Ik hoor de zomer pizicato
de warmte spreekt tegen mijn gezicht.
We liggen ontspannen, ik met een ijsco,
helemaal genietend van rust en licht.
vrij naar Hans Andreus.
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SOCIËTEIT
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

algemene informatie
Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31
januari betaald te zijn. Voor betalingen
na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen
contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
overgemaakt.
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
Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap:
*Contante betaling kan geschieden
(m.i.v. 01 - 01 - 2019) bedraagt de
aan de bar in de soos of aan de pencontributie: € 80,ningmeester.
Bij de omslagfoto:
De Martinus Nijhoffbrug is een kabel- of tuibrug over de Waal bij Zaltbommel in
de A2. De brug werd geopend op 18 januari 1996. Deze brug verving de oude te smalle Brug uit 1933, die in april 2007 werd gesloopt. Ze is vernoemd naar de dichter
Martinus Nijhoff. In een sonnet van de dichter, “De moeder de vrouw”, gaat hij naar
(Zalt)Bommel om de (toen nieuwe) brug te zien, de voorganger van de huidige brug.
Daarin bezingt hij niet zozeer de brug, als wel de psalmzingende vrouw die op een schip
voorbijvaart.
Bron wikipedia, foto Bert Wetering.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2019
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
Bel Charlie
+34 687797792

Bel Conchi
+34 670857746

Uw huis, onze passie! ...
Overweegt u om uw woning te gaan verkopen?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

REF: BV19-1947

€ 146.600 REF: 19-1943IS

FANTASTISCHE KANS IN ALBIR !!!

55 m2, Perfecte locatie! Veel natuurlijk lichtinval,
prachtig onderhouden gemeenschappelijke tuinen
met zwembad, terras, parkeerplaats en berging
inbegrepen. 1 slaapkamer/1 badkamer.
Een goede investering met veel potentieel !!!

REF: 19-1920ES

€ 399.000

PRACHTIGE VRIJSTAANDE VILLA IN LA NUCIA
230/928 m2, Fantastisch instapklare woning,
prachtig uitzicht, veel privacy! 5 slpk, 3 badk, onderhoudsvriendelijke tuin, zomerkeuken/BBQ, privé
zwembad, parkeerplaats/garage, een zonnige en
ruime woning.

€ 169.000 REF: 18-1882

Telefoonlijst

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31648 791 230
Biljart libre
Chris Janse
+31 653 746 446
Bridge donderdag
Jan Mol
+31 614 216 507
Bridge woensdag
Margaret Vegter
643 219 812
Canasta
Joke Niestadt
656 943 098
Computerhulp
Marianne van der Klooster
684 451 163
Darts
Henk Murks
965 871 180
Evenementen Team
Aad en Marco
966 875 342
Jeu de Boules
Karin Murks
965 871 180
Klaverjassen
Janny van Spronsen
672 529 645
Ben van Beek
625 124 260
Lief en Leed
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Shantykoor
Johan Timmerman
+31 637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen
Ben van Zutphen
966 874 654
Tafeltennis
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp
642 225 383
Bart Groels
+31 636 076 260
Wandelen
Joke Niestadt
656 943 098

€ 389.000

HALFVRIJSTAANDE BUNGALOW IN LA NUCIA PRACHTIG RUIME SPAANSE VILLA IN ALFAZ
87/135 m2, Zeer zonnige woning, instapklaar, verschillende terrassen, grote woonkamer met
openhaard, fantastische gemeenschappelijke
tuinen/zwembad, parkeerplaats, AIRCO, 4 slpk,
2 badk, groot potentieel als investering.

Contactpersonen

150/1000 m2, Mooie gelijkvloerse Spaanse villa,
dichtbij het centrum van Alfaz del Pi. Privé
zwembad, zeezicht, 3 slpk, 2 badk , overdekt
terras, barbeque, jacuzzi, garage, veel privacy,
extra parkeergelegenheid op het perceel..

