
Reizen – als men ’t mij vraagt – reizen is
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zijn hart van het beminde 
losrukken, fier en onbevreesd
Om het schoner nog weer te vinden
dan het ooit voorheen is geweest.

Bertus Aafjes
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CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         

tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31617847494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Hetty de Ridder 2e Secretaris         

tel. 966 873 195 

Redactie:
E-mailadres voor kopij:
pietrakaikosiberica@telefonica.net

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +31636 07 62 60
Janny van Spronsen tel.: 966 873 180

Voor advertenties: en foto’s
redactieclh@gmail.com
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Facebook: losholandesescostablanca



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 soosactivi-
teiten 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 - 2018)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT 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 beta-
lingen 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 pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2018
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00

Bij de foto op het omslag:
De Puente Romano de Salamanca
Bij een bezoek aan Salamanca wordt de Romeinse brug vaak overgeslagen.
Jammer! Want deze brug is een van de best bewaarde Romeinse bruggen van
Spanje. Hij dateert uit de eerste eeuw, is 176 meter lang en voert over de Río
Tormes. Het is een van de mooiste plaatsen om een foto te maken van de sky-
line van Salamanca, zeker in de avonduren wanneer de brug een ontmoetings-
plaats is voor veel romantische stelletjes.



Overleden
Mevr. Vivian Wienholds 
Mevr. Katy van Raad
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of wij-
ziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek Tol

Agenda activiteiten Aad en Marco: 
evenemententeamclh@gmail.com

Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart instuif Cor Klaver 966 873 763

Ruud Brouwer                     +31 648 791 230
Biljart libre Chris Janse                          +31 635 764 446
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Margaret Vegter 643 219 812
Canasta Joke Niestadt 656 943 098
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Susanna de Zwaan 966 580 185

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed 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 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE
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In het volgende nummer:
Foto’s van de Balconades.



VAN DE REDACTIE 

Het redactieteam zit nog verdeeld over Spanje en Nederland, maar dat weerhoudt
ons, Janny, Bart en Harriët, er niet van om de taken weer op ons te nemen 10 opeen-
volgende “Bruggen” te gaan bouwen! Hopelijk blijven u en wij gezond en wel,
zodat we er een prima clubseizoen van kunnen maken.
De zomermaanden zijn voorbij gevlogen en er is op allerlei gebied veel gebeurd,
zoals bijv. plezierige zaken met familie- of vriendenbezoek en alles wat daarbij
hoort, maar ook droevige gebeurtenissen die nu eenmaal bij het leven horen. Ook
in de wereld om ons heen passeerden er ontroerende en schokkende dingen, die
vaak onschuldige mensen hebben getroffen … Daarom is het van belang dat wij op
ons plekje hier aan de Costa Blanca er het beste van proberen te maken, vergezeld
door de positieve invloed van een stralend blauwe lucht boven ons !
Aan gezelligheid binnen de Club heeft het niet ontbroken. De diverse afdelingen
hebben met een wat mindere bezetting gewoon doorgang gevonden. Pfff … de
tafeltennissers en de sjoelers op de vrijdagavonden bijvoorbeeld gooiden resp. het
oranje balletje en de schijven dat het een lieve lust was.
Menigeen heeft het terras bij de Soos bezocht teneinde een verkoelend drankje te
nemen of een heerlijk kopje koffie te nuttigen. Het zwembadgebeuren ontbrak niet
en het barteam kon zo iedereen van een hapje en/of drankje voorzien.

Elders in dit blad zijn weer wat op stapel staande evenementen te lezen en op deze
manier hoeft de verveling zeker niet toe te slaan …

Schrijvers (in spé) onder u, maak ons deelgenoot van uw ervaringen, altijd fijn om
te lezen ! Dus … 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 20ste september.

