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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
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
Lidmaatschap en contributies: *Contante betaling kan geschieden
aan de bar in de soos of aan de penJaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2018) bedraagt de ningmeester.
contributie: € 80,Bij de omslag afbeelding:
De “Brug van Langlois”
De brugwachter van deze door Vincent van Gogh rond 14 maart 1888 geschilderde brug heette zo.
Zelf zegt hij er over: “Ik heb er dezer dagen over nagedacht en ik heb iets leuks
gevonden, zoals ik niet elke dag zal maken. Het is de ophaalbrug met het gele
rijtuigje en de groep wasvrouwen, een studie waarop de grond krachtig oranje
is, het gras heel groen, de hemel en het water blauw”.
Vincent noemde de brug “Pont de l’Anglais”. Hij had de naam vermoedelijk
verkeerd verstaan. De brug, de Pont de Reginelle over het kanaal van Arles naar
Port de Bouc, ten zuiden van Arles gelegen, werd in 1935 afgebroken.
Echter in 1962 werd drie kilometer verderop een reconstructie gebouwd.
In de Michelin atlas van Frankrijk kunt u plaats van de reconstructie vinden op
bladzijde 304 / B 4. onder de vermelding “P. Van Gogh”.
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

Contactpersonen

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Biljart libre
Bridge donderdag

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.
Aanleiding voor dit verzoek is dat 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,
Lief en Leed Club “Los Holandeses”

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

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 de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Corine van Hal-Kraay
Hr. Louis van Hal
Mevr. Manon Heinhuis
Mevr. Rebecca Franken

