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SOCIËTEIT

informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.
Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden:
€ 30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen:
€ 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2017) bedraagt de contributie: € 80,Deel-lidmaatschap: per maand: € 10,- deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgsemaakt.
BANCO POPULAR
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi
*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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Telefoonlijst

Contactpersonen

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Schilderen / Beeldhouwen

AFDELINGEN

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
966 873 736
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Hester Steenbergen
699 576 569
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
Susanna de Zwaan
966 580 185
Ben van Zutphen
966 874 654
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Jaap v. Gurp,Annelies v. Tessel +31616761780

LEDENADMINISTRATIE

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Ingrid van Veen
Mevr. Wanda van der Molen
Mevr. Gaby van Loo
Mevr. Tonny Pellen

Hr. Paul van Veen
Hr. Jac. Kessels
Mevr. Marina van Loo

Hr. Fred Voskuilen
Hr. John Marijnissen
Hr. Jack Jut

Lidmaatschap beëindigd 01-01-2017:
Hr. Tiny v.d. Bersselaar
Mevr. Conny Hoogkamer
Mevr. Marjolijn Klaris
Hr. Joop Moison
Hr. Jan Wals

Mevr. Antonia Craane
Hr. Jan Kelders
Hr. Herman Luttik
Mevr. Carla Mol

Hr. Ton de Haan
Mevr. Marijke Kievit
Hr. Ton de Man
Mevr. Melda Wals

Overleden:

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi
Reg. Sanidad 10897

Hr. Kees Koetsier
Hr. Wiebo van den Berg
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
Daar zijn we weer! Alhoewel ik hier nog in de warmte zit, en Bart in Nederland
het 10° C koeler heeft met af en toe regen, gaat DE BRUG gewoon weer open.
Die trekt zich niets aan van weersomstandigheden, en blijft ons verbinden met
elkaar!
Wij hopen dat u allen in de afgelopen 3 maanden een goede tijd heeft meegemaakt,
en vooral dat u het naar uw zin heeft gehad, waar u zich ook mocht bevinden.
Helaas zijn er ons 2 leden ontvallen, en wij wensen de nabestaanden hiermede
sterkte toe.
Op velerlei gebied is het clubgebeuren “gewoon” doorgegaan: zelfs tafeltennissers en sjoelers werden niet door de warmte tegengehouden. Ook de speelkaarten
werden geschud en de biljartballen hebben gerold.
Het barteam heeft zich kranig geweerd en ons met verfrissingen en goed eten op
de been gehouden! Veel gezelligheid dus op en rondom het terras.
Gelukkig hebben de vaste inzenders ons weer van kopij voorzien, waarvoor wij
hen grote dank verschuldigd zijn. Wie weet heeft u het e.e.a. beleefd in de zomermaanden, en is dat de moeite waard om vermeld te worden in een volgende editie: wij houden ons aanbevolen!
Wij verheugen ons u te ontmoeten op de Open Dag begin oktober (zie Agenda
Activiteiten en Mededelingen). Er zal veel bijgepraat worden, én er zullen zich
zeker nieuwe leden aanmelden,
die wij dan van harte kunnen verwelkomen.
En traditiegetrouw besluiten wij het Redactiestuk met het volgende:
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 oktober in te leveren of te e-mailen vóór de 21ste september.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2017
1/1 pagina:
Kleur
Z/W