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
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Beste leden,
De vakantie zit erop. We gaan weer aan de slag. Het is heerlijk om een poosje te lumme-
len, dat is trouwens ook goed voor je brein maar doe het tijdelijk, want anders word je lui.
Ik hoop dat ieder die de warmte van Spanje ontvlucht is, het niet te warm heeft gehad in
Nederland. Op de sociale media was het geklaag niet van de lucht. Kennelijk is klagen
over het weer een ideale uitlaatklep in Nederland. Laten we er maar hartelijk om lachen. 
Dat het klimaat verandert is een ernstige zaak. Ik denk dat we hierover moeten nadenken.
Nadenken, vooral wat we zelf in het heel klein kunnen bijdragen aan dit grote probleem.
Nadenken en actie ondernemen vooral voor de kwaliteit van het leven van de mensen die
na ons komen. Misschien een mooi onderwerp van discussie voor diegene in onze club
die zich hiervoor interesseert? Klein voorbeeld: er is een nieuwe glaspui geplaatst in de
club. Deze houdt in de winter de ergste kou tegen en ’s zomers de hitte.
Het was erg rustig in de club gedurende de zomermaanden. Eigenlijk te rustig. We hopen
dat nu de ergste hitte voorbij is, er meer reuring komt, dat hebben we in onze club nodig.
Ik persoonlijk mis toch wel veel lieve leuke leden om gezellig een praatje mee te maken.
Dus mensen, als u terug bent van weg geweest of als u niet bent weg geweest maar
gewoon de club even niet hebt bezocht: kom weer gezellig langs. Kom de prachtige nieu-
we plantenbak bij de parkeerplaats bewonderen, kom een praatje maken, een drankje
drinken, een activiteit doen, wat u ook maar wilt maar kom weer naar de club. We heb-
ben elkaar hard nodig.
Eind mei hebben de pachters van de bar en het bestuur een nieuwe pachtovereenkomst
met ingang van 1 januari 2019 getekend. Dit moest 6 maanden voor einde huidige pacht-
overeenkomst. Ik mag wel zeggen dat we hier hard aan gewerkt hebben. Van beide kan-
ten zijn we tevreden met dit contract. Het nieuwe contract gaat over een periode van 10
jaar. Dit heeft als voordeel dat de continuïteit gewaarborgd is voor zowel de club als de
pachters. Dit brengt rust en stabiliteit: het is een win win situatie. Natuurlijk staat er ook
een clausule in die gaat over vroegtijdige ontbinding als dat nodig blijkt te zijn.
Ik heb van veel mensen positieve reacties gehoord over de zondagmiddagborrel afgelo-
pen april. Heel fijn, we gaan dit herhalen. De definitieve datum hiervoor wordt nog vast-
gesteld. Deze zondagmiddagborrel is ook bedoeld om kennis te maken met mensen die
u niet vaak tegenkomt in de club. Dit is vooral voor de nieuwkomers heel prettig want
als nieuw lid stap je meestal niet zomaar op iemand af. De meer ervaren leden kunnen
hier volgens mij een belangrijke rol spelen nl.: laat mensen voelen dat ze erbij horen en
welkom zijn.
De pachters hebben in overleg met het bestuur, besloten om de prijzen van koffie/thee,
water en bier met ingang van 1 september te verhogen met  € 0,10.  De rest van de con-
sumpties wordt niet verhoogd. Stijgende inkoopprijzen en het feit dat de afgelopen 4 jaar
de prijzen niet verhoogd zijn maken dit noodzakelijk.
En verder: het bestuur heeft als taak en verantwoordelijkheid deze club naar eer en gewe-
ten zo goed mogelijk te runnen. Dit houdt in dat het bestuur er is voor de leden en niet
omgekeerd. U bent het belangrijkste en samen maken wij deze club tot een plek waar je
graag komt. Wij staan daarom open voor uw vragen, suggesties en kritiek en streven
ernaar dit te doen met een open mind en zullen deze vertrouwelijk behandelen.
Tot slot wens ik u een prachtige septembermaand toe.
Een lieve groet ook namens mijn mede-bestuursleden, Gerry Officier.