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
Deze tiende editie van uw maandblad DE BRUG is gevarieerd gevuld zoals u
kunt zien.
En zo zijn wij alweer aan ons zomerreces aanbeland, en u wacht hopelijk een
plezierige, zorgenvrije en gezonde periode hier of elders.
Dat nodigt uit tot eropuit trekken, boulevard- en/of strandbezoek, familie-opvakantie, ´s avonds een terrasje pikken en mensen-kijken, of lezen en tv kijken
in een luie stoel …
Uiteraard blijft de club/Soos (ja, dat krijg je er bij mij niet meer uit sinds ik in
1985 “de Soos van Piet en Toos” binnenwandelde als 37-jarige!) deze hele periode gastvrijheid uitstralen met een mooi terras en heerlijke drankjes en hapjes
van het Barteam.
Voor de diverse al of niet geplande activiteiten in de maanden juni, juli en augustus mag u de flyers, aanplakbiljetten en website in de gaten houden.
Wij willen nogmaals onze adverteerders bedanken, want zij zijn mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van DE BRUG, die gelukkig in haar “nieuwe”
outfit een positieve bijval heeft gevonden. Echter, wij blijven openstaan voor
ideeën en adviezen, want perfectie bereiken wij natuurlijk nooit !
Alle “blijvers” en naar elders vertrokken leden wensen wij heerlijke maanden
toe, en graag verwachten wij eind augustus uw bijdragen, zowel geschreven als
in fotovorm, en … alle info is natuurlijk welkom.
Voor nu wensen Janny, Bart en ik u allen een ontspannen, niet al te warme, en
vooral een gezonde “verano” 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 september in te leveren of te e-mailen vóór de
20ste augustus.
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,
En dan zit ik alweer te schrijven voor de laatste Brug van dit seizoen. De tijd vliegt.
Laat ik maar beginnen in chronologische volgorde. Op 4 mei jl. werd in de Club de
jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd: Een ingetogen, stijlvolle herdenking met
mooie muziek, toespraken en gedichten. Vooral bij de zelfgemaakte gedichten en teksten van de jonge mensen moesten velen even slikken. Erg ontroerend. Er werden
kransen gelegd door de Nederlandse Ambassade, de militaire attaché uit Parijs, de
oud-militairen aan de Costa Blanca, de burgemeester van Alfaz del Pí en namens onze
club legden Hetty de Ridder en Ronald Westerduin een krans.
De afgelopen maand heeft u onze nieuwe gevel kunnen bewonderen. Als het voor de
verzekering niet noodzakelijk was geweest, was het waarschijnlijk niet zo snel gerealiseerd. Nu het geplaatst is, kunnen we alleen maar heel blij zijn. Degene die dit begeleidde is Henk Murks, onze super vrijwilliger, onderhandelaar, technicus, prater, kijker, doener. Lieve Henk, dank je wel voor alles wat je doet voor de club, jouw clubhart zit op de goede plaats en heeft de kleur van goud. Ja, achter de schermen gebeurt
heel veel en daarom wil ik nog iemand in de stralende zon zetten: Linda Mahler.
Linda jij hebt ogen voor en achter en volgens mij wel 5 paar handen. Wat doe jij veel
en wat doe je het snel en altijd met ontzettend veel enthousiasme. Een kleine opsomming en sorry Linda als ik iets vergeet: Jij zorgt dat iedere maand, zodra De Brug uit
is, deze ook op onze website staat. Verder maakt jij foto’s bij clubfestiviteiten en deze
zijn dan ook weer terug te vinden op onze website, die je beheert. Jij bent tevens de
moeder van de balconademeisjes van onze club, en zorgt ervoor dat iedereen ingeschreven staat, een doek heeft om op te schilderen en dat de doeken vervolgens weer
worden ingeleverd. Gelukkig heb je nog wel af en toe tijd om met ons een biertje te
drinken. Lieve Linda, je krijgt een prachtige pluim op je hoed en een dikke knuffel,
