen huisdier
en niet rokend, lange termijn
Tel. 622882020
19.30
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I n gesprek met

Vandaag drink ik koffie bij Annie en Wim Geerlings, een gezellig stel dat ik ken van
het klaverjassen. Zij wonen vlakbij de club in een knus huisje met een zonnig terras.
De koffie is klaar en Wim heeft mijn komst al voorbereid. Er ligt een dikke map klaar
vol knipsels en foto’s uit zijn rijke carrière.
Wim, vlak voor de oorlog geboren in Heusden aan de Maas, heeft de oorlog bewust
meegemaakt. Dankzij het café van zijn grootouders hadden zij geen voedsel gebrek , in
tegenstelling tot Annie die dit in Amsterdam wel beleefde.
Het gezin bestond uit 2 jongens. Vader was automonteur bij van Gend en Loos en moeder bestierde het huishouden. Wim had hoge ambities: piloot of directeur want hij zag
de overalls van zijn vader echt niet zitten. Het laatste zou het uiteindelijk worden. Hij
heeft nog wel geprobeerd piloot te worden, maar dat was economisch niet haalbaar hoewel hij wel les heeft gehad en ook zelf heeft gevlogen. Na de bevrijding verhuisde het
gezin weer naar Heusden aan de Maas waar Wim de mulo bezocht in Waalwijk.
Intussen hadden zijn ouders het plan opgevat om te emigreren naar Australië, dat toentertijd een hype was. Wim besloot daar te gaan werken maar dat was door zijn gebrekkige mulo-Engels nog niet zo eenvoudig. Zijn grote interesse was de electronicabranche en het lukte hem om aan de bak te komen als controller bij een tv-productiebedrijf waar hij op 17-jarige leeftijd leiding gaf aan 50 vrouwen.
Tegelijkertijd volgde hij een cursus management en hij leerde frezen en draaien.
Na 6 jaar besloot hij alleen terug te keren naar Nederland waar hij een baan vond bij
Philips, afdeling industriële toepassingen. Helaas vond het leger hem ook: hij moest
alsnog op 22-jarige leeftijd zijn dienstplicht vervullen. Ingedeeld bij de verbindingstroepen, bracht hij het uiteindelijk tot sergeant . Na 22 maanden zwaaide hij af. Intussen
was hij getrouwd. Met zijn vrouw ging hij terug naar Heusden aan de Maas. Ze kregen
een zoon en Wim ging bij Lips/Alcoa werken. Na enige tijd vond Wim het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Het werd het Laboratorium voor Ruimteonderzoek in Utrecht; waar
instrumenten werden gebouwd voor Röntgenonderzoek aan boord van satellieten.
Na 13 jaar kwam er een eind aan zijn huwelijk. Wim ging op een woonboot in Utrecht
wonen. Enige tijd later ontmoette hij Annie (al 16 jaar alleen met 5 kinderen) dus een
nieuwe man werd niet door iedereen warm ontvangen. Ze
besloten om 6 jaar te latten tot de kinderen het huis verlaten hadden. Zij zijn nu 35 jaar samen.
Maar met de uitgebroken crisis kreeg ook het Laboratorium
te maken. Wim werd bedrijfsleider bij BHC in Doetinchem.
Naast zijn drukke baan vond Wim toch nog tijd voor zijn
hobby’s, o.a. modelbouw en hij heeft zelfs een echte zeilboot helemaal alleen gebouwd.
Na 5 jaar ging BHC failliet. Wim besloot met een compagnon, het bedrijf over te nemen en een doorstart te maken.
Uiteindelijk was hij toch directeur. Na weer een faillissement in 2002 fuseerde hij met een ander bedrijf en werd technisch directeur.
Op z’n 67 ste besloot Wim dat het welletjes was hij ging met Annie van zijn pensioen
genieten. Ze kwamen al regelmatig in Portugal en Spanje en ze besloten definitief naar
Spanje te verhuizen. Na gehuurd te hebben in Torrevieja en daarna Benidorm werd het
Alfáz del Pí waar ze het tot op heden zeer naar hun zin hebben.
Ik dank Annie en Wim voor het openhartige interview en de gastvrije ontvangst.
Janny van Spronsen
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Het NEDERLANDS BUSINESS CENTRUM SPANJE is er voor U
**********************
UITNODIGING
**********************
Het NBC Spanje organiseert
op 9 mei 2018 om 11.00 uur
een lezing voor de leden
van de “CLUB LOS HOLANDESES” op de locatie van het
Nederlands Business Centrum Spanje.
Gezondheid,
met de nadruk op cholesterol en bloeddruk gegeven door
Dr. Mart-Jan Rongen en Ada Stoppelenburg
Wij verzorgen een rondleiding en na afloop organiseren
we speciaal voor u een catering!
www.nbcspanje.com - Tel: 965 021 222 - info@nbcspanje.com
Calle Benlliure, 2, La Nucia (Alicante)