Nieuws van het evenemententeam
Beste Leden, 
Wij wensen jullie een zonnig welkom terug in Spanje en hopen dat in Nederland
en waar ook ter wereld alles naar wens was de afgelopen maanden. Over het
weer hier en in Nederland, viel niets te klagen....????
Ook wij van het Evenemententeam waren in vakantiestemming maar hebben
niet stil gezeten want er moest natuurlijk wel aan de komende activiteiten
gewerkt worden. Onder het genot van een versnapering hebben wij het volgen-
de besloten.

Planning van de activiteiten in September:
Zaterdag 22 september is er om 14.30 uur een Bingo met leuke prijzen en niet
te vergeten de Knip.
Vrijdag 28 september is er een Busreis WAAROVER OP KORTE TERMIJN
MEER INFORMATIE IS!!! Wat wij wel weten: Het is een leuke trip: we gaan
naar de Grot van Cannallobre die voor iedereen toegankelijk is. Daarna bezoe-
ken wij een Pottenbakkerij en ook wordt er daarna van een Lunch incl.
wijn/water genoten. De prijs van de busreis wordt nog bekend gemaakt.
Wij vertrekken vanaf  Club Los Holandeses om 10.00  uur en we verwachten
om 18.30 uur terug te zijn
Geniet van alle mooie dagen in september.
Dit wenst u, met een vriendelijke groet, het evenemententeam van Club Los
Holandeses toe. 
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Aankondiging:
Hierbij wil het bestuur u laten weten dat er op 
Zaterdag 6 oktober 2018 een  Open Dag
wordt gehouden in Club Los Holandeses.

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk wil-
len 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, 
Lief en Leed Club “Los Holandeses”



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

19.30

Zaterdag 22 september Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 28 september Busreis Zie flyer
Zaterdag 6 oktober Open dag

Van 11.00 tot 14.00 uur
Zaterdag 13 oktober Puzzel wandeltocht
Zaterdag 20 oktober Bingo Aanvang 14.30 uur
Zondag 28 oktober Inloop borrelmiddag

Van 14.00 tot 16.30 uur Met live muziek

Zaterdag 3 november Rommelmarkt 
Van 10.30 tot 14.30 uur

Zaterdag 10 november Nostalgische Carnavalsavond
Club gebouw open om 19.11 uur de show start om 20.11 uur
Zaterdag 17 november Mosselavond