we zijn heel blij met je.
Op 8 mei jl. was alweer de laatste repetitie van het Shantykoor. Mannen wat zijn jullie gezellig en goed, zal ook wel komen door jullie knappe dirigent… Na het beeldhouwen op dinsdag zijn we verslaafd aan deze zingende mannen. We kijken alweer
uit naar september, want dan moeten jullie weer aan de bak.
Op 13 mei jl. was het Nederlandse moederdag. Een taartje, een cadeautje, een glaasje advocaat met slagroom en dat alles geserveerd door ons Evenemententeam. Deze
mensen verzetten zoveel werk voor de club. Ik weet dat ze het hele jaar door bezig
zijn om bingoprijzen te vergaren, de clubmarkten te verzorgen, Club en terras versieren, reisjes te plannen en voor te bereiden en nog een heleboel meer. Een diepe buiging voor jullie, petje af.
De Redactie van De Brug gaat nu ook even met “ vakantie”. Het is een hele klus en
ook best wel een verplichting om iedere maand weer klaar te staan. Jullie bezorgen
ons 10 maal per jaar een paar fijne leesmomenten, en zorgen ervoor dat wij allemaal
op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in onze Club. Ik wil jullie daarvoor heel
hartelijk danken en ik denk dat ik dat namens iedereen die De Brug graag leest mag
doen.
Rest mij nog om iedereen, waar dan ook, een prachtige zomer te wensen, ook namens
mijn mede- bestuursleden.
Gerry Officier
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
Omdat veel van onze leden naar Nederland zijn vertrokken, zijn er niet zoveel activiteiten de komende maanden. Maar de club is zoals altijd elke dag open en de gezelligheid blijft voor de leden die in Spanje verblijven. Ja, de Zon zal ons toch eindelijk
eens een keer begroeten...en de Wind mag dan wel met vakantie.
Op zaterdag 5 mei was er weer een Bingo en wat was het weer genieten die middag;
wij waren met 25 gezellige leden. Thea was weer helemaal in haar element met de
verkoop van de Bingokaarten ...dank je wel dat je, als je in Spanje bent, het
Evenemententeam komt helpen met de Bingo. En …de knippen konden weer niet
dicht, zo vervelend voor de mannen van het Bestuur, ze zijn met (bijna) alle prijzen
voor de knip naar huis gegaan....om nog maar te zwijgen van de flessen met inhoud.
En wat ook zó vervelend was, Aad die altijd zit te blèren met ”BINGO” was vergeten nr. 33 in te vullen, tja dat heb je hè als je te veel ijs in de cola hebt ??.
En dan onze grote vriend Joep … gaat hij toch met de HOOFDPRIJS er vandoor, en
die was niet te tellen: goed dat hij een riante knip heeft. Maar, het is hem van harte
gegund...
En wat hebben wij weer genoten van de busreis naar Elche en Torrellano op vrijdag
11 mei. Hierover leest u in deze Brug meer... er is een leuk verslag over geschreven
door één van onze leden, dank je wel voor het enthousiasme dat jij meteen toezegde
erover te schrijven. Ja, wat wil je ook als je partner een hele voorraad schoenen heeft
gekocht???????? bij Pikolinos. Het was maar goed, dat er voldoende ruimte was in de
laadruimte van de bus!
Zondag 13 mei was er de Moederdag....nou dat heeft het Evenemententeam geweten
hoor.. Het was een heel gezellige dag met koffie en gebak??? ,een bonbon, een
Advocaatje of een likeurtje erbij. En … nog een leuke verrassing_.
Vergeet niet dat op 17 juni a.s. Vaderdag in de club gevierd wordt tussen 11.00 en
13.00 uur, en dan gaan ook de heren verwend worden met koffie en taart + een verrassing.
Op zaterdag 22 september starten wij weer met een Bingomiddag.
Wij van het Evenemententeam wensen al onze leden, waar ook ter wereld, een heerlijke vakantieperiode toe en tot de volgende keer.
Met een vriendelijke groet van het
Evenemententeam van Club Los Holandeses