Operatie BERENBAK

Operatie berenbak, oftewel het opruimen van het terrein na de grote snoeiactie, bij
onze club. De bomen zijn onder handen genomen door een expert die, lachend,
levensgevaarlijke acties in de bomen uithaalde om ons meer ruimte en zon te geven.
Door een prima samenwerking met de gemeente Alfaz, is het afval opgehaald op kosten van de gemeente, zodat onze penningmeester weer opgelucht kan ademhalen: dus
Gerry en Hetty super geregeld! De gemeente op haar beurt zal wel grijze haren gekregen hebben: er waren 5 vrachtauto´s nodig om alles af te voeren.
Op die vrijdag was er een grote groep vrijwilligers aanwezig die gewapend met kruiwagens, snoeischaren, handschoenen, schoffels, harken en wat al niet meer, het snoeiafval te lijf ging. Dit was een ongelooflijke goede samenwerking tussen deze mensen.
Hulde, dit maakt onze club een bijzondere club, wat een spirit!
Na uren zwoegen was er de welverdiende hap en snack die keurig verzorgd door ons
barteam. Ongelooflijk maar waar, de leden van de club hebben Aad zien zweten, nee
niet met koffie inschenken maar met schoffelen.
Voor deze Actie wil het bestuur graag twee personen in het zonnetje zetten. Zij begonnen vooaf al met het verplaatsen van de grote bergen takken naar het parkeerterrein:
Frans van Raalte en John Marijnissen: alle hulde voor jullie supersonische arbeid,
want zonder jullie was het karwei volgens kenners nog steeds niet af geweest.
Al bij al mogen we stellen dat dit een geweldige Actie is geweest van leden voor de
leden. Hieruit blijkt dat onze club iets heel bijzonders is, en dat het heel goed voelt
om hier deel van te mogen uitmaken.

DANK AAN ALLEN, GEWELDIG.
Operatie berenbak heeft ook een geweldige aanvulling gekregen: met de hogedruk
spuit is de tent die door al het groen en de hars in de aflopen jaren een wat fletsere
uitstraling had, onder handen genomen door Ronald, Ton en Henk. Nu staat onze tent
ook weer trots te stralen in het zonnetje. SUPER !!!
FM
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Bibliotheeknieuws
Wij hebben weer nieuwe boeken gekregen, zowel romans als thrillers,
o.a. Ronald Giphart met de titel Harem; Tess Gerritsen met de titel Prijs van de
Waarheid; Paulo Coelho met de titel De Zahir; Danielle Steel met de titel Een Goede
Vrouw, en nog vele andere. De goede gevers weer hartelijk bedankt.
Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe leden, die wij van harte welkom heten
en we wensen hen veel leesplezier. Zoals u weet is de bibliotheek iedere maandag
open van 12.00 uur tot 13.00 uur en daar bent u natuurlijk van harte welkom.
Bron seniorenmoment:
Je beseft dat je ouder wordt als het langer duurt
om uit te rusten dan om vermoeid te raken.
Medewerkers van de Bibliotheek

van het-Barteam
Beste leden,
Alweer een maand (1 april) geleden organiseerden wij de paasbrunch.Dat was een
enorm succes. Dit jaar was de aanvraag weer groot (rond de 90 personen) helaas
konden er door plaatsgebrek maar 70 personen deelnemen.
Het buffet was weer rijk gevuld met soep, een variatie aan brood, broodjes, beleg,
twee verschillende soorten
salades, vele soorten eieren
op verschillende manieren
bereid, pastei met kippenragout, verse aardbeien met
slagroom en naar keuze een
heerlijke wafel, melk, sapjes
of noem maar op, kortom
teveel om te beschrijven.
Het Barteam heeft dan ook
weer veel complimenten
ontvangen en dat is altijd
geweldig om te horen.
Er was echter één minpuntje en dat was dat het
moeilijk bedienen was tussen de tafels door. Wij gaan hier volgend jaar zeker op
letten. Dan zullen we dat ongemak oplossen. Eigenlijk kennen we de oplossing al
een beetje, maar dat zien jullie volgend jaar.
Namens ons team weer bedankt voor deze zeer geslaagde Paasbrunch.