Aanvang 19.00 uur Kosten € 12.50 niet leden € 15.00
Vrijdag 23 november

Busreis Ikea Murcia
meer info volgt

Zaterdag 1 december
Sinterklaas Bingo
Aanvang 19.45 uur

Zaterdag 8 december
Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.30 uur
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In gesprek met
Vandaag heb ik een interview met een voor veel clubleden bekende figuur n.l. Martin
Overdevest.
Hij is vooral bekend vanwege het bedrijf “Fresno” verzekeringen, en reisbureau,
maar ook is hij de hoofdsponsor van de Klaverjasclub Schoppen Negen, die de kla-
verjasafdeling kosteloos voorziet van het goed verzorgde drukwerk.
Hij woont nu 35 jaar in Spanje, en oorspronkelijk was het niet de bedoeling dat hij
hier zou blijven maar door familieomstandigheden pakte dat anders uit.
Hij is getrouwd met een Spaanse en zij hebben een dochter.
10 Jaar geleden heeft hij in de club het verzekeringsadvies van Pieter Mantel overge-
nomen die er toen mee stopte. Met veel succes, hij is De Vraagbak voor iedereen en
hij houdt iedere donderdag spreekuur in Club Los Holandeses van 11.00 tot 13.00
uur. Ook bij de andere Nederlandse club NVCB is hij actief n.l. op maandagmorgen,
de inloopmorgen.
Aanvankelijk startte hij met een kantoorbaan bij Nationale Nederlanden in Alicante,
daarna deed hij een paar jaar de inkoop van verlichtingsapparatuur bij bedrijven.
Daarna besloot hij voor zich zelf te beginnen en startte samen met een compagnon
het bedrijf “Fresno” op. De naam Fresno is gekozen naar een Spaanse boom van die
naam, het blad staat ook in het logo van het bedrijf.
Naast de verzekeringen is het bedrijf vooral heel succesvol in reizen, dagtrips en
excursies.
Toen het Consulaat in La Nucía ging sluiten en men naar
Madrid moest voor de diverse handelingen besloot Martin 2
keer per jaar een busreis, de zgn.. Paspoortreis te organise-
ren;  deze inval kwam mede tot stand met een oud mede-
werkster van het Consulaat, Petra.
Ondanks zijn drukke werkweek probeert Martin toch nog
tijd vrij te maken voor het thuisfront en zijn hobby’s. Hij
woont samen met zijn vrouw en twee leuke honden, een
beagle en een vraagtekenhond die (de honden) elke dag op
een flinke wandeling kunnen rekenen.
Ook is hij erg geïnteresseerd in computers, smartphones,
programma’s en bijhorende gadgets.
Op zijn Bucketlist staat nog de sportschool maar die moet wegens tijdgebrek nog
even blijven staan.
Ik heb Martin leren kennen als een gezellige, behulpzame man met een brede belang-
stelling.
Ik dank hem voor de tijd die hij voor mij heeft vrijgemaakt, het waren voor mij aan-
gename uurtjes.
Janny van Spronsen



Beste leden,
Vanaf heden is Club “Los Holandeses” Chequi beveiligd.

Deze SOS-toets, die reeds wordt gebruikt door vele van onze leden, is vanaf
heden ook ter beschikking gesteld aan ons clublokaal door Chequi, het
bedrijf dat deze alarmsystemen installeert.
Indien er zich vanaf heden iets voordoet in de club, met eender welk lid aan-
wezig op dat moment in ons clublokaal, en er moet dringende hulp ingeroe-
pen worden, dan moet men enkel op de SOS-toets drukken en onmiddellijk
wordt deze telefonisch verbonden met de Chequi alarmcentrale.
Door de ingebouwde geo-lokalisatie weet de Chequi operator onmiddellijk
waar zich het ongeval voordoet en in een minimum van tijd worden de hul-
diensten gewaarschuwd zonder onnodig tijd te verliezen met het bellen naar
de 112.
Chequi heeft een akkoord gesloten met de private hospitalen dat zij iedereen
zullen opnemen en indien de opgenomen persoon niet beschikt over de juis-
te zorgverzekering wordt deze gestabiliseerd en overgebracht naar het juiste
hospitaal zonder enige kosten voor de opgenomen patiënt.
Op deze manier kan Chequi steeds de dichtstbijzijnde ziekenwagen sturen
om de opname nog vlugger te laten verlopen.
Het Bestuur van de Club dankt Chequi voor het gratis ter beschikking stel-
len van de SOS-toets. Voor de leden die dit uiterst aan te bevelen alarmsys-
teem met ingebouwd val-alarm, ook persoonlijk willen aanschaffen kunnen
zij terecht op het telefoonnummer 646 188 598.

club “Los Holandeses” Chequi beveiligd
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En zo is het alweer september en leest u de eerste Brug na de zomer. Wij, de dames
van de bibliotheek, hopen dat u een fijne en prettige zomertijd heeft gehad. De
bibliotheek is weer aangevuld met nieuwe boeken o.a. De Slag om Midway, Mo
Hayder met Huid, en nog vele andere. De bibliotheek is steeds op maandag open
gebleven van 12.00 – 13.00 uur; het was niet altijd even druk, maar toch hadden we
regelmatig weer een lid om een boek om te ruilen. Wat ons betreft gaan we dus
gewoon door met het uitlenen van de boeken en zien u graag op maandag van 12.00
– 13.00 uur in de bibliotheek. U weet wel, het trapje af bij het zwembad.
Bron uit Seniorenmoment :Ik maak mij nooit zorgen als ik een beetje verdwaald
raak, ik verander gewoon mijn bestemming.
Met een vriendelijke groet, Medewerkers van de bibliotheek.