Aankondiging:
Hierbij wil het bestuur u laten weten dat er op
Zaterdag 6 oktober 2018 een Open Dag
wordt gehouden in Club Los Holandeses.
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AGENDA
Zondag 17 juni

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Vaderdag
Koffie met iets lekkers
Van 11.00 tot 13.00 uur.

Hierbij wil het bestuur u laten weten dat er op
Zaterdag 6 oktober 2018 een Open Dag wordt gehouden
in Club Los Holandeses.
Wandel puzzelroute:
De wandelclub “de Barranco
Stappers” organiseert voor de eerste keer een wandel-puzzelroute. De afstand die te voet wordt afgelegd is 4 km.
Deze zal in het najaar plaats vinden in Altea.
Na de zomer volgt er meer informatie.
Grietje, Roos, en Joke Niestadt
Zit zijn dasje goed? Zit
zijn jasje goed, vader
gaat . . .

19.30
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I n gesprek met

Vandaag bezoek ik Linda Johanna Laheij, bij velen in de Club bekend als een creatieve duizendpoot en een enthousiast bridger.
Zij woont in een ruim, gezellig huis met een groot atelier en zonnige terrassen.
De hele woning is ruim voorzien van heel veel creaties van haar hand, zowel schilderijen als beeldhouwwerken en prachtige mozaïeken. Momenteel werkt ze aan een collage van de stad Rotterdam.
Wij voeren dit gesprek op één van die zonnige terrassen met een prachtig uitzicht.
Linda werd geboren in Rotterdam, ze heeft nog een broer, vader was onderhouds-electriciën in de haven, moeder stuurde het huishouden aan met vaste regels, een zgn. kopjes-thee-moeder en om 18.00 uur het eten op tafel. Als de kinderen wat ouder worden
neemt ze een baan bij Vroom en Dreesmann op de sportafdeling.
Linda bezoekt de MAVO gevolgd door HBO klinisch-chemisch analist, waarna ze
stage gaat lopen bij een laboratorium voor bloedonderzoek.
Ook doet ze nog een jaar de muziek- en balletschool, fluit en piano maar dat was niet
zo’n succes. Achteraf gezien was ze beter op haar plaats geweest op de Kunstacademie.
In het laatste schooljaar ontmoet zij Fred Mahler, haar huidige man.
Hij zit in de horeca en heeft een leidinggevende functie bij een groot hotel.
Intussen besluit Linda ook de horeca in te gaan en vindt een baan bij een Pizzeria.
Uiteindelijk beginnen zij een eigen zaak, een gezellige bruine kroeg in het centrum van
Rotterdam. Het worden jaren van flink aanpakken, 7 dagen per week bijna 24 uur en
het resultaat mag er wezen. Café “De Tros” was geboren, met een uitgebreide klantenkring, een zaak waar erg veel mogelijk was en voor de eigenaren was geen moeite te
veel om het de gasten naar de zin te maken. Het kwam voor
dat de bemanning van een Iers schip zin had in lamsbout, dus
kwam er lamsbout op tafel. Of was er belangstelling voor
macaroni met augurk !!!!!! dan werd ook daar in voorzien.
Na 15 jaar besluiten ze door de medische situatie van Linda
de zaak te verkopen en naar Spanje te vertrekken. Zij kopen
hun huidige huis in La Nucía.
Na een periode van rust, en Linda inmiddels weer hersteld,
gaat ze bij Parque Tropical, een zaak in buitenmeubelen, werken. Als dit ook te zwaar wordt probeert ze het nog een jaar
bij de makelaardij.
Momenteel leeft Linda zich helemaal uit op het creatieve
vlak, schilderen, pottenbakken en beeldhouwen, en ze maakt
werkelijk de prachtigste dingen, ook in opdracht.
Omdat ze diverse opleidingen heeft gehad op computergebied heeft deze materie geen
geheimen voor haar. Zij maakt moeiteloos websites, circulaires en kaartjes.
Twee jaar geleden heeft ze de website van onze Club ontworpen en tot op heden is ook
het onderhoud van deze site in haar handen. Tevens is ze een gezellige bridgepartner.
Ik heb Linda leren kennen als een gezellige, veelzijdige vrouw, en ik dank haar voor de
gastvrije ontvangst en het openhartige gesprek.
Janny van Spronsen
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Regels Poolbiljart
POOLBILJART SPELREGELS CLUB LOS HOLANDESES
De eerste regel in poolbiljart is : Dat overal andere regels gelden.
De CLH spelregels zijn een beknopte (eenvoudige) uitleg van de regels zoals deze op
(Nederlandse) toernooien worden gebruikt.
2 Spelers kunnen in onderling overleg geavanceerde regels (zoals alle ballen ¨callen¨)
afspreken.
HET SPEL:
1. Doel van het spel is; Dan wel bal 1 t/m 7 (hele) of bal 9 t/m 15 (strepen) en vervolgens de (zwarte) 8e bal in de gaten spelen. De 8e bal moet in het tegenoverliggende gat als waarin de laatste speelbal is ¨gepot¨ worden gespeeld.
2. De ballen worden opgelegd met de voorste bal op de ¨footspot¨, de 8e bal in het
midden en op de hoeken een ¨hele¨ en een ¨streep´´.
3. De speler die de toss gewonnen heeft mag opstoten (=break). Worden er bij de
break 1 of meerdere ballen gepot mag de speler doorgaan, de bal die als 1e is gepot
(hele of streep) telt als zijn speelkleur. Indien er géén enkele bal bij de break is gepot
mag de andere speler proberen zijn speelkleur te bepalen, enz.
4. Wanneer een speler alle 7 ballen van zijn speelkleur heeft gepot mag hij beginnen
de zwarte bal te potten. Indien dit lukt is het spel beëindigt en heeft hij gewonnen.
FOUTEN :
A:
De zwarte bal direct óf indirect in een van de pockets spelen voor
dat alle 7 ballen van de eigen speelkleur zijn gepot!!!
Het spel is dan beëindigt en de speler heeft verloren.
B:
1. De witte speelbal, of een objectbal uit de tafel stoten.
2. De witte speelbal in een van de pockets spelen.
3. Eigen speelkleur als 1e missen, of de andere speelkleur als 1e raken.
!!! Bij deze fouten krijgt de andere speler 2 speelbeurten. Indien een bal opnieuw op
de tafel moet worden gebracht (bal in hand) moet deze worden geplaatst op de basislijn. De witte speelbal moet altijd éérst naar de lange zijde worden gespeeld.
NB: Indien ballen van de andere speelkleur worden gepot geldt dit niet als fout; echter alléén als voordeel voor de andere speler.
Indien de witte speelbal met iets anders als de pomerans of in 2x wordt geraakt, = de
speelbeurt voorbij.