€ 250,00
€ 180,00

Weblink

€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
€ 150,00
Z/W
€ 90,00

1/3 pagina:
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
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van de Bestuurstafel
Beste leden,
“Het is weer voorbij die mooie zomer”, dit speelt door mijn hoofd
terwijl ik deze tekst schrijf. Maar nee, dat is helemaal niet zo; we wonen in Spanje en
we gaan nog een poosje door met (na)zomeren. Hoewel de hitte dit jaar af en toe wel
wat minder kon, voel ik me bevoorrecht om in dit land te mogen wonen. Bij toeval zijn
mijn man in ik een aantal jaren geleden in deze club beland en ik moet eerlijk zeggen:
nog geen seconde spijt gehad. Er is veel te doen, voor elk wat wils in een ontspannen
en gemoedelijke sfeer. Wat wil je als doorgewinterde Nederlander nu nog meer?
- Het is de afgelopen weken erg rustig geweest op de club, zo rustig dat de paella avond
wegens te weinig belangstelling niet door kon gaan, maar als ik goed ben ingelicht door
het Evenemententeam, komt er nog een leuke, bijzondere avond aan op 23 september.
Deze datum kunt u onder voorbehoud alvast noteren.
- Ook in de vakantietijd gaat de zorg voor de club door. Deze is iedere dag geopend.
Aad en Marco staan altijd paraat, wat we zeer op prijs stellen, dank jullie wel.
- De bibliotheek annex winkeltje heeft voor de zomervakantie een forse schoonmaaken opruimbeurt gehad. Het ziet er piekfijn uit, helemaal klaar voor vergaderingen,
workshops en andere activiteiten. Fred en Cor, jullie hebben dat samen met enthousiaste clubgenoten grondig aangepakt. Iedereen die hielp hartelijk dank.
- Het Bestuur was op 15 augustus jl. uitgenodigd bij de Indië-herdenking in Het Anker
in Benidorm. Twee bestuursleden ( Hetty en ik) zijn daarbij aanwezig geweest. Zeer
indrukwekkend. Na afloop hebben we kennis gemaakt met de Nederlandse
Ambassadeur in Madrid en zijn vrouw Christina. Ze hebben toegezegd ook volgend jaar
op de 4 mei-herdenking in onze club aanwezig te zullen zijn.
- De volgende projecten staan in de startblokken: de kasten in het clubgebouw worden
vernieuwd en de lekkage op het dak wordt hersteld.
Ons bestuurslid Cor Klaver heeft een flinke val met zijn scooter gemaakt. Hij is in het
ziekenhuis beland en tijdelijk uit de running. Cor, wij wensen je een voorspoedig herstel toe. We zagen met eigen ogen, dat je een doorzetter bent en snel herstelt.
- Computerondersteuning: Linda Mahler heeft besloten om hiermee te stoppen. Linda
dank voor je inzet en je hulp.
- Zwembad: alleen leden, zowel tijdelijk als permanent, kunnen hiervan gebruik maken.
Informatie hierover kunt u krijgen bij de bar.
Ja, en dan wens ik de mensen die de warme zomer hier ontvluchtten en weer binnen
druppelen, een welkom thuis. Bent u hier tijdelijk, dan wens ik u een fijne tijd. Ook
niet-leden zijn van harte welkom om eens kennis te maken met de club. Overdag is de
club voor iedereen toegankelijk. De avonden zijn speciaal gereserveerd voor leden.
- Zaterdag 7 oktober a.s. is er van 11.00 – 14.00 uur een Open Dag. U kunt dan met ons
kennismaken. Er zullen veel ( bestuurs-)leden aanwezig zijn die u graag meer vertellen
over onze club en de activiteiten die er plaatsvinden.
- Fijn om te ervaren dat we (Bestuur) niet alleen staan in het ontwikkelen en uitvoeren
van plannen en ideeën. Wij allen dragen de club; iedereen is even belangrijk en waardevol. Met uw hulp zijn en blijven we een club waarin iedereen zich thuis mag voelen
en zichzelf kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we na de vakantie weer een prachtige
actieve periode tegemoet gaan, en ik verheug me er op om weer veel aardige, leuke,
lieve mensen te ontmoeten. Een hartelijke groet, ook namens mijn medebestuursleden,

Gerry Officier
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
Welkom terug voor degenen die de afgelopen maanden elders zijn geweest .
Wij,het Evenementen Team, hebben ook heerlijk genoten van 2 maanden een beetje rust. Maar wij zaten in die tijd ook zeker niet stil. We hebben het programma voor
de 2e helft van 2017 weer zo gevarieerd mogelijk gemaakt.
Even een kleine terugblik. De laatste bingomiddag is niet door gegaan wegens te
weinig belangstelling. Op 15 juli jl. hebben we weer onze traditionele BBQ avond
gehouden. Helaas was de opkomst minder dan andere jaren, maar daardoor zeker
niet minder gezellig. Op 19 augustus was de paella-avond gepland maar 10 dagen
van te voren hadden we nog maar 30 mensen ingeschreven. Helaas is dat voor zo´n
evenement te weinig. Wij hebben dus de muziek en de maker van de paella´s, Don
Plablo, af moeten zeggen (dit kan nl. niet 2 dagen vóór dit evenement).
Wij hebben besloten om in de toekomst een einddatum te vermelden op de flyer en
in de mail tot hoelang er ingeschreven kan worden: dit gaan wij ook doen met onze
busreizen! Daar vermelden we het minimaal aantal inschrijvingen om die door te
laten gaan. Hopelijk is er volgend jaar meer belangstelling voor deze avonden.
Het Evenementen Team heeft er gelukkig een nieuw lid bij, nl. Greet Schutrup.
Greet, welkom in ons team. Helaas zijn Ada en Chris voorlopig nog niet terug. De
plannen waren begin september, maar helaas moet Chris een zware operatie ondergaan en het zal dan ook nog een tijdje duren voor dat we deze 2 leden weer bij ons
team kunnen verwelkomen. Ada en Chris heel veel sterkte en hopelijk toch tot snel.
Tot slot willen wij jullie mededelen dat in De Brug de Activiteitenagenda staat vermeld voor de 2e helft van 2017.
Planning activiteiten september:
Zaterdag 16 september Bingomiddag, aanvang 14.30 uur
Vrijdag 22 september
busreis naar Pedreguer en Ondara
Zaterdag 23 september muziekavond vanaf de jaren 50. Eventueel verkleed uit
die tijd lijkt ons leuk maar, zeker niet verplicht. Aanvang 20.00 uur. Entree gratis.
Deze avond is nog onder voorbehoud
Het Evenementen Team