Bibliotheeknieuws

VAN HET Beste leden,
Het is alweer september. Wat is deze zomer voorbij 
gevlogen. Het weer is hier zeker niet tegen gevallen. 
Ook in deze periode (juli en augustus) hebben wij beslist

niet stil gezeten om onze club een nog betere uitstraling te geven dan deze al had.
Zo zijn er nieuwe wijnglazen gekomen (die zijn gesponsord door een clublid) en
die de wijn nog beter tot zijn recht doet komen. Ook is er een tweede soort rode
wijn aan ons assortiment toegevoegd, dus er kan nu een keuze gemaakt worden.
Gerard van Gent en Marco zijn bezig met het zoeken naar sponsors voor de nieu-
we barkrukken die er eind van dit jaar zullen komen. Er zijn al 16 barkrukken door
onze leden gesponsord. We streven er naar om rond de twintig nieuwe barkrukken
bij elkaar te krijgen. Mocht je ook interesse hebben neem dan even contact op met
Gerard of Marco.
In augustus is er een nieuwe tapinstallatie aangebracht in samenwerking met onze
bierleverancier. Deze moderne installatie zal de bierkwaliteit nog meer verhogen.
Aangezien ons contract eind dit jaar afloopt, zijn wij samen met het Bestuur om de
tafel gaan zitten voor een eventuele verlenging en dat is gelukt. Wij zullen de
komende jaren onze leden en gasten blijven voorzien van een drankje en een hapje.
De samenwerking die wij op dit moment hebben met het Bestuur is geweldig, van-
daar zeker ook onze keuze om bij Club Los Holandeses door te gaan.
Namens ons hele team hopen wij dan ook dat het tweede seizoen van 2018 net zo
geslaagd wordt als daarvoor. 
Al zullen wij dit niet alleen kunnen.
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Barteam



NIEUWS

Biljartcompetitie 2018-2019. 
Op maandagochtend 8 oktober begint de libre competitie, wedstrijdleider  Chris Janse.
Vanaf zaterdagochtend 13 oktober begint  de driebanden competitie, 
wedstrijdleider  Cees Kraan.
De inschrijflijsten worden binnenkort opgehangen in de biljarthoek. 
Voor de libre competitie maximaal 16 spelers, 
voor de driebanden competitie maximaal 12 deelnemers
Voor alle biljartleden is er natuurlijk ook nog op donderdagochtend 
een biljartinstuif.  Het unieke één, drie, vijf spel. 
Speciaal voor biljartleden die geen competitie spelen. 
Natuurlijk zijn ook de competitie spelers welkom. 
Twee wedstrijdleiders: 
Cor Klaver en Ruud Brouwer.
Biljartbestuur

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

info@mcsseguros.net
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In Memoriam Katy van Raad
Kordaat, doortastend, eigenzinnig maar vooral artistiek en zeer creatief, zo herinner
ik me Katy. Vrolijk en optimistisch, zo herinner ik me haar als vriendin. Samen met
Gerard wist ze op bewonderenswaardige manier de tegenslagen die het leven haar
bracht te overwinnen.
Met niet aflatend optimisme bedacht ze telkens weer creatieve oplossingen voor de
problemen die haar overkwamen. Ook toen haar beide benen waren geamputeerd rea-
geerde ze daarop met humor en creativiteit:

“ Al ben ik nu nog kleiner van stuk ze hebben me niet echt klein gekregen”,
was haar opmerking om vervolgens Gerard te vertellen welke hulpmiddelen ze
dacht te ontwerpen om de draad weer op te kunnen pakken. Uiteindelijk heeft ze op
24 juni 2018, 76 jaren oud, afscheid moeten nemen van het leven en haar dierbaren.
Ik maak me sterk dat Katy nu hierboven op een extreem hoog niveau aan het schil-
deren en tekenen is. Met warmte en verdrietig over het verlies van zo’n creatieve opti-
mistische vriendin houd ik haar in herinnering en met mij de vele leden van de schil-
derclub die les van haar kregen. Bart