Uit het “Foute” Spreekwoordenboek:

Dat is er bij hem
met de paplepel
ingeslagen!
De BRUG blz. 9

Bibliotheeknieuws
Hier zijn we alweer voor het laatste stukje nieuws van de bibliotheek voor de
zomermaanden. Natuurlijk blijft de bibliotheek open voor de mensen die in
Spanje blijven. Zoals u misschien gezien heeft is de bibliotheek gereorganiseerd.
Er zijn veel oude boeken uit gegaan en nieuwe boeken erin gekomen.
Biografieën staan nu allemaal bij elkaar. De medewerkers van de bibliotheek
wensen iedereen een fijne zomer en we zien elkaar graag terug in het najaar.
Bron seniorenmoment: Als je eindelijk genoeg kennis hebt vergaard om door het
leven te gaan, ben je te oud om je die te herinneren.
Medewerkers van de bibliotheek
Een nieuwe rubriek geschreven door een regelmatige

aan de bar.
Barpraat aanzitter
Ik ben al vele jaren lid van Club Los Holandeses en doe

eigenlijk niet veel mee aan activiteiten, soms een busreis en bingo. Wel kan ik genieten van de mosselavond, BB, paasbrunch, enz. Maar dat zijn niet echt activiteiten.
Mijn grootste activiteit is een drankje drinken aan de bar en zo links en rechts een
praatje maken. Ik zal wel een soort “bartype” zijn, maar dat vind ik leuk en je hoort
en ziet nog eens wat. Daarom wil ik over bepaalde leuke, mooie en slechte dingen
mijn hart luchten.
De eerste “barpraat” gaat over een verhaal dat ik dus aan de bar hoorde.
Een gerenommeerd lid van de
club wandelde met een aantal
mensen in een nogal stil
gebied. Hij kwam daar een
vastgebonden (met ketting)
hond met haar puppy tegen.
De teef was redelijk uitgemolken, de puppy was er iets
beter aan toe.
Maar omdat ons lid met
meerdere mensen was, werd
er toch maar doorgelopen.
Ons lid heeft diezelfde nacht niet geslapen en is de andere dag teruggegaan en heeft
de teef en haar puppy opgehaald. De teef was bijna overleden maar dankzij ons lid
heeft de hond het overleefd, en met de puppy ging het al snel beter. Deze is door een
adoptiegezin in huis genomen. De teef is nog steeds onder de hoede van ons medelid. Tot overmaat van ramp is de hond besmet met Leishmania. Misschien heeft de
eigenaar daarom de hond gedumpt. Ik zal ons lid vragen of de hond een chip heeft,
dan kan de hufter opgespoord worden en voor de rechter worden gesleept.
GvG

vaderdag

Zondag 17 juni
van 11.00 - 13.00 uur

Koffie met iets lekkers
U komt toch ook gezellig?
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Mededeling:
Aangezien 75% van de biljartleden
tot september naar Nederland is.
worden er daarom in deze periode geen
biljartwedstrijden gespeeld.

Biljart

NIEUWS

Pooltafel geschonken mei 2018
Foto’s van de
nieuwe pooltafel
geschonken door
een liefhebber.
Afstoot van de
penningmeester en
alg. zaken Fred.
Ook de dames
weten gebruik te
maken van deze
mooie tafel.