Bloeddrukccontroles

IMED Levante Hospital

Graag laten wij u weten dat de bloedrukcontroles in de Club starten vanaf oktober op de eerste en de derde donderdag van elke maand tot einde april 2018.
Un saludo, met vriendelijke groeten,
Rudi Meyers
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AGENDA

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Vrijdag 15 september

19.30

Jaarvergadering biljartafdeling
Aanvang 11.00 uur
Zaterdag 16 september Bingomiddag
Zie flyer
Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 22 september Busreis naar Jardin L Albarda
Zie flyer
in Pedreguer en Ondara
vertrek 09.30 uur;
kosten € 15,00 p.p. niet leden € 17,50 p.p.
Zaterdag 23 september Muziek uit de jaren 60, 70 en 80
Zie flyer
met dans en zang. Gratis toegang
Aanvang 20.00 uur
Deze avond is nog onder voorbehoud
Open dag van 11.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 7 oktober
Zaterdag 14 oktober Bingomiddag Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 21 oktober Rommelmarkt
van 10.00 tot 14.00 uur
Vrijdag 10 november Busreis naar Ikea en Valencia
vertrek 09.00 uur
kosten € 15,00 p.p., niet leden € 17,50 p.p.
Zaterdag 11november Bingomiddag Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 18 november Mosselavond
Aanvang 19.00 uur, kosten € 12,50
Zaterdag 25 november Kerstmarkt van 10.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 2 december Sinterklaas Bingo
aanvang 19.45 uur
Vrijdag 8 december
Kerststukjes maken
Aanvang 10.30 uur
Zaterdag 24 december Kerstborrel Aanvang 15.00 uur
Zondag 25 december Kerstdiner aanvang 18.00 uur
Zondag 1 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
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Busreis Pedreguer en Ondara
vrijdag 22 september

De tuin van l’Albarda

Is één van de best bewaarde geheimen van de Marina Alta, is opgericht in
1990. Met een oppervlakte van 50.000 m2 herbergt deze meer dan 700 soorten inheemse planten, waarvan sommige endemisch zijn. Het is een tuin die
de grote verscheidenheid van onze flora toont en in elk seizoen van het jaar
uitblinkt door zijn schoonheid. De tuin wordt beheerd volgens de strengste
duurzaamheidscriteria. Afgezien van de grote botanische biodiversiteit toont
l’Albarda het beeld van de oude Valentijnse renaissance tuinen, beïnvloed
door de Arabische cultuur, van Valencia. Deze kenmerken hebben ertoe
geleid dat de tuin erkend wordt door de Universitat Politècnica de València
en in 2002 de prijs van Magister de Paisajismo heeft toegekend gekregen.
Het is een referentiepunt in de wereld van mediterraan tuinieren ten aanzien
van de oprichting en restauratie van tuinen, hetzij openbaar of privé, met als
doel het behoud van ons landschap.
In deze tuin staat ons een rondleiding te wachten (waarschijnlijk in het
Nederlands) van ongeveer 1? tot 2 uur. Na de rondleiding zal er in de tuin
een versnapering aan u worden aangeboden. Alle paden zijn zeer goed
begaanbaar.
Vervolgens verlaten wij Pedreguer richting Ondara. Waar een bezoek wordt
gebracht aan Portal de la Marina. Dit is een winkelcentrum met een oppervlakte van 90.000 vierkante meter. Er zijn prachtige winkels van alle merken
en vele restaurants en tapas barretjes. Ook is er een mooi groot terras aan de
buitenzijde. Dus zowel geschikt voor de dames als de heren.
De kosten voor deze busreis zijn € 15,00 p.p.; niet leden betalen € 17.50 p.p.
Incl. entree Pedreguer en versnapering die u wordt aangeboden in de tuin.
*Minimum aantal deelnemers om deze busreis door te laten gaan is 40.
Inschrijven kan tot 15 sept.
We vertrekken om 09.30 vanaf het clubgebouw.
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BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze

Open DAG

op zaterdag 7 oktober 2017 van 11.00 – 14.00 uur.
Ons adres: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi, tel. 966 875 342
Route beschrijving:
Komende vanaf Benidorm richting Alfaz del Pi over de N332
- Bij grote rotonde linksaf (2de afslag ) richting Alfaz del Pi. Bij de volgende rotonde 2de afslag, weer een rotonde rechts aanhouden bij de volgende rotonde gaat u
rechtdoor (3de afslag) de hoofdstraat van Alfaz del Pi in.
- Bij de bloemenwinkel linksaf volg de weg, rechts aanhouden bij het Forum vervolg de weg en sla dan rechtsaf de brug over.
Neem de 2de straat links, dan 1ste links, direct links is onze parkeerplaats.
Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm. Bij grote rotonde (voorbij de MC
Donalds) rechtsaf richting Alfaz del Pi, daarna zie hierboven.
- U kunt kennismaken met onze vereniging die een verleden heeft van 40 jaar.
Er zijn tal van activiteiten, waarin wij ons en onze afdelingen presenteren.
Vanzelfsprekend zijn er drankjes en hapjes te bestellen aan onze bar.
Onze club is het gehele jaar geopend en wij geven een eigen clubblad uit. Naast de
vaste activiteiten organiseren wij barbecues, uitstapjes, paella- mossel- en feestavonden. Wij hopen weer op een gezellige en drukke dag, met veel nieuwe bezoekers. U bent van harte welkom!

Wordt u op de Open Dag lid, dan is de contributie voor 15 maanden € 80,=, dit is slechts € 5,35 per maand.
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Beeldhouw & Schilderclub

Ze hangen, de Balconades, nu in Altea,
straks in Alfaz del Pi en daarna in
Agost, en traditioneel fungeert
Benimantell als hekkensluiter. Daar is
het een waar feest. De burgemeester
doet er alles aan om er een echt spektakel van te maken. Met toespraak rondgang met muziek en eten en drinken.
Het is echt de moeite waard om er bij
te zijn, ook als niet deelnemer.

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

info@mcsseguros.net
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Ondanks de zeer warme zomer hebben we toch nog steeds kunnen klaverjassen. Weliswaar met minder tafels dan we gewoon waren de laatste tijd
door de vele overzomeraars in Nederland.
De komende weken zullen wij deze mensen hopelijk gezond weer terug
zien .
Verder bedanken we Charl en Richard voor hun bijdrage aan de prijzen
en het beschikbaar stellen van de beker.
Het is niet te doen om alle behaalde resultaten van de afgelopen maanden
te vermelden, vandaar dat we ons beperken tot de hoogste scores van dit
jaar
.
Natuurlijk zullen wij in de komende clubbladen weer de actuele scores vermelden.
Rest ons om voor een gezellig najaars klaverjasseizoen te gaan.
De hoogste scores op woensdag:
1e Anke Kuckartz
2e Ali van Barneveld
3e Toiny Weiss

5748 punten
5739 punten
5724 punten

De hoogste scores op zondag:

Rene Van Dijk

Club NIV Denia

En Oftalvist beval ze mij aan
dubbelfocus lenzen te laten plaatsen
na cataract in beide ogen te hebben
geconstateerd. Eerst heb ik mij enkel
aan één oog laten opereren om zeker
te zijn. Onmiddelijk na de operatie
was ik aangenaam verrast door de
helderheid van kleuren die ik met het
geopereerde oog kon waarnemen.
Kortom het andere oog heb ik dus ook
laten doen. Geen bril meer: lezen en
autorijden zonder bril. Zowaar een
geweldig resultaat!!!

