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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: € 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
*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
Cees Kraan
676 704 873
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, Bart Groels
643 360 175

LEDENADMINISTRATIE

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom
:
Mevr. Joke Niestadt

Lidmaatschap beëindigd 01-10 -2017:
Mevr. Tessa Honhoff
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.

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

Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;

Riek Tol
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VAN DE REDACTIE
Nog steeds aangenaam weer en de daarbij behorende af- en verleidingen, dus dan
is het minder makkelijk je aan de computer, laptop of IPad te zetten om te gaan
schrijven …
Dat geldt niet alleen voor de Redactie maar ook voor de “verantwoordelijken van
dienst” binnen onze Club Los Holandeses. De activiteiten van diverse afdelingen
zijn volop aan de gang, het Bestuur vergadert, het Evenementen Team zint op
gezellige zaken, en heel veel leden bruisen van energie en zijn met z´n allen lekker bezig, zowel binnen als buiten. En dan te bedenken dat er in de loop van de
maand oktober nog meer leden zullen arriveren!
Hopelijk zijn daar ook “getalenteerde” schrijvers bij, of in ieder geval mensen die
een “verborgen” schrijfader bezitten. Dat zou toch zo gaaf zijn om onze bladzijden goed gevuld te houden, want wij zijn de adverteerders dankbaar dat ons
maandblad gerealiseerd kan blijven. Zij vullen immers de “overzijden” van onze
pagina´s! Dus, komaan, in de pen geklommen en aan de slag. Ook de afdelingen
die zich minder vaak melden vragen wij om van zich te laten horen, zodat wij op
papier kunnen meegenieten. Belevenissen van welke aard dan ook zijn welkom.
Al zien wij hier overwegend nog geen herfstkleuren, toch zullen wij de klok een
uur terug moeten zetten (willen wij bij de tijd blijven!) in de nacht van zaterdag
28 op zondag 29 oktober a.s. Graag helpen wij u hieraan herinneren.
Zo, de Redactie heeft in het zweet huns aanschijns het toch weer voor elkaar
gekregen om “ons blaadje” te realiseren, en de drukkers zwoegen voort, en hebben nog geen vervanging voor tijden van afwezigheid. Wie biedt zich aan?!
Dankbaarheid zal uw deel zijn.
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 november in te leveren of te e-mailen vóór de 21ste oktober.
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,
Na afloop van mijn wekelijkse ochtend beeldhouwen, zit ik nog even na te genieten
met vriendinnen op het terras. Ondertussen bereidt het Shantykoor zich voor op haar
wekelijkse repetitie. Fijn dat jullie weer zijn begonnen, dit geeft luisterplezier en we
kunnen heerlijk met jullie meezingen. Het koor kan nog meer mannen gebruiken. Als
je ervoor voelt? Twijfel niet. Het is hartstikke leuk en je hoeft niet echt goed te kunnen zingen. Van alle kanten zie ik mensen komen aanlopen om van elkaar, de muziek
en een kopje koffie/ drankje te genieten. Ze begroeten elkaar hartelijk na een poosje
afwezigheid, er is veel te vertellen. Na een rustige zomerperiode is het seizoen duidelijk weer begonnen, het begint te kriebelen, men wil weer aan de slag met allerlei activiteiten. Natuurlijk hebben we niet helemaal stil gezeten in de zomer. Bijna 20 van
onze leden hebben meegedaan aan het project: balconades. Een kunstproject waarbij
60 doeken van 140/150 aan de balkons hangen achtereenvolgens in Altea, Alfaz,
Agost en Benimantell. Op dit moment hangen de doeken in Agost en in november
kunt u ze (van 18 nov. tot 10 dec.) bewonderen in Benimantell. Een collage van
“onze” schilders en hun doeken, hangt op het prikbord in de hal. Ook mag ik een nieuwe activiteit aankondigen: canasta, een kaartspel dat makkelijk te leren is. Op de
maandagavond gaat het gespeeld worden in de club. Alle info hierover verder in dit
blad en op het prikbord in de hal. De wekelijkse wandeltochten gaan ook weer van
start onder leiding van Joke Niestadt. Joke wat fijn dat we je weer als lid mogen
begroeten en dat je je zo actief inzet voor de club. Op 7 oktober organiseert de club
haar jaarlijkse Open Dag. Wij hopen dat u als lid aanwezig bent om nieuwe leden
enthousiast te maken, dat kunnen wij als bestuur zeker niet alleen. We kunnen samen
laten zien wat we zoal in huis hebben en hoe de sfeer in onze club is. Ik weet uit eigen
ervaring dat het zo belangrijk is dat je als nieuweling aangesproken wordt zodat je je