WWW.COSTABLANCAHOGARES.COM
Av País Valencià, 27, Local 4, 03580 Alfas Del Pí ( L’), Alicante
TEL: +34 965889056

LEDENADMINISTRATIE
We heten het volgende nieuwe lid van harte welkom.
Dhr, Jac Kessels
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 gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek Tol-Lems
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer de laatste BRUG vóór het zomerreces van dit jaar. Een paar maanden geen deadline, geen verzamelwoede van kopij en geen voorplaat verzinnen en ten
uitvoer brengen … Even genieten van welverdiende rust en ontspanning en daarna
staan wij weer open voor vrije nieuwsgaring, zomerverhalen en vooral –perikelen, én
zullen de lezers weer getrakteerd worden op komende evenementen en activiteiten,
die in het najaar zullen plaatsvinden.
Toch zult u niet verstoken blijven van de lopende “zomerzaken”, omdat u middels
e-mails, barflyers en affiches goed geïnformeerd zult kunnen blijven.
Reden om, als u hier blijft en niet tijdelijk gaat verkassen, het gezellige clubterras en
de Soos kunt bezoeken voor een heerlijke kop koffie, een verfrissend drankje of een
smakelijke versnapering.
Ook de website www.holandeses.nl zal up-to-date blijven.
Graag zien wij uw bijdragen eind augustus weer tegemoet, en ook foto´s zijn
altijd welkom !
In de vorige BRUG hebben wij u laten weten dat Bart en Harriët per 01-01-2020 met
het maken van het maandblad zullen stoppen. Hopelijk kent u personen in uw omgeving, of elders in het sociale circuit, die het voorbereiden, de lay-out uitvoeren en de
correctie van de teksten van ons maandblad zouden kunnen voortzetten. U kunt ook
bij uzelf te rade gaan of u tijd kunt vinden om aan deze activiteiten bij te dragen.
Vanaf deze plaats willen wij zeker nog onze adverteerders bedanken die het bestaan
van DE BRUG mede mogelijk maken.
Janny, Bart en Harriët wensen u plezierige, gezellige, zorgenvrije en vooral gezonde
zomermaanden toe, waar u zich ook zult bevinden.
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 september in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee
augustus 2019.
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
De maand mei is meestal een saaie maand, de eerste overzomeraars gaan dan weer
naar Nederland, en het wordt dus rustiger in de Club. Maar dit jaar is er toch echt veel
gebeurd in deze maand. Die is begonnen met de bustocht de bergen in, met een onderbreking in een stierengevecht-arena. Zoekt u het stukje hierover maar op in deze Brug.
Daarna de dodenherdenking op de Club. Op deze dag is er door het bestuur tevens met
wethouder Bart Gommans gesproken over de wegwijzers naar onze club. Het motto
van Bart moet zijn “geen woorden maar daden” want binnen een week staan de bordjes er al, hiervoor dank.
Woensdag 8 mei zijn de balconades gehaald, en de enthousiaste deelnemers zijn weer
druk bezig om er mooie plaatjes van te maken.
Team Henk Murks heeft zichzelf weer helemaal overtroffen, een heel mooie nieuwe
kast staat er in de Soos voor de afdelingen bridge, klaverjas, schilderen, jeu de boules