Na een lange, zeer warme zomer zijn we weer
in september beland.
Ondanks de hitte hebben we toch de hele zomer kunnen klaverjassen met een
ruime belangstelling en voldoende tafeltjes.
We kijken nog met tevredenheid terug naar vaderdag in juni, waar alle mannen
weer verwend werden door het Evenemententeam en de Klaverjasafdeling er
nog een schepje bovenop deed.
Ook mochten we weer 2 nieuwe klaverjassers begroeten n.l. de heren Bert van
Boxtel en Bob Knaven.
Nu zo langzamerhand de overzomeraars weer terug keren zien we weer een
gezellig seizoen tegemoet.
Het is niet te doen om alle prijswinnaars van de laatste maanden te vermelden,
dan zouden we beslag leggen op de halve Brug dus geven we deze keer alleen
de hoogste scores door.

Op woensdag :
1e Ali van Barneveld                                              6429 punten
2e Yvonne Lit                                                          5954 punten
3e Harry Blous                                                         5689 punten

Op zondag:
1e Elly Greveling en Henk Mulder                     6186 punten
2e Anke Kuckartz en Hester Steenbergen     5974 punten
3e Rob v.d. Velde en Jan Schoonhoven            5929 punten

Janny van Spronsen.

Klaverjas nieuws
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Canasta afdeling
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De zomervakantie is nog niet voorbij, het is nog steeds
warm, dat betekent heerlijk genieten van het zonnetje en
de warme avonden.
Wij hebben tot eind juli op donderdagavond gespeeld en

de maand augustus was vakantietijd.
Het bridgen op de woensdagochtend is eind juni gestopt.
Donderdag 6 september starten wij weer, dan hopen wij op een leuke opkomst.
Van de woensdagochtend is nog niet bekend wanneer wij starten, want Margaret
en Rieks zijn nog in Nederland, en wij weten nog niet wanneer zij terugkomen.
Zodra wij op de hoogte zijn van het e.e.a. laten wij het weten via een mail.
Prettig spel, denk ook aan je partner, want je weet, een glimlach of vriendelijk
woord kost niets.

Bridgeteam

We waren aardig uitgedund, maar wij zijn de zomer toch
door blijven spelen. We hebben zelfs de vaste maandagavond verruild voor vrijdag-
avond om het voor het barteam nog een beetje interessant te houden. Op die warme
zomeravonden werd er buiten gespeeld vergezeld door de kleine mugjes en veel
antimugspray.

Hoogste scores per avond:
28 mei Ada Duker 11945 punten 16 juli Wouter v. Nieuwenhuijsen 10835 pnt
04 juni Mary Verkuyl 12095 punten 23 juli Harriët Maenen 10510 punten
11 juni Marina van Loo 11060 punten 30 juli Willie Bekkers 7085 punten
18 juni Joke Niestadt 11335 punten 06 aug, Neel Vos 8580 punten
25 juni Mary Verkuyl 11825 punten 10 aug. Joke Niestadt 11315 punten
02 juli Neel Vos 10980 punten 17 aug. Franny Gelens 11905 punten
09 juli Fritz Hadrich 12115 punten

Hoogste scores van 2018:
Ingrid Doorgeest 12560 punten
Marina van Loo 12515 punten 
Joop Verbeek 12345 punten 

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Bridge
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OPROEP voor deelname Kerstkoor
Beste leden,
Zoals jullie weten repeteren wij iedere dinsdag-
middag met ons koor zeemansliederen.
Los hiervan hebben wij op verzoek het plan
opgevat een kerstkoor te formeren. Dit wordt
een gemengd tijdelijk kerstkoor.
De repetities zullen vooraf gaan aan de repeti-
ties van het Shantykoor, waarschijnlijk om
1300 uur dinsdags. De begindatum wordt
bepaald als er voldoende belangstelling blijkt.
Dames en heren die zich hiervoor willen opge-
ven zijn van harte welkom.
Opgave aan de bar.