welkom kunt voelen. Zondag 15 oktober organiseert de Gemeente Alfaz del Pí een
internationale dag op hun sportcomplex. Wij gaan ons hier als club ook presenteren
met een stand. We geven info over onze activiteiten en Karin staat er in haar prachtige Nederlandse outfit. De tafel moet gedurende de hele dag bemand zijn door leden
van onze club. Heeft u tijd en interesse? Graag! Tot slot: ik heb ervaren dat mensen
in onze club er voor elkaar zijn. Elkaar daadwerkelijk helpen, een luisterend oor hebben voor elkaar als iemand in de put zit of verdrietig is, meegaan met een bezoek aan
het ziekenhuis als dat nodig is, een feestje organiseren voor een jarige enz.: een soort
van burenhulp, een klein gebaar maar van onschatbare waarde. Hoe mooi kan het
zijn! Genoeg geschreven, ik wens u ook namens mijn mede- bestuursleden een prachtige oktobermaand toe en een lieve groet,
Gerry Officier
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
De eerste activiteiten die door het Evenementen team zijn georganiseerd liggen weer
achter ons. Dan denk je wel eens, wat gaat de tijd toch vreselijk snel. Zoals altijd kijken we terug op de afgelopen maand. En daar was weer: die gezellige bingomiddag,
De opkomst was zeer boven verwachting. Daarvoor onze dank. En er werden weer
prachtige prijzen zowel in een tas of in de knip mee naar huis genomen. Rina en
Martin hadden deze dag het geluk van hun leven, zij hadden maar liefst 8 of misschien
wel 10 maal een goede bingo en zij gingen tevens lekker met de hoofdprijs naar huis.
Ook deze middag had zich een sponsor gemeld om de hoofdprijs nog aantrekkelijker
te maken. Hartelijk dank hiervoor. Karin en Joke hebben zich bereid getoond om voor
een langere tijd de bingomiddag in goede banen te leiden. Dank je wel hiervoor
namens het team. Vrijdag 22 september stond de busreis naar Pedreguer en Ondara
op het programma, m.m.v. Vivian die ons weer heel veel heeft bij gebracht over deze
omgeving, dank je wel hiervoor. Zo´n zeven of acht jaar geleden is deze tocht eerder
geweest maar toen met eigen vervoer. Nu leek het ons leuk om deze keer de bus te
nemen. Er hadden zich voor deze reis 44 personen aangemeld. Voor degenen die niet
mee zijn gegaan: jullie hebben wat gemist, het was een geweldige dag. Misschien
voor de mannen de laatste 3 uurtjes niet helemaal. Want wat wij hoorden dat er niet
veel mannelijke winkelaars bij zaten. In deze BRUG leest u meer over hoe deze dag
is verlopen. Zaterdag 23 september stond de hippieavond op het programma met
muziek uit de jaren 50 tot en met 80. Deze avond was tot 2 weken geleden nog onder
voorbehoud omdat het team geen geschikte DJ kon vinden. Gelukkig stelde Jerry zich
beschikbaar om aan alle verzoeken te voldoen en te draaien. Jerry, namens het team
hartstikke bedankt, want door jou kon deze avond heerlijk doorgaan. Er waren deze
avond ongeveer 60 mensen, waarvan heel veel nieuwe leden en mensen die nog geen
lid zijn van onze Club. Op de uitnodiging stond ¨KOMT U OOK VERKLEED UIT
DIE TIJD¨ Helaas hebben weinig mensen daar gehoor aangegeven. Een tip om de volgende keer wel verkleed te komen als je daar zin in hebt: ga naar de ¨Joker Shop¨ in
Benidorm daar heb je voor ongeveer € 15,00 een geweldige outfit. Jullie hebben daar
enkele mensen zelf in zien lopen deze avond. Voor degenen die zich wel verkleedden
stond er een fles Bubbels klaar voor de best verklede man en vrouw.
De winnaars zijn geworden Ada en Bert! Beiden van harte gefeliciteerd en geniet lekker van de bubbels. Mocht u deze avond niet geweest zijn dan heeft u zeker een heel
gezellige avond gemist in onze Club.
Tot slot staat hier het programma voor de maand oktober.
Zaterdag 7 oktober Open Dag van 11.00 uur tot 14.00 uur Op deze dag proberen
wij met ons allen weer nieuwe leden te werven en te laten zien dat Club Los
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Holandeses een geweldige vereniging is, waar vele mogelijkheden zijn. Hopelijk
komt u ook deze dag onze club bezoeken.
Zaterdag 14 oktober Onze zeer gezellige bingomiddag; we beginnen om 14.30 uur
en de ballen worden getrokken door Joke en Karin.
Zaterdag 21 oktober Onze traditionele Rommelmarkt; alles wat u kwijt wilt kunt
u plaatsen op uw kraam. De kosten voor een kraam zijn € 3,00 voor leden en nietleden betalen € 5,00. Deze markt is van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt zich voor een
kraam bij de bar opgeven. De complete agenda ziet u hieronder.
Tot ziens op een of op al onze activiteiten.
Het evenemententeam.