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

info@mcsseguros.net
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Klaverjas nieuws
Na een koude winter en een wispelturig voorjaar lijkt nu eindelijk de zomer gekomen te zijn.
Op zondag klaverjassen we al geruime tijd buiten. Hopelijk binnenkort ook op
woensdagavond. Op Moederdag werden de dames weer verwend door het
Evenemententeam en de klaverjasafdeling deed er natuurlijk weer een schepje
bovenop met een leuke doos chocolade.
Ook mochten we weer een nieuw lid verwelkomen, de heer Bob Knaven.
De hoogste scores op woensdag:
18 april:
Jan Schoonhoven
25 april:
Hans Duyneveld
02 mei:
Anke Kuckartz
09 mei:
Jan Schoonhoven
16 mei:
Wies van Benthem
De hoogste scores op zondag:
22 april:
Annie en Wim Geerlings
29 april:
Wies van Benthem en Harry Blous
06 mei:
Charl Hilgers en Richard ter Braak
13 mei:
Elly Greveling en Henk Mulder
De hoogste scores dit jaar:
Op woensdag:
1e
Ali van Barneveld
6429 punten
2e
Yvonne Lit
5954 punten
3e
Frans van Raalte
5628 punten
Op zondag:
1e
Elly Greveling en Henk Mulder.
2e
Anke Kuckartz en Hester Steenbergen
3e
Yvonne Lit en Piet Gelens

5365 punten
5616 punten
5347 punten
4987 punten
5281 punten
5241 punten
5131 punten
5298 punten
5618 punten

6186 punten
5974 punten
5716 punten

Janny van Spronsen
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Bridge

De zomer is gestart, op woensdagmorgen wordt er weer buiten gespeeld, gemiddeld zo´n vier tafels, midden mei zelfs vijf
tafels. De slems zijn momenteel ook niet van de lucht, ja, dan
is er weer wat te verkrijgen, een fles wijn of chocolade.
De donderdagavond loopt ook nog steeds goed voor vijf à zes tafels. Tot onze verrassing kwamen Trudy en Aart weer, zij blijven tot begin juli, het wordt wel langzaamaan wat rustiger, Rietje is al vertrokken voor zo`n drie maanden naar Frankrijk.
Riek vertrekt in juni ook weer, zij gaat naar Nederland.
Margaret en Rieks gaan de zomer ook doorbrengen in Nederland.
In de maand augustus willen wij de bridge stoppen, meestal hebben wij met veel
moeite twee tafels, dan is het weer fijn om in september alles op te starten.
Wij wensen jullie allemaal een prettige tijd toe, en … bridgen kun je overal.
Bridgeteam

Canasta afdeling

De zomer is in volle gang, wat genieten we weer van de
zon. Dit is toch waarom we hier in deze periode ook willen zijn. Velen zijn aan
het overzomeren en komen in het najaar pas weer terug.
De hoogste scores per avond:
30 april
Joop Verbeek
07 mei
Ada Duker
14 mei
Neel Vos
21 mei
Sonja de Jong