Cees Verkuyl, dirigent.

WANDELPUZZELROUTE 13 OKTOBER
Wij van de wandelclub De Barranco Stappers organi-
seren voor de eerste keer een wandelpuzzelroute. Deze
zal plaats vinden op zaterdag 13 oktober in Altea. De
afstand die te voet wordt afgelegd is 4 km. De gehele
afstand is makkelijk begaanbaar en vrijwel vlak. Wilt
u meedoen, dat kan in groepjes van 2, 3 of 4 personen.

We beginnen om 09.45 uur op de parkeerplaats bij het voetbalveld in Altea. Hier
worden de spelregels en uw startnummer uitgereikt. Om 10.00 uur start de eer-
ste groep en daarna elke 2 minuten weer een groep. Na ongeveer 1 tot 1? uur is
er een koffiestop. Aan het eind van de route wacht u een heerlijk dagmenu met
2 drankjes in een restaurant in Altea. Daar zal tevens de uitslag bekend gemaakt
worden. 

De prijs om mee te lopen, inclusief koffie en lunch is € 19,50. Lijkt het u leuk
om mee te doen? Inschrijven kan op de Open Dag en op iedere maandagavond
van 19.00 tot 19.30 uur of op een donderdagmorgen van 13.00 tot 14.00 uur.
Inschrijven kan bij Grietje Roos of Joke Niestadt.
Inschrijven is natuurlijkbetalen!

Grietje Roos of Joke Niestadt.
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Het is alweer een aantal maanden geleden
dat wij de 6e paspoortreis naar Madrid
hebben georganiseerd.

We hebben vele goede reacties ontvangen, dus hebben wij besloten de volgende
paspoortreis inclusief excursie te organiseren op dinsdag 6 november 2018.
Het is een 4-daagse reis met een luxe touringcar en verblijf in het 4**** hotel
Mayorazgo in het hartje centrum van Madrid, naast de Gran Via, op basis van over-
nachting met ontbijt of halfpension. Onze reisleidster Elly zal gedurende de gehele
reis ook bij de ambassade aanwezig zijn om onze groep assistentie te geven betref-
fende de vernieuwing van het paspoort of NIK.
Er wordt een stadsrondrit gereden in Madrid en een gratis excursiereis naar Toledo
en het Escorial georganiseerd.
Vóór vertrek van deze reis geven wij u aan welke betreffende documenten u dient
mee te nemen naar de ambassade.
De prijs voor de 4-daagse reis is  € 295,00  per persoon inclusief ontbijt; de toeslag
voor half-pension is € 50,00  en de toeslag voor een 1-persoonskamer is € 110,00.
Mocht u meer informatie willen hebben m.b.t. deze paspoortreis:  ik ben iedere don-
derdag van 11.00 uur tot 12.00 uur in de club aanwezig.

Met vriendelijke groet,
Martin Over de Vest: Fresno

Paspoort Reis

Carnaval 2018 / 2019
Na meer dan 10 jaar geen Carnavalsvereniging in Club Los
Holandeses te hebben gehad, zijn wij, Marij Indemans en
Joke Niestadt, met hulp van Paul Indemans toch weer in de
carnavalssfeer gedoken om te kijken of er animo voor is.
Wij willen dit jaar op zaterdag 10 november een leuke maar
vooral gezellige feestavond organiseren met een knipoog
naar het Carnaval 2019.
Deze avond heeft als thema “Nostalgie”, daar er optredens
worden verzorgd die al eens eerder voor het voetlicht zijn
gebracht. 
Na deze showavond is er gelegenheid om op o.a.
Carnavalsmuziek te feesten en te dansen. Het is niet de
bedoeling dat men verkleed komt.
Het geheel zal worden ondersteund door onze knoppenman

DJ.Joepster.
Wij danken het Evenemententeam plus sponsoren voor de financiële steun en
hopen op een grote belangstelling.