AGENDA
ACTIVITEITEN en
Mededelingen
Zaterdag 7 oktober
Open dag van 11.00 tot 14.00 uur
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
19.30

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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De paden op de lanen in van

el Jardin l’Albarda
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Open DAG

BIJ CLUB “LOS HOLANDESES”
Graag nodigen wij u uit op onze

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.

Vanaf het terras aan de achterkant van de villa biedt de tuin een paradijselijke aanblik..
Wat een uitbundige weelde! Nu maar even niet denken aan het vereiste onderhoud.

- 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.
- Dus tot ziens op zaterdag 7 oktober bij Club “Los Holandeses”
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Beeldhouw & Schilderclub

Partir c’est mourir un peu?
Elke verandering heeft zijn prettige en zijn onplezierige kanten. Vaak gaat
er een periode van twijfelen en nadenken aan vooraf en als je dan eenmaal
de knoop hebt doorgehakt is er rust.
Zo is het Annelies vergaan vermoed ik. Nu ze heeft besloten om te stoppen
met lesgeven aan de schilderclub, kan ze zich weer volledig concentreren op
haar eigen creatieve ontwikkeling.
Dank je Annelies voor je inbreng en inzet in de afgelopen anderhalve periode. Je werd in het diepe gegooid omdat ik, Bart er vandoor ging om te overzomeren in Nederland. En je hebt het volgehouden totdat ik het stokje, of
beter gezegd, het penseel weer van je kon overnemen.
De onderlinge verstandhouding tussen de “docenten” dat wil zeggen tussen
jou, Jaap en mij was uitstekend. En dat is die nog steeds.
Vanaf donderdag 28 september heb ik de begeleiding weer op me genomen.
Op dinsdag is Jaap de headmaster of arts. Hij begeleidt dan zowel de schilders als de beeldhouwers. Op donderdag ben ik de docent, maar alleen voor
tekenen en schilderen.
We gaan er weer een creatieve en gezellige periode van maken en we hopen
Annelies nog vaak te kunnen begroeten tijdens de schilder- en tekenlessen.
Bart

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

info@mcsseguros.net
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

Daar zijn we weer!
Zo langzamerhand komen ook de overzomeraars weer terug, ook de
temperatuur is meer gematigd zodat het weer een gezellig klaverjasseizoen beloofd te worden.
Op zaterdag 7 oktober van 11 tot 14 uur is er weer een open dag: we
zoeken nog wat vrijwilligers die een uurtje willen klaverjassen want
we willen toch de klaverjasafdeling vertegenwoordigen, graag opgeven bij Ben van Beek of Susanna de Zwaan.
Wij bedanken Wies en Harry dat ze de klaverjas op een geweldige
wijze hebben overgenomen toen Ben en Janny op vakantie waren.
De scores op woensdag :
03 augustus
09 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
06 september

Janny van Spronsen
Martin Kuckartz
Wies Benthem
Janny van Spronsen
Eppo Gouwelok
Annie Geerlings

5195 punten
5126 punten
5259 punten
5301 punten
5053 punten
5243 punten

De 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!