en het Shantykoor. De kast in het halletje is nu niet meer nodig, dus de hal is weer echt
een mooie entree geworden.
En er is nieuws van het koor, ze blijven iedere dinsdag gezellig doorzingen op het terras van de Club.
Ook in deze Brug staat er weer een oproep voor nieuwe redactieleden voor ons mooie
blad: kom op mensen wie kan er helpen. Op de 26ste verkiezingen, en dit heeft de
Club een mooie doos vol met plantjes opgeleverd, daarvoor dank PP.
Linda is altijd heel druk bezig om van alle evenementen de foto´s op het web te zetten, kijk er eens naar op, www.holandeses.nl .Ook alle bruggen staan op het web,
zodat u ze nog een keertje kunt nalezen.
Moederdag was weer een heel leuke dag geworden door de inzet van ons Barteam.
Het is niet gauw dat ik iemand twee keer noem, maar voor Henk Murks maak ik een
uitzondering: nu heeft hij in de vergaderruimte voor de bieb, in de bijruimte een heel
mooie opslag gemaakt voor het gereedschap, Kärcher etc., en een mooie kast om de
bingoprijzen in op te slaan, hulde en veel dank !
Zoals u vast wel gezien heeft is een deel van de Soos al helemaal mooi geschilderd.
Hans en zijn mannen gaan over een paar weken verder met de rest, super !
Op zaterdag 9 november is er weer de grote playbackavond, en als u mee wilt doen
schrijf u in; er staat een stukje in deze Brug waar u zich kunt opgeven.
Verder zijn we druk bezig met het veranderen van energieleverancier, dit kan de penningmeester vrolijk stemmen. Er komt ook nog een grote opruimactie in de dokterskamer, de ruimte naast de bieb, en er zijn nog meer veranderingen, c.q. reparaties in
de planning.
Het Bestuur wenst iedereen een lekkere, leuke zomer toe alhier of 2000 km verderop.
FM
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Van het Evenemententeam
Hier weer een verslagje van de gebeurtenissen van de afgelopen maand mei, georganiseerd door het Evenemententeam.
Allereerst Moederdag, de dag waarop de moeders in de Club in het zonnetje werden
gezet door het aanbieden van een lekker kopje koffie met een likeurtje en een presentje, hetgeen door een ieder zeer gewaardeerd werd. Het bijbehorende gebakje werd nog
wel eens doorgeschoven naar de partner. Dit noemen we dan maar echte moeder/partnerliefde. We zullen zien hoe dat met Vaderdag gaat!!
De Bingo van zaterdag, 18 mei was weer super gezellig en werd druk bezocht. Velen
hebben weer een leuke prijs mee naar huis kunnen nemen. De toppers waren Willem en
Inge Visser, want zij gingen in de laatste ronde met alle prijzen er vandoor: zowel de rijtjes als de volle kaart wisten zij te winnen. Gefeliciteerd namens het Evenemententeam.
Het Evenemententeam gaat even van een korte vakantie genieten, maar niet te lang hoor
want binnenkort komen wij met het programma voor de tweede helft van het jaar.
Nog te vermelden valt dat Ine Buitelaar ons team is komen versterken en daar zijn wij
heel blij mee !
Welkom Ine en we weten zeker dat je een goede aanwinst bent voor ons team.
Nu, dat was het weer, en ik zou zeggen tot een volgende keer (verslag E.T. weer in het
septembernummer van dit maandblad).
Groeten van het Evenemententeam,