12345 punten
12140 punten
11495 punten
11875 punten

Hoogste scores van 2018:
Ingrid Doorgeest
Marina de Loo
Joop Verbeek

12560 punten
12515 punten
12345 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn
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BUSREIS ELCHE EN ALICANTE
Met 57 personen vertrokken we op 11 mei onder begeleiding van reisleider Jill richting Elche. Nadat Jill zichzelf had voorgesteld: getrouwd met een heel lieve vrouw,
lieve kinderen en kleinkinderen, drie honden en één poes, en al 47 jaar in Spanje.
Nu, het was ons al snel duidelijk: zoveel informatie over wat wij onderweg tegen
kwamen dat het teveel is om er hier uitgebreid op in te gaan .
Wel is me bijgebleven dat heel vroeger diensten betaald werden met zout/salt en dat
het woord salaris hieruit is voortgekomen..
De eerste stop was in Elche bij de Picolino fabriek. Nog even te vermelden dat onze
chauffeur Jose ons hier fantastisch naar toe gebracht had.
Bij de fabriek aangekomen, werden we welkom geheten door de charmante gastvrouw Marysol. Trouwens ons bezoek stond ook aangekondigd op het productiebord
in de fabricagehal.
Het was zeer de moeite waard te zien hoe een Picolino schoen tot stand komt. Iedere
medewerker/ster draagt daar zijn/haar steentje bij en heeft daartoe de eigen werkplek
met eigen machine waar zij iedere dag deze mooie schoenen maken.
Ook wordt er gewerkt aan nieuwe ideeën en tekeningen om zo ieder seizoen ons weer
te verrassen. Per dag produceren 200 medewerkers 2000 schoenen!
Vermeldenswaardig is dat het logo van de Picolino wordt uitgebeeld door middel van
eenden.
Dit symbool betekent:
Lucht (een eend vliegt)
Water (een eend zwemt) en
Aarde (een eend loopt)
Ook voor ons zijn deze drie items van levensbelang.
Nadat we de fabriek bezocht hadden wilden we natuurlijk wel even een kijkje nemen
in de Picolinoshop en proberen een paar mooie Picolino`s te scoren. Dit is niet iedereen gelukt maar toch wist een aantal leuk te slagen. Aad wist precies wat hij wilde
maar kon alleen de passende riem er niet bij vinden. Jammer Aad, toch maar op de
markt gaan kijken!
Na hier de pasjes gebruikt te hebben gingen we op weg om de inwendige mens te versterken. Daar waren we hard aan toe, want dorst hadden we er zeker van gekregen.
Onze chauffeur bracht ons naar Restaurant Los Almendros waar we konden genieten
van een heerlijk 3-gangen menu.
Nog een compliment voor Linda: zij had ter voorkoming van misverstanden groene
en oranje kaartjes gemaakt zodat precies gezien kon worden wie vlees of vis wilde
zoals eerder was opgegeven. En dat niet iedereen het meer wist werd al gauw duidelijk. Dus Linda, chapeau!
Hierna vervolgden we onze reis naar Alicante waar een groep van 27 personen (de
sportievelingen onder ons) meeging naar het Kasteel. De rest van de groep had al vlug
een zonnig plekje gekozen op het terras bij de haven van Alicante.
Om 17.30 uur stond de bus weer klaar om ons naar de club te brengen.
Al met al een zeer geslaagde dag met dank aan al degenen die dit mogelijk hebben
gemaakt.
Een zeer tevreden deelneemster
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Deze keer zoeken we het dichterbij,
n.l. in Albir aan de hoofdstraat Avenida
del Albir 58 bevindt zich
L
a
Cena, een knus restaurant met een
gezellig terras
(telefoon nummer. 966 86 41 90).
De inrichting is verzorgd en warm en
geeft een thuisgevoel.
We beginnen met een verrassend lekkere witte huiswijn, gevolgd door een
vers warm broodje met boter.
De keuze valt op het Menu del Dia (€
14,95 zonder wijn) dat overigens de
hele dag geserveerd wordt. Ik ga voor
de dagsoep, een romige pompoensoep,
prima! Mijn disgenoten kiezen de salade, ook heerlijk.
Voor de tweede gang is de keuze uit een vispannetje of gekruid varkensvlees. Wij
gaan eensgezind voor het vispannetje, diverse soorten vis in een heerlijke saus. We
genieten hierbij van de fantastische wijn.
Als postre kiezen we voor het ijs, Dame Blanche en Irish Coffee.
De bediening is attent en buitengewoon vriendelijk. Het etentje was een klein feestje!

Uit eten
Beoordeling:
Ambiance:
Kwaliteit:
Parkeren:
minpunten:
Sterren:

Na deze ingrijpende renovatie is ons clubgebouw een stuk
energie-zuiniger en ook braakbestendig geworden.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die meehielpen!

8 warm en gezellig
Bediening: 8 gastvrij en attent
8 vers en smakelijk
Prijsverhouding: 8
8 behalve op zondag i.v.m. de markt
geen
Totaal:
een verdiende 8
XXXXX

Janny van Spronsen

BEDANKT …
Heden kwam ik weer in ons clubgebouw, en ik wist niet wat ik zag … Dat is de reden
waarom ik dit stukje schrijf. Ik wil n.l. graag mijn complimenten uitspreken naar het
Bestuur, de organisatoren, die er ongetwijfeld waren, de medewerkers, die natuurlijk
alles voor hun kiezen hebben gehad, en tenslotte de schoonmaakploeg die, ongetwijfeld de achtergebleven, puinhoop mocht opruimen.
Ik vind het nodig dit jullie te laten weten daar kritiek leveren het gemakkelijkste is,
en een pluim op de hoed ook wel eens als prettig zal worden ervaren.
Ik hoop dat ik nog vele jaren gebruik mag maken van dit mooie gebouw !
Bedankt,
Lukas Schotkamp
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wist u dit al?