06 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus
03 september
10 september

Susanna de Zwaan en Martin Kuckartz
Carl Fritsch en Martin Kuckartz
Yvonne Lit en Piet Gelens
Ali van Barneveld en Mieke Bloemberg
Trudy en Aart van Zuylen
Wies van Benthem en Harry Blous

5253 punten
5281 punten
4871 punten
5301 punten
5086 punten
4977 punten

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:
1e Toiny Weiss en Cor Klaver
2e Carl Fritsch en Martin Kuckartz
3e Ali van Barneveld en Piet Gelens

5809 punten
5788 punten
5766 punten

JvS
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Canasta

Even voorstellen:
wij zijn Willeke de Bruijn en Joke Niestadt. Wij zijn allebei enthousiaste
Canasta-spelers. Daarom willen we op maandagavond een Canasta kaartclubje starten. Canasta kan men met zijn 3en (individueel) of met zijn 4en
(team) spelen.
Bij een kaartspel gaat het vaak om combinaties, ook in dit geval, een serie
van 7 kaarten, dat is het doel! We leggen het graag uit, dus wees welkom en
kom vrijblijvend langs, of speel gezellig mee als je de regels al kent.
Wij spelen op maandagavond vanaf 19.30 uur. Clubgebouw gaat open rond
19.15 uur. Wie alvast de spelregels wil ontvangen die wij in ons clubgebouw
gaan hanteren, kan die via e-mail de opvragen.
Wij starten de eerste maandag na de Open Dag. Dat zal dus op 9 oktober zijn.
Misschien tot gauw.
Willeke de Bruijn en Joke Niestadt
joke1959@gmail.com

Bridge
Wij zijn alweer in oktober.
Er komen momenteel steeds meer bridgers bij. Zij komen weer terug naar het
zonnige zuiden. Op het moment zijn er normaal al 6 of 7 tafels.
Midden september zijn wij weer met de woensdagochtend gestart.
Zaterdag 7 oktober zijn wij aanwezig tijdens de Open Dag, en dan wordt er
ook gespeeld.
Wij hopen dat er naar aanleiding van deze open dag nog wat nieuwe bridgers
bij komen, altijd gezellig, met een hapje en een drankje.
Veel speelplezier!
Het Bridgeteam
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BILJARTNIEUWS
Vanaf 1 oktober 2017 bestaat het biljartbestuur uit:
Cees Kraan (voorzitter), Cor Klaver (penningmeester)
en Jan Mol (secretaris).
De afdeling biljart heeft nu een eigen mailadres:
biljartclub77@gmail.com
De volgende ledenvergadering wordt gehouden begin
januari 2018.
Ruud Brouwer (voormalig schrijver)
NIEUWS VAN DE WEDSTRIJDLEIDER CEES KRAAN
De komende toernooien worden allen op vrijdag gespeeld. Maximaal 10 spelers.
In 2017 op 1 december Pentathlon.
In 2018 op 26 januari Libre en op 23 maart Driebanden.
De inschrijflijsten hangen 4 weken vooraf op het informatiebord in de biljarthoek.

Lief en Leed
Graag willen wij nog eens onder uw aandacht brengen dat wij een aantal
dames hebben die lief en leed met u willen delen.
Zij willen en kunnen graag aandacht geven aan mensen die dat even nodig
hebben.
Dus mocht u iemand kennen die langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt,
laat het ons dan weten.
U kunt het melden bij: Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Met een vriendelijke groet,
Lief en Leed van Club “Los Holandeses”

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De dagen worden weer korter, en de avonden langer. Dus is het heerlijk om je met
een goed boek op de bank/stoel te installeren. De Bibliotheek heeft meer dan
tweeduizend titels voor u klaar staan, dus kom gerust eens bij ons binnen lopen.
Vanaf oktober is het mogelijk om lid te worden van de Bibliotheek voor € 10,00
tot eind 2018.
Wij zitten voor u in de Bibliotheek iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur, dus
tot ziens!
De Bibliotheek vindt u bij het zwembad het trapje af.

Happy Hour betekent tegenwoordig dat het tijd is voor een dutje.
Bron: Seniorenmoment.