MARCO WORDT 50

AvH

Feestje!

Op donderdag 27 juni word ik 50 jaar
.
Ik wil daarom iedereen uitnodigen op zaterdag 22 juni van
14.00 tot 17.00 uur om een hapje en een drankje te komen nuttigen in ons clubgebouw.
Waar ik absoluut niet van hou zijn toespraken, opgevoerde stukjes, en al wat hiermee te maken heeft. Gewoon gezellig, met zijn
allen een borrel drinken is wat ik deze dag leuk vind.
Kadotip is de wel bekende envelop.
Ik hoop jullie zaterdag 22 juni te zien.
Marco
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AGENDA
Zaterdag 8 juni
Zondag 16 juni

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Bingo Aanvang 14.30 uur
Vaderdag
Van 11.00 tot 13.00 uur
Zie flyers hieronder

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

De BRUG blz. 7

I n gesprek met

Vandaag op de koffie bij een bekend klaverjaspaar, Wies Benthem en Harry Blous. Wij
vonden hen bereid om onze klaverjasleiding over te nemen wanneer wij door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, en zij doen dat met veel enthousiasme en toewijding.
Zij bewonen een mooi appartement in Forum Mare Nostrum in Alfaz del Pi, en we zitten
heerlijk op het ingeglaasde terras.
Wies is geboren in Hoogeveen, Drente. Haar ouders hadden een slagerij die nu door haar
broer wordt voortgezet. Na de middelbare school volgde ze de studie apothekersassistente aan de Universiteit van Groningen. Daarnaast volgde ze nog een cursus huishoudelijke
vorming, onmisbaar voor een meisje in die tijd. Na 3 jaar wilde ze wel eens verder kijken
en verkaste ze naar Amsterdam, een leuke baan in een grote apotheek. Met haar latere man
vertrok ze naar Den Haag waar ze bedrijfsleidster werd in een drogisterij. Zij behaalde
haar vakdiploma en nam de zaak over. Wies breidde uit met een schoonheidssalon. Na de
benodigde papieren runde zij de salon terwijl haar man de drogisterij voor zijn rekening
nam. Intussen werd hun enige zoon geboren, dus het was best een heftige tijd. Met de
gezondheid van haar man ging het wat minder. Dus besloten ze uiteindelijk de zaak te verkopen. Het plan was om te gaan overwinteren in Spanje en ze kochten in 1986 een huis in
Torrevieja. In 2002 overleed haar man en besloot Wies van Spanje maar haar thuisland te
maken. In Torrevieja was in die tijd weinig te beleven, dus besloten wat Hollanders een
club op te richten, Wies nam de klaverjasafdeling voor haar rekening, hetgeen zij later met
Harry nog vele jaren heeft gedaan.
Harry Blous is geboren in Alphen Noord Brabant. Na de
middelbare school studeerde hij mechanische en technische
metaalbewerking. Hij ging bij Philips werken waar hij 20
jaar vol maakte. Intussen trouwde hij op zijn 24e jaar, en ze
kregen 1 zoon, maar na 30 jaar strandde het huwelijk. Harry
besloot het roer om te gooien en ging zijn les-licentie halen.
Hij gaf 11 jaar les op de HTS en 12 jaar op de MTS. Daarna
vond hij het wel genoeg en kreeg de mogelijkheid om vervroegd uit te treden waar hij dankbaar gebruik van maakte.
Ook hij vertrok naar Spanje, kocht een huis in Torrevieja en
werd lid van de Hollandse club en ziedaar, daar was Wies !!!
Wies was in het verleden met haar man een succesvol danskoppel met veel gewonnen bekers, dus was Harry nu ook de
klos! Zij gaven in Torrevieja nog veel dansdemonstraties.
Enkele jaren terug besloten ze het wat rustiger aan te doen:
ze kochten samen een comfortabel appartement in Forum
Mare Nostrum en werden lid van Club Los Holandeses waar ze vrijwel elke woensdag en
zondag acte de présence geven. Naast het klaverjassen leest en puzzelt Wies veel, en Harry
is een echte sportfanaat, in het verleden actief als voetballer, wielrenner, judoka en schaatser, en hij heeft ook de Elfstedentocht gereden.
Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan met spinning, zwemmen en sport tv.
Het is een actief en heel gezellig stel. Wies en Harry, bedankt voor de gezellige uurtjes en
het heerlijke wijntje.
Janny van Spronsen
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Bibliotheeknieuws
We zitten alweer naar de zomervakantie uit te kijken. Dit is het laatste stukje van
het seizoen, dus wij wensen iedereen een fijne zomer met of zonder gasten in
Spanje of elders.
Wij hopen u in september in goede gezondheid terug te zien. Iedere maandag is de
bibliotheek geopend van 12.00 uur tot 13.00 uur, u weet wel bij het zwembad het
trapje af.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers van de bibliotheek

TE WAAR OM MOOI TE ZIJN
Als er net zoveel politie op straat zou zijn als op onze beeldschermen, zouden we allemaal heel wat rustiger slapen.
Roger C. Byrd
De balconades, u weet wel, die beschilderde doeken van ca. 1,5 bij 1,5 meter, die
elk jaar door amateurschilders uit de omgeving worden vervaardigd, en dus ook
iedere keer weer door onze Schilderclub worden gemaakt, worden tentoon
gesteld (-gehangen) langs de balconnetjes van de huizen
in de diverse dorpen in de Marina Baixa.