moederdag

Zondag 13 mei
van 11.00 - 13.00 uur

Koffie met iets lekkers
U bent van harte welkom!
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PingPong toernooi april 2018

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

info@mcsseguros.net

De Pingpongclub ( PPC) van 19 leden vond het een leuk idee om een toernooitje te
organiseren. Jammer dat sommige leden terug naar Nederland en anderen verhinderd
waren, maar gelukkig speelden wij nog met 12 spelers/speelsters plus 1 reserve. Twee
dames, Yvonne en Marijke noteerden de uitslagen. Iedereen keek er naar uit!
Dat was duidelijk merkbaar aan de stralende gezichten.
Even werd er naar buiten gekeken, maar het waaide te hard, dus werden er binnen 2
tafels opgezet en netten opgehangen tussen de tafels en voor de bar. Door de bereidwillige- en de handige handen van de leden stond alles om 10.10 uur klaar.
Paul heette iedereen van harte welkom en legde de spelregels en speeltijd uit die in
acht genomen dienden te worden: 8 Wedstrijden in totaal van telkens 15 minuten.
Er werd een bord te voorschijn getoverd waarop duidelijk alle partijen vermeld stonden, alsook de opstelling van de spelers. Alles in één oogopslag te lezen.
Toen kwam het moment dat iedereen een nummer moest trekken: 10.25 uur: de
“grote trekking”. Geen opgevouwen papiertjes met nummertjes, maar gewone speelkaarten werden hiervoor gebruikt. Marij ging hiermee rond en iedereen trok een kaart
met zijn nummer. Hey, goed idee zeg!! Je kon duidelijk merken dat een goed georganiseerde en ervaren leiding zijn kennis van, en liefde voor pingpong doorgaf.
Succes iedereen!
Na de afgesproken inspeeltijd werd elke partij opgestart. Een duidelijk fluitsignaal
maakte de start- en eindtijd duidelijk. Deze tijden werden het hele toernooi secuur
gevolgd en genoteerd door de ladies Yvonne en Marijke. Jury was overbodig, het was
tenslotte een vriendschapstoernooi tussen de leden. Na verloop van tijd voelde men
de spanning bij de spelers oplopen. De niet spelende partij stond aan de zijlijn de telling te volgen zodat alles correct kon worden doorgegeven.
Het ging dus niet alleen om
kwantiteit maar ook om kwaliteit! Na ongeveer een uurtje
spelen kwam de welverdiende
pauze met koffie of thee en
appeltaart.
Daarna, met frisse moed, gingen de matches verder, totdat
Marco rond 13.45 uur het sein
gaf dat de lunch buiten in de
tent geserveerd werd. Hij had
een overheerlijke tomaten-groentensoep gemaakt met 2 belegde broodjes.
Zeer
goed verzorgd Marco !!
Met een gevulde maag gingen we verder met de laatste balletjes slaan tot de eindfinale. Het werd nog zeer spannend ! Gelukkig hoefde de “ reserve” (ondergetekende) niet te spelen, daar iedereen lekker bleef doorspelen tot het einde. De telling werd
zorgvuldig door Paul uitgevoerd, ondersteund door het geweldige team van de administratieve ladies. Joop kwam als eerste, Eddy tweede, en Marij als derde uit de bus.
Een dikke proficiat!! Allen gingen tevreden naar huis, want dit was een heel fijne
ervaring voor iedereen.
Met hartelijk dank aan de organisatoren Paul en Marij en alle leden die mee deden.
Vriendelijke groet,
verslaggeefster Maggy
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Klaverjas nieuws
Wij schrijven alweer mei, de overwinteraars
zijn weer terug naar Nederland. We hebben
uitgebreid afscheid genomen tijdens een paasetentje waar we met 42 personen
aan deelnamen. Met onze vaste klaverjassers hopen we weer gezellige sessies
te hebben, als het weer het toe laat buiten, en de eerste buitenzitting heeft
inmiddels al op zondag 15 april plaatsgehad.
De hoogste scores op woensdag:
21 maart: Jan Schoonhoven
5367 punten
28 maart: Jan Boode
5492 punten
04 april: Frans van Raalte
5628 punten
11 april: Harry Blous
5565 punten
De hoogste scores op zondag:
25 maart:
Rob van de Velde en Jan Schoonhoven
08 april:
Charl Hilgers en Richard ter Braak
15 april:
Joke Bermon en Eppo Gouwelok
De hoogste scores dit jaar:
Op woensdag: 1e Ali van Barneveld
2e Yvonne Lit
3e Frans van Raalte
Op zondag:

5434 punten
5349 punten
5660 punten

6429 punten
5954 punten
5628 punten

1e Elly Greveling en Henk Mulder
2e Anke Kuckartz en Hester Steenbergen
3e Yvonne Lit en Piet Gelens

6186 punten
5974 punten
5716 punten

Janny van Spronsen
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Bridge

We zijn alweer in mei, men zegt dat dan alle vogels hun
ei leggen; dat doen wij niet, wij leggen onze kaarten op
de tafel.
Er zijn niet zoveel bijzonderheden te melden; wij hebben
een nieuw lid bij ons gekregen, Carla, zij is nog niet zo lang in Spanje, en zij
heeft het goed naar haar zin bij ons in de Club. Met de Oranjemarkt waren er
gasten die interesse hebben om bij ons te komen bridgen.
Aanmeldingen of afzeggingen, voor de woensdagochtend kan dat bij Margaret
via telefoonnummer 643 219 812, of per email: margaret.vegter@gmail.com.
Voor de donderdagavond blijft het bij Aad of Hester.
Prettig spel, een glimlach voor je partner, of een vriendelijk woord kost niets.
Het Bridgeteam

Canasta Paasdrive

EEN VUILE!!! EEN SCHONE!!!
Dit zijn wat kreten, die je als nietsvermoedende barbezoeker op maandagavond 2
april jl. om de oren vlogen! De Canastaclub was bezig met de Paasdrive en dan wordt
dit soort uitdrukkingen gebezigd.
Bij binnenkomst werden we onthaald op een lekker kopje koffie
of thee met heerlijke chocolade paaseitjes in diverse smaken en
ook de paaskoekjes ontbraken niet!
Daarna werd er aan vijf tafels met elk vier spelers verwoed
geprobeerd om zoveel mogelijk canasta’s bij elkaar te krijgen en
daardoor zoveel mogelijk punten te verzamelen. Willeke hield de
stand nauwkeurig bij.
Halverwege de avond had Mirjam voor ons een lekker kroketje
of een frikandelletje gebakken. Zoals elke maandag vloog de tijd
voorbij. Wat was het weer gezellig!
De avond eindigde met de prijsuitreiking. De eerste prijs ( een fles advocaat) werd
gewonnen door Marianne en de poedelprijs was voor Marijke. Zij kreeg een chocolade paashaas.
De hoogste scores:
26 maart
Ingrid Doorgeest
11325 pnt
02 april
Marianne vr.d. Klooster 11375 pnt
09 april
Joop Verbeek
11930 pnt
16 april
Dick Hollemans
12005 pnt
23 april
Dick Hollemans
12095 pnt
Hoogste scores van 2018:
Ingrid Doorgeest
12560 pnt
Marina de Loo
12515 pnt
Dick Hollemans
12095 pnt
Ik kan iedereen aanbevelen om een keer aan te schuiven om 19.15 uur. Het is geen
moeilijk spel, dus je kunt eigenlijk meteen de eerste avond al meespelen.
De leiding is in handen van Joke en Willeke. Zij zijn altijd bereid om nieuwelingen
de spelregels uit te leggen.
Dus........... heel graag tot ziens op maandagavond!
Marianne van der Klooster (Joke Niestadt en Willeke de Bruijn)
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Opruimen en

vervangen

 
   



 

  