Marij Indemans en Joke Niestadt



wist u dit al?  Sterren en planeten

Een beschouwing Zeemansliedjes
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OP DE SLUIZEN VAN IJMUIDEN
Ik herinner het mij nog goed dat ik, op mijn eerste reis, daar op een druilerige dag in
oktober 1952 vanaf Amsterdam het grote avontuur tegemoet ging. Ik was pas 16 jaar.
Mijn eerste reis op de SS Mariekerk van de VNS (Verenigde Nederlandse
Scheepvaartmaatschappij, later NEDLLOYD) voerde rondom Afrika. DE VNS een
Rotterdamse Mij., kwam zelden in Amsterdam, dus ook niet door de sluizen van
IJmuiden. Het was uitzonderlijk dat een Rotterdams schip deze sluizen passeerde.
Ik had toen nog geen verkering  , dus met de trieste inhoud van het zeemansliedje “Op
de sluizen van IJmuiden” had ik niets. Wel zag ik dat medebemanningsleden afscheid
namen van hun geliefden met tranen in hun ogen, zoals in het liedje beschreven. Ik
had dat probleem uiteraard niet. Enkele uren later had ik wel een ander probleem, nl.
zeeziekte. Het waaide behoorlijk en het schip  ging flink tekeer en ik werd direct
doodziek (komt ook voor in het zeemansliedje “DE STRAATJONGEN UIT ROT-
TERDAM”).Gelukkig werd ik niet gescholden door de stokers zoals dat liedje
beschrijft. Ik moest wel blijven werken want dat is de beste remedie tegen zeeziekte.
Ik denk dat mijn ouders wel problemen hadden om mee te maken dat hun avontuur-
lijke, oudste zoon zomaar voor maanden uit het zicht verdween.
In die tijd geen telefoon en zeker niet een mobieltje, ging de communicatie per post.
Dat hield in dat je de post weken later ontving via het agentschap van de reder. Pas
veel later besefte ik dat mijn ouders vele weken later een briefje van hun oogappeltje
onder ogen kreeg van mij en ik van hen. 
Later hoorde ik van mijn moeder dat pa trots was op zijn zoon omdat hij mij een dap-
pere jongen vond (misschien had hij vroeger zelf ook gewild maar niet gedurfd).
Bijna 60 jaar later was ik weer in de sluis van IJmuiden, nu in een andere situatie, nl.
als passagier op het cruiseschip OPERA voor een cruise vanaf Amsterdam naar de
Oostzee. Toen geen tranen gezien, wel uitwuivende familieleden van de passagiers.
De bemanning bestond helemaal uit buitenlanders, dus daar ook geen tranen van
geliefden.
GvG

Indien er in de nacht weinig of geen bewolking is en je kijkt in een donkere omgeving
omhoog naar de hemel, dan zijn er sterren en soms ook planeten te zien. Wat zijn de
namen van deze hemellichamen ? Vroeger kon dit opgezocht worden met sterrenkaar-
ten of zeevaartkundige tafels.
Nu is er SkyView Lite free, deze app kan worden gedownload op uw smartphone via
de App store (I-phone) of Google play (Android ). De lens van de camera naar een
bepaald hemellichaam richten en de naam van de ster of planeet verschijnt ! Zelfs de
namen van de sterrenbeelden worden gegeven.
Geweldig toch !
Duurbro 



Maandag
10.15-14.00 uur Biljart libre competitie Chris Janse 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30 uur Canasta Willeke de Bruijn

Joke Niestadt
Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Johan Timmerman
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag
10.15 uur Bridge Margaret Vegter
19.30 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud David Dissel 
10.30 - 14.00 uur Biljartinstuif Cor Klaver /

Ruud  Brouwer
10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

10.30 - 14.00 uur Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

Zaterdag
10.15 -14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan

Ben van Beek

Weekagenda
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