Barpraat

Er hangt (tussen schrijven van dit stuk en het uitkomen van deze Brug wie weet
hing …) al een tijdje zo´n balconade in de toegangshal van de Club tussen de
dames- en herentoiletten.
Dit doek is door miljoenen mensen gezien, want dit was vorig jaar langs een balcon gedrapeerd boven het restaurant op het pleintje boven bij de kerk in Altea.
Toen de Vuelta, de wielerronde van Spanje, langs Altea voerde en de helicopters
mooie beelden toonden van de omgeving waar de wielrenners voorbij fietsten,
kwam uiteraard ook het kerkje met de blauwe koepel in beeld. Op de balconade
die afkomstig was van één van onze schilderessen werd even ingezoomd, en zo
kom ik op het idee dat miljoenen kijkers dit schilderwerk moeten hebben gezien!
Misschien is dat de reden dat het doek nog een jaar in onze Club te zien is
geweest.
Dus mensen, kijk nog maar eens, want het volgende balconade-seizoen is aangebroken en als de tentoongestelde werken in de dorpen terugkomen zal er weer
een nieuwe balconade in de hal worden opgehangen.
GVG
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Oproep

Nieuwe redacteuren voor De Brug

Het Bestuur doet een beroep op al haar leden uit te kijken naar, en hen te attenderen op
personen die bereid én in staat zijn redactiewerkzaamheden op zich te nemen, zodat in
het nieuwe jaar 2020 DE BRUG kan blijven voortbestaan (zie bldz. 4 Van de Redactie).
Enige ervaring met digitale opmaakprogramma´s is voor degene die de lay-out gaat verzorgen gewenst.
Wij hopen op een reactie gedurende de komende maanden !
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Club Los Holandeses

Oproep

Beste leden,
In het jaar 2020 bestaat de club 45 jaar.
Dit is een heugelijk feit en wij willen dat samen met jullie vieren. Daarom
stellen wij voor een feestcommissie van leden in het leven te roepen die
dit wil voorbereiden. Als u een beetje tijd over heeft en u vindt het leuk en
gezellig om dit met anderen te organiseren dan kunt u zich aanmelden via
de bestuursmail: bestuur75@gmail.com.
Namens het bestuur,
Paul van Veen, secretaris

Vooruitblik op ZATERDAG 9 NOVEMBER,
DE PLAYBACK FEESTAVOND
“Eerste aankondiging”

TE WAAR OM MOOI TE ZIJN
Het meervoud van barbecue is brandwonden.
Johan Anthierens
De leugen verkoopt zichzelf. Met de waarheid moet je leuren.
Kees Simhoffer
De toetsen van mijn piano zijn heel erg geel. Dat komt niet doordat mijn
piano oud is, maar de olifant was een zware roker.
Victor Borge.
De dirigent ging van inspanning van zijn stokje.
Dr J. Kater

Zoals de meesten van u zich zullen herinneren hebben wij 10 november 2018
genoten van een schitterende en vrolijke Nostalgie-avond.
Wederom zijn Joke Niestadt, Marij en Paul Indemans, ditmaal bijgestaan door
Linda en Fred Mahler, rond de tafel gaan zitten om een soortgelijke avond te kunnen realiseren.
U kunt leuke, gezellige playback-nummers, een DJ, en na afloop dans en muziek
verwachten.
Heeft u interesse om aan deze geweldige avond mee te doen, bedenk een leuke
playback-act en geef uw informatie door aan Joke en/of Marij via mail.
Mailadres Joke:
joke1959@gmail.com
marijindemans@gmail.com
Mailadres Marij:
In de september-BRUG zullen er nadere details worden bekendgemaakt.
Feestelijke groeten,
“ De Slingers “
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Klaverjas nieuws
We schrijven alweer juni, De Brug gaat 2 maanden op vakantie maar het klaverjassen gaat de
hele zomer door. Aangezien diverse klaverjassers overzomeren, zijn we wel een
beetje uitgedund, maar er blijven nog genoeg deelnemers over.
De Moederdag was weer een hoogtepuntje, het Evenemententeam had weer geweldig uitgepakt en de klaverjasafdeling kon natuurlijk niet achterblijven. Dus deden
we er nog een schepje bovenop. Alle dames werden weer verwend en ook de heren
werden niet vergeten. Ook nog een compliment voor het Bestuur, want wij mochten een mooie nieuwe kast in gebruik nemen.
De hoogste scores op woensdag:
10 april
Harry Blous.
17 april
Marco. van Opstal
24 april
Tonny Duyneveld
01 mei
Marco van Opstal
08 mei
Martin Kuckartz.
15 mei
Andries van Opstal