Bezoek pikolinos fabriek Elche
De groep pikolinos biedt de mogelijkheid om een be- geleide rondleiding
van de faciliteiten van de productielocatie in Elche,waar de bezoekers ter
plaatse het volledige fabricageproces van onze schoenen kun- nen zien. De
tour wordt voortgezet in het Shoe Muse- um waar de bezoeker inzicht krijgt
van de oorsprong van de schoenhandel en eindigt in de buinness van de
Pikolinos groep in de industriezone.
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Na de lunch vertrekken we naar Alicante,waar U de keuze heeft om het kasteel Santa Barbara te bezoeken of bij de haven afgezet te worden
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Uit eten

Vandaag is onze keuze Restaurante Sabor in Altea aan de
Av. del Puerto 22, een restaurant met een Belgische keuken.
We waren niet de enigen want ondanks de ruime zaal en het grote terras waren alle
tafeltjes bezet. Natuurlijk hadden we ruim tevoren gereserveerd.
Het is een gezellige ruimte met mooi gedekte en verzorgde tafels, maar een minpuntje is wel dat die de dicht op elkaar staan met weinig ruimte, waardoor je moeiteloos
de gesprekken van je buren zou kunnen volgen.
Wij beginnen met een aperitiefje, een glas witte huiswijn, die prima drinkbaar is, en
hierbij worden stukjes brood, alioli, sausjes en olijven geserveerd.
Eensgezind kiezen we voor het menu del dia (18 euro zonder wijn) dat tot 17 uur
besteld kan worden, daarna kan alleen van de kaart worden gegeten.
Mijn disgenoten gaan voor de salade, een royaal bord heerlijke, verse salade, en mijn
keus valt op de soep van de dag, een smakelijke, romige preisoep in een grote kom.
Vervolgens kiezen we allen de vis, een deegenvelopje gevuld met vis en garnalen op
een bedje van vis, een culinair hoogstandje, heerlijk! Wij drinken er de huiswijn bij.
We sluiten af met de postre, een verse fruitsalade, een citroensorbet en mascarpone
met perzik.
Ondanks de grote drukte (het was zondagmiddag) was er voldoende personeel en
werd er perfect en met aandacht bediend.
Samenvattend was het een gezellige middag met leuk gezelschap, heerlijk eten en een
goed wijntje voor een redelijke prijs.
Beoordeling:
Ambiance
7
gezellig, goed verzorgd
Bediening
7
attent, goed
Kwaliteit.
8
heerlijk
Prijs verhouding
8
Parkeren
7
Totaal
7 1/2
X X X X, 4 sterren, een aanrader.
Janny van Spronsen
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Canasta
spelen op z’n
Paas-best
Donaties

Alpe d’ HuZes

Beste leden van Club Los Holandeses,
In de vorige editie van ons maandblad heb ik u uitgelegd waarvoor en waarom elk
jaar ruim 4000 landgenoten op die ene dag in juni zoveel mogelijk keren de
Hollandse berg Alpe d’Huez in de Franse Alpen willen beklimmen.
Ook ik zal op donderdag 7 juni om 04.30 uur weer aan de startlijn staan om die Franse
“molshoop” een aantal keren te beklimmen.
Ik ben enorm blij dat velen van u mij gesponsord hebben en ik dank u heel hartelijk
voor al deze donaties.
In de Alpe d’HuZes-doos op de bar is het prachtige bedrag van € 272,65 gekomen.
Een aantal leden had al gedoneerd of mij een donatie toegezegd voor het bedrag van
€ 425,00, d.w.z. dat u mij gesponsord heeft voor een totaalbedrag van € 697,65.
Ook namens de Stichting Alpe d’HuZes en het KWF ontzettend bedankt.
U kunt alles terugvinden op mijn actiepagina via: www.opgevenisgeenoptie.nl
U kunt mij op de dag van de beklimming, donderdag 7 juni, volgen via de live blog
van de Alpe d’HuZes.
Ik wens u allemaal een prettige, gezonde somer en tot ziens in september.
Vriendelijk groetend,
Jan Mol
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Weekagenda
10.15-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Bibliotheek
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

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

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

10.30-14.00 uur

Zondag
Koppel klaverjas

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
?
Karin Murks
Hester Steenbergen
Aad Stolk

Cees Kraan
Joke Niestadt

Susanna de Zwaan
Ben van Beek
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