Medewerkers van de Bibliotheek
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Wandelclub

de Barranco stappers

De zomer is weer op zijn retour, dus kan de wandelgroep er weer op uit. De eerste
wandeling wordt makkelijk, om weer even te wennen.
We starten de zaterdag na de Open Dag op 14 oktober. Vertrek vanaf het parkeerterrein om 10.00 uur.
Joke Niestadt

Reglement van de Wandelclub “de Barranco stappers”
Alleen clubleden kunnen deelnemen aan de wandeltochten die om de zaterdag worden gewandeld.
Joke Niestadt is de coördinator en geeft aan welke wandeling er wordt gelopen,
hoeveel km ongeveer, moeilijke of makkelijke wandeling en waar de maaltijd wordt
genuttigd.
Houd er rekening mee dat wandelschoenen noodzakelijk zijn op de wandeltochten.
Vertrekplaats is vanaf de parkeerplaats van onze club.
° Wandeling wordt donderdag vóór de wandeling bekend gemaakt in de
wandelgroep WhattsApp.
° De vertrektijd wordt dan tevens doorgegeven (afhankelijk van reistijd en de duur
van de wandeling).
° Wandelaars met auto, wordt verzocht om medewandelaars mee laten rijden tegen
een vergoeding van € 2,00 per persoon.
° Als het enigszins mogelijk is drinken wij ergens op de route koffie vóór het begin
van het wandelen.
Honden:
Daar er wandelaars zijn die liever niet hebben dat er honden op de wandeling worden meegenomen is de keuze hiervoor duidelijk: Geen honden mee! Die zijn vaak
in een restaurant niet welkom.
Bezoek of niet-leden:
Als gasten, familie, tijdelijk bezoek van leden willen meewandelen is dit mogelijk
voor 2 keer. Dit geldt tevens voor niet-leden.
Verzekering:
U dient een zorg- en/of reisverzekering te hebben in
geval van calamiteiten. Club los Holandeses en/of de
wandelclub is nergens verantwoordelijk voor.
Maaltijd na het wandelen:
° Na de wandeling is er uitsluitend voor de wandelaars die mee willen een gezamenlijke maaltijd.

° Meestal wordt er gegeten waar een menu del dia
(vaak inclusief 1 of 2 consumties max.) wordt
geserveerd. Dit om de kosten beperkt te houden.
° De overige drankjes (of buiten het menu) zijn
voor eigen rekening.
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Reizen met de BUS?
Vanaf BENIDORM naar VLIEGVELD en ViceVersa,
VANAF 14 SEPTEMBER 2017
BENIDORM BUSSTATION naar VLIEGVELD
07.10
16.10

08.10
18.10

09.10
20.10

10.10
22.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

14.00

15.00

16.00

VLIEGVELD naar BENIDORM BUSSTATION
08.00
17.00

09.00
19.00

10.00
21.00

11.00
23.00

Computerinfo

12.00

13.00

World on Line

NIEUW OP INTERNET :
Het programma Microsoft Word is redelijk bekend, hiervoor moet betaald worden.
Word is desondanks een veelgebruikte tekstverwerker. Maar ken je Office Online
al? In dit internet pakket van Microsoft zit gratis een uitgeklede versie van Word.
Het tekstverwerkingsprogramma Word Online is een onderdeel van het pakket
Office online. Alles werkt via internet. U moet dus online zijn als je dit programma gebruikt.
Om Word Online en de andere onderdelen van Office Online te gebruiken is een
Microsoft-account nodig. Dit met een mailadres en een wachtwoord. Nog geen
Microsoft-account? Lees dan het artikel ‘Microsoft-account aanmaken’.
Hoe krijg je Word online ?
Ga naar www.office.com en klik op aanmelden.
Typ het e-mailadres + wachtwoord van uw Microsoft-account. Klik op aanmelden.
Klik in Online op Word.
U komt in de on line Word-omgeving terecht. Elke keer als u inlogt op Word
Online, moet u kiezen wat u wilt gaan doen. Beginnen met een nieuw document,
bladeren door de sjablonen of recente documenten openen (overige instructies
staan op internet).
Onderdelen van dit artikel zijn met toestemming van Seniorweb overgenomen.
Probeer het eens, werkt prima.
Duurbro.
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WEEKAGENDA
Maandag
10.30-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek
Canasta

Cees Kraan
Joke Holleman
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt

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
19.30 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 /
David Dissel
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
10.00 uur

Biljart 3-banden competitie
Wandelen

Cees Kraan
Joke Niestadt

Koppel klaverjas

Susanna de Zwaan
Ben van Beek

Zondag
10.30-14.00 uur
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