Ineke

Club NIV Denia

Ik heb me door dr Oftalvist laten helpen
aan mijn ogen waar staar op zat.
Na de operatie ging er een wereld
voor mij open. Mijn “goede”oog van
50% naar 100% en mijn “luie”oog van
4% naar 40%!! Ik kan nu alles weer
lezen en dat zondr bril. Fantastisch!

1e Toiny Weiss en Cor Klaver
5809 punten
2e Martin Kuckartz en Carl Fritsch 5788 punten
3e Ali van Barneveld en Piet Gelens 5766 punten
JvS

een Oma

(door de ogen van een achtjarige)
Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. Zij houdt veel van
de kinderen van anderen.
Een opa is een man-oma. Hij gaat met jongens wandelen en ze praten
over vissen.
Oma´s hoeven niets te doen, alleen er zijn. Ze zijn zo oud dat ze niet hard
kunnen rennen of wilde spelletjes doen. Je moet nooit tegen ze zeggen:
“schiet op!”.
Meestal zijn ze dik maar niet te dik om de schoenen van de kinderen vast
te maken.
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een Oma

Ze dragen een bril
en raar ondergoed
en kunnen hun t a n den uit hun mond
nemen.
Ze hoeven niet knap
te zijn, en ze moeten
alleen antwoord kunnen geven op vragen, zoals: waarom hebben honden
een hekel aan katten, en zo.
Zij praten niet kinderachtig tegen je zoals alle andere mensen die op
bezoek komen.
Ze slaan geen stukken over als ze ons voorlezen en ze vinden het ook niet
erg om telkens hetzelfde te moeten lezen.
Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie of
mobieltje hebt.
Want oma´s zijn de enige grote mensen die tijd hebben!
Sti Filias

Bridge
De zomer is nog niet voorbij, maar De Brug is er weer, dus dienen wij weer
trouw ons stukje in over de bridge-afdeling! Hopelijk heeft iedereen zich
goed geamuseerd deze zomer. Het is hier af en toe erg warm geweest.
Degenen die op vakantie of anderszins zijn gegaan naar Nederland hadden
van alles: mooi weer, veel regen, maar ook zonneschijn.
Wij hebben heel de zomer op donderdagavond door gespeeld; soms waren er
erg weinig, dan hadden wij maar twee tafels… Eind juni zijn we gestopt. We
starten begin september weer, dan zijn er toch voldoende mensen terug uit
Nederland van of elders van vakantie.
Aanmeldingen of afzeggingen: voor de woensdagochtend kan dat bij
Margaret, via telefoonnummer 646 238 465, of per email: margaret.vegter@gmail.com.
Voor de donderdagavond blijft het bij Aad of Hester.
Het Bridgeteam

DE BRUG blz. 13

BILJARTNIEUWS
De gehele zomer werd door enkele biljarters enthousiast
gespeeld: op maandag (libre) en zaterdag (3 banden). Soms
onder bijzonder hoge temperaturen. Gelukkig hadden zij
als het te heet werd (38 graden) een betere ventilatie fan en
een stok om te steunen, dit om vallen te voorkomen.
Zoals afgesproken houden wij op 15 september om 11.00
uur onze jaarlijkse biljartvergadering (in de Soos of in de
tent ) hoogstwaarschijnlijk met normale temperaturen. Ik
hoop dat vele biljartleden op deze dag aanwezig kunnen
zijn. De agenda krijgen de biljartleden twee weken vooraf via e-mail toegestuurd.
Ruud Brouwer (schrijver en waarnemend penninghouder)