SHANTYKOOR GAAT IN ZOMERSLAAP
Het Shantykoor stopt per half mei en begint weer 4 september. Veel leden gaan van
de zomer naar Nederland.
Het seizoen verliep moeizaam: wisseling van dirigent, veel afmeldingen wegens
ziekte, waaronder onze accordeonist Vivian. Alle zieken van harte beterschap
gewenst door de leden van het koor. We hopen op een spoedig herstel. Gelukkig
wilde Paul als hij in Spanje was ons muzikaal begeleiden op zijn accordeon.
Cees onze nieuwe dirigent probeert het koor op een hoger niveau te krijgen, nieuwe
liedjes en tweestemmig zingen gaat al een stukje beter.
Het optreden op de Oranjemarkt en dat bij Moby Dick ging goed, ook de luisteraars
waren enthousiast. Tijdens die optredens hebben wij flyers uitgedeeld om mensen
enthousiast te krijgen zich aan te melden voor het koor, dat leverde maar minimaal
op. Via deze weg wil ik enthousiaste mannen die het leuk vinden vragen om mee
te zingen dus zich aan te melden. Je hoeft absoluut geen groots zanger te zijn om
mee te doen, plezier staat bij ons voorop. Wij repeteren op dinsdagmiddag van
14.00-16.00 uur, wij treden ook soms op buiten de deur. Kortom reden genoeg om
eens een kijkje te komen nemen op onze repetitiemiddag.
Het bestuur van het Shantykoor wenst iedereen een goede zomer en hopelijk tot in
september.
Namens het bestuur van het Shanty koor,
Website; shantyholandeses@gmail.com.

Een beschouwing

Zeemansliedjes

In De Brug van april uitte ik mijn waardering voor het Shantykoor en gaf (opbouwend
hoop ik) commentaar op één van hun liedjes, nl. “De Schuit van Blonde Arie”.
Nu neem ik de tekst van “Meisje, ik ben een Zeeman” op de korrel. In tegenstelling
tot mijn vermoeden dat “Blonde Arie” niet door een zeeman is geschreven, moet ik er
nu van uitgaan dat “Meisje, ik ben een Zeeman” is geschreven door een componist die
wel heeft gevaren op de grote vaart. Als ik de tekst lees kan ik mij vinden in die gevoelens van afscheid nemen van je geliefde en niet precies weten wanneer je weer thuis
komt. Maar eenmaal weer op zee werd het verdriet wel wat minder. Ook de vraag of
zij wel zolang kan wachten komt mij bekend voor. Dat gevoel werd versterkt omdat
ik indertijd ook blootgesteld werd aan verleiding, omdat vroegere vriendinnetjes in
verre landen weer op mijn pad kwamen. De meeste varensgezellen worstelden met
hetzelfde “probleem”. Elsje en ik hebben de verleidingen doorstaan en zijn getrouwd
en tot haar dood, veel te jong op 66-jarige leeftijd, zijn wij 48 jaar samen geweest.
De inhoud van vissersliedjes zijn van een ander kaliber, die gaan meestal over de vraag
of de vissers überhaupt nog wel thuis komen en niet zozeer de lengte van hun vaart.
Ik zag die kleine vissersbootjes dikwijls op de wilde zeeën dobberen en dacht: “als dat
maar goed gaat”. In de tijd dat deze liedjes geschreven zijn waren de scheepjes nog
kleiner en gammeler dan heden, denk ik zo.
De volgende keer ga ik het liedje “Op de Sluizen van IJmuiden” bestuderen, want dat
heb ik ook meegemaakt en nog wel op mijn eerste reis, maar toen had ik nog geen relatie met een meisje.
GvG
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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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