5154 punten
5510 punten
4965 punten
5188 punten
4998 punten
4257 punten

De hoogste scores op zondag:
14 april
Ali van Barneveld en Mieke Bloemberg
21 april
Geen klaverjas i.v.m. De Paasbrunch
28 april
Tonny en Hans Duyneveld
06 mei
Tonny en Hans Duyneveld
12 mei
Janny van Spronsen en Ben van Beek
19 mei
Ali van Barneveld en Mieke Bloemberg
De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e
JanSchoonhoven
2e
Harry Blous
3e
Ben van Beek

5156 punten
5317 punten
5423 punten
6050 punten
5331 punten
5928 punten
5618 punten
5534 punten

De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e
Janny van Spronsen en Ben van Beek 6050 punten
2e
Rietje v.d. Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
3e
Wies Benthem en Harry Blous
5794 punten
Janny van Spronsen
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Uit de biljarthoek valt niet veel te melden. Daarom wat oefeningen voor
de liefhebbers. Onderstaand treft u een zestal oefeningen voor beginners
aan. Voor de duidelijkheid wordt steeds met wit afgestoten. Een goed uitgevoerde stoot zorgt er steeds voor dat u een ideale tot redelijk te maken
vervolgstoot zult overhouden.
1

1 Rechtstreeks trekken

2

Rustig, iets doorgeschoten trekstoot, zonder
zijeffect. De keu gaat rustig naar voren. Deze
positie speelt in het seriespel in een wat afwijkende vorm een belangrijke rol.

2 Rechtstreeks trekken
Deze figuur stelt hogere eisen aan de afstootkwaliteit en is daardoor een goede graadmeter voor uw technische kunnen. Laag afstoten
zonder zijeffect.
3

3 Trekbal

4

De speelbal wordt niet te laag gestoten, om te
voorkomen dat de bal na balcontact te veel
naar rechts afbuigt.

4 Trekbal
De zelfde stoottecniek als hiervoor. De speelbal caramboleert voor het arriveren van bal 2.

5 Trekken

6

Rustig en iets doorgeschoten, omdat een te
felle stoot de wat gebogen loop van de bal
oncontroleerbaar maakt.

6 Piqué
De middelste bal is de speelbal. De bal wordt
met verticale keu zonder zijeffect en rustig
gestoten.

Met vriendelijke groet,
Chris Janse
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Uit eten

La Terraza

We gaan vandaag maar weer eens Hollands, n.l. bij La Terraza aan de
N 332 Calle Conde de Altea 66. Een gezellig eetcafé met een ruim terras en een
prachtig zeezicht.
Zoals gewoonlijk gaan wij voor het menu del dia dat een zeer ruime keus biedt
voor € 11,90. Wel moet aangetekend worden dat er voor diverse gerechten een toeslag van 3 of 5 Euro dient te worden afgerekend, en dit menu is tevens zonder wijn.
We starten met de huiswijn voor € 10,90 per fles, een lekker en goed drinkbaar
wijntje dat geserveerd wordt met een bakje knabbeltjes.
Ons voorgerecht, tomatensoep, is een teleurstelling: waterig en zonder veel smaak.
Mijn partner neemt de zalmfilet met gebakken aardappelen, toeslag € 5,00, heerlijk, een dikke 8 ! Ik kies is de wok van vis, groente en rijst (+ € 3,-), weer een
tegenvaller: 4 piepkleine brokjes vis met groente en half rauwe rijst. Als postre
nemen we beiden vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.
Samenvattend een matig etentje op een gezellig terras.
Beoordeling:
Ambiance
8 gezellig terras, prachtig zeezicht
Bediening
8 attent en vriendelijk
Kwaliteit
6 onvoldoende
Prijs kwaliteit verhouding 6 zeer matig
Parkeren
6 geen eigen parkeerruimte en ook weinig in de
directe omgeving
Totaal
6 X
Janny van Spronsen