Agenda Biljartvergadering
Die wordt gehouden in de Soos op vrijdag 15 september 2017 vanaf 11.00 uur.
- Het jaarlijkse besluitenoverzicht en het verslag van de vorige vergadering werden
eind september 2016 verzonden.
- Het financieel jaaroverzicht 2016 werd in januari 2017 per mail naar de leden
gestuurd. Hierop werden geen vragen, aanvullingen of opmerkingen ontvangen.
Gezien de huidige kassituatie blijft de biljartcontributie 20 Euro per jaar.
- Cees Kraan, nu waarnemend voorzitter, stelt zich beschikbaar als voorzitter.
- Zolang Cor Klaver, penningmeester, niet volledig hersteld is wordt hij vervangen
door Ruud (stopt eind september als schrijver van het biljartbestuur).
- Wie wil het biljartbestuur versterken? Er is dringend behoefte aan wedstrijdleiders. Momenteel is Cees Kraan de enige!
- Hoe werd het afgelopen biljartjaar ervaren, wat was er prima en wat dient er te veranderen ?
- Rondvraag, maar gaarne vóór de vergadering de vraag even toelichten.
Ruud Brouwer (schrijver)
La Nucía, 14 augustus 2017.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Voor diegenen die weer terug zijn in Spanje hopen we dat u een fijne tijd elders heeft
gehad.
De mensen die hier zijn gebleven hadden het erg warm, maar we klagen niet!
In de Bibliotheek is alles gewoon doorgegaan, en er zijn weer heel wat nieuwe boeken
op de planken bij gekomen, teveel om op te noemen. Dus komt u gerust eens in de
Bibliotheek een kijkje nemen of er iets voor u tussen staat. Zoals u weet is de
Bibliotheek iedere maandag open van 12.00 uur tot 13.00 uur, u bent van harte welkom.
ron Seniorenmoment:
Happy Hour betekent tegenwoordig dat het tijd is voor een dutje.
Medewerkers van de Bibliotheek
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Ook de opening in Altea was feestelijk en gezellig
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AUTO HUREN OP SCHIPHOL?
Het was altijd zeer interessant om dit via internet te regelen via de Spaanse
vliegmaatschappij Vueling. Maar wel met een Spaans woonadres. Je bent
niet verplicht resident te zijn, ook niet zelf met Vueling te vliegen maar de
korting was wel 50% (een paar jaar geleden werd dit ook in De Brug
gemeld).
Helaas zo werkt het niet meer. Maar nu zijn er wel grote kortingen als je niet
boekt via een autoverhuurbedrijf dat gevestigd is in de hal van Schiphol.
Maar via een busje gebracht wordt naar de verhuurbalie even buiten
Schiphol.
Kijk eens op de autoverhuursites van Schiphol; je gelooft het niet !
Gemiddeld 50% korting. Waarschijnlijk betalen de autoverhuurbedrijven
gevestigd in de hal van Schiphol grote pachtbedragen.
Duurbro (is gek op kortingen en gaat dit nu zelf proberen in oktober)

Computerinfo

Virus en Internet

Anti Virus
Een antivirus programma moet goed en betrouwbaar zijn. Helaas geven de kenners voor de gratis antivirus software van Microsoft en AVG een onvoldoende.
Kaspersky is een bedrijf uit Rusland dat al meer dan 20 jaar betrouwbare antivirus programma’s verkoopt. Er verschijnt in oktober van hen ook een gratis antivirus programma. Of dit goed zal werken is nog niet duidelijk. Tot nu toe is er al
jaren, als beste getest: 360 Total Security (nog gratis ook, maar wel met reclame).
Internet
Enkele jaren geleden werd begonnen met draadloos 4G, de afgelopen tijd werd
door velen gewacht op de glasvezel kabel met hoge internet snelheden. Prima,
maar een deel verloopt hier in Spanje nog steeds via de houten palen met slingerende draden van Telefonica. Ook de prijzen zijn niet echt aantrekkelijk.
Nieuw is 5G draadloos internet, met dezelfde snelheden als de glasvezel kabel !
De internetprijs per maand met de provider Aeoroma is € 39,0039 (Fibra aérea).
Mijn snelheid is 50 Mb, dit is wel afhankelijk of je een goede verbinding hebt met
een 5G mast! Die staan helaas nog niet overal. Meer info op de site van Aeromax.
Veel in de Engelse taal met een perfecte klantenservice. Deze oplossing is prima,
geen kabels meer, maar zonder vaste telefoonlijn. Voor velen is dit even wennen.
Computerhulp
Vele jaren werd door diverse leden bij computerproblemen gebruik
gemaakt van de hulp van Freek van Elferen en Peter Roeland. Freek is deze
zomer gestopt en Peter gaat volgend jaar terug naar Nederland.
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WEEKAGENDA
Maandag
10.30-14.00 uur
12.00-13.00 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek

Cor Klaver
Joke Holleman

Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Jaap van Gurp
Susanna de Zwaan
Henk Murks

Bridge
Dames biljartles
Klaverjassen

Hester Steenbergen
Cees Kraan
Susanna de Zwaan
Ben van Beek

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

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

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

Vrijdag
10.30 - 14.00
20.00 uur
20.00 uur

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

Zaterdag
10.30-14.00 uur

Biljart 3-banden competitie

Cees Kraan

Koppel klaverjas

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Zondag
10.30-14.00 uur
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