TE WAAR OM MOOI TE ZIJN
Heel wat mensen hebben hun succes te danken aan een raad die ze niet opvolgden.
William Sadgarden
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BUSREIS NAAR ONDARA EN PINOS
Op vrijdag 3 mei vertrokken wij met 35 personen met de bus vanuit Club
Holandeses. Dit keer was de bestemming Ondara en Pinos. Voor degenen die zich
niet hadden aangemeld kan ik nu wel zeggen dat jullie wat hebben gemist.
Een fantastische rit, eerst langs de mooie boulevard van Albir waar Jill vertelde dat
in de jaren ’80 de golven metershoog waren en de hele boulevard blank stond.
Vervolgens een mooie rit via Calpe naar Ondara waar we op een heel speciale plek
koffie of iets anders konden nuttigen. Het eerste drankje werd ons aangeboden
door het Evenemententeam.
Het restaurant bleek de plaatselijke arena te zijn waar Jill op zijn eigen ludieke
wijze ons de kneepjes van het stierenvechten vertelde. Aan een heuse stier was
gedacht want “Stier Fred” kwam tot ieders hilariteit binnen stormen waar Jill met
zijn roze doek aan het zwaaien was. Om het geheel echt te doen lijken was Jill
gekleed in een echt toreadorkostuum. Stier Fred dook vol enthousiasme op de doek
maar maakte daarbij een flinke schuiver. Gelukkig niet iets ernstigs en noch Fred
noch de Stier waren ernstig gewond.
Mocht u nu denken zwaaien met een roze doek het moet toch en rode lap zijn.
Maar Jill vertelde dat dat niets uitmaakt want de Stier reageert op zwaaiende voorwerpen. We kregen ook uitleg hoe de Stier aan zijn einde komt: dit gebeurt door
een paar steken in zijn rug. Mocht de Stier de toreador overleven krijgt het beest
voor zijn verdere leven een heerlijk bestaan.
Daarna vervolgden wij onze reis richting Pinos, maar onderweg deden we nog een
stop in de Vallei waar velen van ons heerlijke sinaasappels/mandarijnen voor een
prikkie konden kopen en Linda bloedsinaasappels kocht maar deze waren bestemd
voor de sterke drank !!! Daarna reden we naar Pinos, een schitterende tocht door
een prachtig landschap. Een groot compliment voor onze chauffeur Jose voor zijn
rijkunst over de smalle paden. Ik zal eerlijk zeggen dat ik blij was dat ik aan het
gangpad zat. Onderweg vermaakte Jill ons met zijn humoristische verhalen zoals
hij dat alleen kan.
Bij het restaurant aangekomen was het niet helemaal helder (ja met ons nog wel)
maar niet zo met de lucht, zodat wij het eiland Ibiza niet konden zien liggen. We
gingen vlug naar binnen waar ons een warme lunch te wachten stond met heerlijke kip en salade en ook de wijn was prima. Restaurant om te onthouden Bar
Refugio in Bernia. Dit alles onder de muzikale begeleiding van een Spaanse gitarist. Nadat de magen goed gevuld waren gingen we weer door een prachtig landschap naar Altea. Aldaar gingen we nog een kijkje nemen bij de visafslag en dit
was zeer interessant en leuk om een keer gezien te hebben.
Al met al een fantastische dag en nogmaals: voor degenen die niet mee zijn gegaan
jullie hebben wat gemist.
Dus volgende keer erbij zijn hoor!!!!!
Groeten van het Evenemententeam, AvH
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BEDANKT
Ik wil graag de leden bedanken die via
de telefoon, WhatsApp, Facebook en
mails mij hebben gefeliciteerd met mijn
Koninklijke
Onderscheiding
op
Koningsdag.

De Nederlandse Opticien

In het bijzonder wil ik de Redactie
bedanken voor het verschuiven van de
deadline van april om dit heugelijke
feit te kunnen plaatsen in De Brug.
Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding en heb een fantastische dag
gehad.
Groetjes,
Ruud Kooijmans

Canasta afdeling
Laatste Brug voor de zomer, maar de Canasta gaat door tijdens de zomer. Als het te
rustig wordt op de maandagavond gaan we verder op de vrijdagavond en starten we
om 20.00 uur.
De hoogste scores per avond:
29 april
Joke Niestadt
06 mei
Ada Duker
13 mei
Bert van Boxtel
20 mei
Riek Tol

11190 punten
11180 punten
10630 punten
11015 punten

Hoogste scores van 2019:
André Appels
Bert van Boxtel
Willeke de Bruijn

12975 punten
12170 punten
12045 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

De BRUG blz. 16

Het seizoen zit er al weer op en veel bridgers zijn vertrokken naar Nederland om te
overzomeren of ze gaan binnenkort.
Diegenen die hier blijven kunnen met elkaar
afspreken om samen een robbertje bridge in
Spaanse sferen (lekker buiten op het terras) op
de woensdag / donderdag te gaan spelen. Tot nu
toe liet het weer dat jammer genoeg niet toe.
Graag zien wij iedereen, in goede gezondheid, in september weer terug. Fijne zomer !
Het Bridgeteam Margaret Vegter, Jan Mol en Fred Mahler.

Bridge

Apriluitslag
Woensdagmorgen:
03 april
Thera Luft en Pieter van Reede
17 april
Ella Deusings en Harry
Slemoverzicht
Roos de Kinkelder en Jan Schoonhoven
Rietje van den Oudenrijn en Jan Mol
Carla Jansen en Jef Stouten
Roos de Kinkelder en Jan Schoonhoven
Ella Deusings en Harry
Joke en Frits Frielink
Roos de Kinkelder en Jan Schoonhoven
24 april
Carla Jansen en Pieter van Reede
Slemoverzicht
Roos de Kinkelder en Jan Schoonhoven
Donderdagavond:
04 april
Rietje Oudenrijn en Frans Sertons
Slemoverzicht
Ans de Geus en Jan Mol
11 april
Anneke en Henk Overmeen
25 april
Thera Luft en Pieter van Reede
Slemoverzicht
Babs Kramer en Lex v.d. Brink

53,13%
66,25%
6SA-C
6SA-C
6H- +1
6H- +1
6SA-+1
6H- C
6SA-C
71,25%
6H-C

58,75%
6SA -C
69,27%
59,50%
6H p-C
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Jeu de Boules

Wij spelen al enkele jaren Jeu de Boules bij de Club, en wel op iedere donderdagochtend.
Er is veel belangstelling en wij breiden qua spelersaantal nog steeds uit.
Af en toe hebben we behoefte aan een derde baan, maar dat zit er i.v.m. de ruimte
niet in. Dus spelen wij op twee banen met elk 10 of 12 spelers.
Wij beginnen na een kopje koffie om ongeveer 11.00 uur.
De groepjes worden samengesteld met behulp van
rode en groene lintjes. Daarna hebben we anderhalf uur enorm veel plezier met onze eigen
spelregels. Na afloop worden de punten genoteerd en rond de kerst weten wij dan wie de
beste speler van het afgelopen jaar is, en
die ontvangt dan de wisselbeker.
Een jeu de boules-speler groet u !

Weet u waar ik

Weet U DIT?

vinden kan?

Wij wel!
V.l.n.r. Fred Mahler; Jessica Gommans; Gerrie officier; Johan Timmermans;
Henk Murks; Ronald Westerduin; Bart Gommans; Paul van Veen.
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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

Janny van Spronsen
Ben van Beek
Klaver, Brouwer
Cor Klaver
Ruud Brouwer
Jaap van Gurp
Karin Murks
Jan Mol

Cees Kraan
Joke Niestadt

Janny van Spronsen
Ben van Beek
De BRUG blz. 19

