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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

AFDELINGEN

Agenda activiteiten

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com

Bibliotheek

Joke Holleman

965 873 419

Biljart driebanden

Cees Kraan

676 704 873

Biljart libre

Cees Kraan

676 704 873

Bridge donderdag

Hester Steenbergen

699 576 569

Aad Stolk

966 875 342

Bridge woensdag

Hester Steenbergen

699 576 569

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

Sjoelen

Ben van Zutphen

Tafeltennis

Erwin Olsen

Schilderen / Beeldhouwen

Jaap v. Gurp, Bart Groels

LEDENADMINISTRATIE

+31 637 405 988
966 874 654

966 580 236 of 634 308 932
643 360 175

mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Mevr. Mary Plune
Hr. Peter Plune
Hr. Albert den Dekker
Mevr. Adriënne Colin
Hr. Theo De Bruijn

Overleden

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

Mevr. Angelika Ganzer
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
Het zit er dik in dat wij hier geen witte kerst zullen meemaken …
Eerder deze maand zal de baard van Sinterklaas hopelijk wel wit zijn!
Een gezellig programma staat ons te wachten in december, en de verslagen daarvan zullen ons zeker verblijden in de januari-én februari BRUG.
In dit laatste 2017-maandblad willen wij alle mensen die een bijdrage hebben
geleverd aan DE BRUG heel hartelijk bedanken. Mede dankzij u hebben wij er
iedere keer een informatief en prettig leesbaar exemplaar van weten te maken. Ga
zo door! is dan gebruikelijk om te schrijven.
Wij vestigen de aandacht op de nood aan zgn. acquisiteurs, d.w.z. leden die advertenties kunnen binnenhalen om de kosten te drukken, zodat wij voor een mooi
gevulde BRUG kunnen garant staan. U kunt zich aanmelden bij het Bestuur.
Bart Groels en ondergetekende als Redactieteam, én onze drukkers Karin en Henk
Murks blijven gemotiveerd om uw clubblad te realiseren het komende jaar.
Wij wensen u allen genoeglijke, plezierige, sfeervolle en smakelijk feestdagen
toe, en spreken de hoop uit dat het jaar 2018 u goedgezind zal zijn, vergezeld van
een opperbeste gezondheid van zowel lichaam als geest!
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 januari 2018 in te leveren of te e-mailen vóór de 18e
december.
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 2017-2018
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
In de ochtend van zondag 12 november is Angelika Ganzer overleden. Zij was jarenlang de huisgenote van Boy Wassink. Angelika was actief betrokken bij onze club. Ze
maakte o.a. deel uit van het Evenemententeam. Vorig jaar besloot ze om terug te gaan
naar Duitsland waar haar moeder nog woont. Toen ze kortgeleden op weg was voor
een korte vakantie naar hier, werd ze onwel. In Berlijn werd ze geopereerd en uit die
operatie is ze niet meer bijgekomen. Rust zacht lieve Angelika, we blijven aan je denken als een positieve, humoristische en pure vrouw. Wij wensen iedereen die dicht bij
haar stond heel veel sterkte toe.
In december laten veel mensen hun gedachten gaan over het jaar dat bijna af is: wat
heeft dit jaar mij gebracht? Voor sommigen van U zal dat verdriet zijn en anderen
kunnen blij en tevreden terugkijken. Het is ook de maand waarin je plannen maakt
voor een heel nieuw jaar dat eraan komt.
Wat de club betreft hebben we een roerig jaar achter de rug met ups en downs. Een
jaar waarin een bijna nieuw bestuur gekozen moest worden. Een jaar waarin alle
leden hard gewerkt hebben om onze club het gevoel van verbondenheid met elkaar
weer terug te geven. En dat, lieve leden, is gelukt. Wij hebben het met z´n allen
gefikst, onze club groeit en bloeit. En de sfeer is goed. Geef jezelf maar een dikke
schouderklop.
Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken die week in week uit weer klaarstaan voor hun
afdelingen. Een groot applaus voor hen die zoveel doen achter de schermen.
Extra aandacht voor het volgende: december leesmaand. Heerlijk wegzinken in een
echt boek met de feestdagen? De club heeft een boekenuitleen waar ieder lid tegen
een kleine vergoeding gebruik van kan maken. Het is jammer maar wel begrijpelijk
dat het lezersaantal terug loopt (digilezen). Toch wil ik graag de aandacht vestigen op
deze activiteit. Er zijn heel goede boeken en lieve “uitleendames”. Ik zou zeggen: stap
er eens binnen en leen een boek, het is de moeite waard.
En dan het Evenemententeam: ik merk dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat rondom dit team van vrijwilligers. Dit team is een afdeling van de club. Het organiseert
evenementen en regelmatig terugkerende activiteiten. De financiële inkomsten en uitgaven komen volledig ten goede/ten laste van de club. Eén van de bestuursleden (in
dit geval Hetty de Ridder) is lid van dit team. Ook is Aad (bar) lid van dit team. Toen
Henk en Karin stopten was er niemand te vinden die dit wilde overnemen. Het
Evenemententeam dreigde ter ziele te gaan. We zijn daarom heel blij dat Aad naast
zijn baan op de club, dit als vrijwilliger op zich heeft genomen. Op dit moment telt
het team zes leden maar gelukkig helpen Henk en Karin nog regelmatig mee.
Wij hopen dat voor de Kerst de bestelde toldo gereed is. Die krijgt naar ons idee een
dubbele functie : in de winter kunnen we nog buiten zitten en zal het een goede sluis
zijn die de warmte in ons gebouw langer kan vasthouden. Daarnaast hoeven er ieder
jaar geen nieuwe parasols meer te worden aangeschaft en we zitten er uit de wind.
Als u ‘s avonds in de club bent, zal het u zeker opgevallen zijn dat onze tent nieuwe
verlichting heeft. Een gulle geefster die anoniem wil blijven heeft ons daarvoor een
bedrag geschonken. Wat een verbetering; we zijn hier heel blij mee. Dank u wel!
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De komende tijd wordt de club weer omgetoverd in Kerstsfeer zodat we ook samen
kunnen genieten van deze bijzondere maand. Er is veel te doen en ik hoop dat u met
heel veel plezier deelneemt aan datgene waar uw hart ligt.
Rest mij om u ook namens mijn mede-bestuursleden een mooie decembermaand toe
te wensen en ik hoop u tijdens deze dagen in de club te mogen ontmoeten.
Een hartelijke groet,
Gerry Officier

Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
Op vrijdag 10 november was het weer zover...een busreis naar de stad Valencia
en dan ook naar Ikea. Klokslag 09.00 uur vertrok de bus met 57 personen.
Hetty heette ons hartelijk welkom en wenste ons een leuke dag toe.
De reis er naartoe was gezellig, mede door onze reisleidster Vivian die ons op
mooie plekken wees. Na 1.1/2 uur rijden kwamen wij in Valencia aan en een
mooie rondreis kregen. Hierover leest u verder in De Brug.
42 Personen bleven in Valencia en 15 personen gingen naar Ikea waar het leuk
winkelen was.
Om 17.00 uur stond de bus weer bij Ikea en deze werd volgeladen met de koopjes. En wij weer op weg naar Alfaz del Pi waar het onderweg alweer donker
werd. Nog even een drankje bij de Club en dan de aanwinsten thuis uitpakken.
Zaterdagmiddag 11 november was er weer een heel gezellige Bingo en onze
dank gaat dan toch echt naar Thea die het lotenverkopen met veel plezier doet.
De prijzen waren dit keer weer als vanouds ...voor Thuis en in de Knip.
Onze dank van het E.T. gaat dan ook uit naar de gulle Sponsor voor de hoofdprijs.
Had u deze middag geen tijd voor de Bingo ? ... op zaterdag 2 december is er de
Sinterklaas-bingo, en die is dit keer niet in de middag is, maar begint om 19.45
uur, met prachtige prijzen.
Zaterdag 18 november was de Mosselavond, en de sfeer was goed en de mosselen overheerlijk. Natuurlijk bedanken wij het keukenteam voor al het lekkers dat
op tafel kwam.
Vrijdag 8 december gaan wij kerststukjes maken. Wij beginnen dan om 10.30
uur. Uw hulp is van harte welkom, altijd gezellig !
Zondag 24 december vindt de Kerstborrel plaats v.a. 15.00 uur tot 18.00 uur.
Maandag 25 december Kerstdiner : aanvang 18.00 uur.
Wij wensen u allen een mooie en gezellige Kerst toe.
Met vriendelijke groet,
het Evenementen Team “Club Los Holandeses”
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AGENDA
ACTIVITEITEN en
Mededelingen
Vrijdag 1 december
Triathlon Biljart toernooi
Zaterdag 2 december

Sinterklaas Bingo
aanvang 19.45 uur

Maandag 4 december

Clubhuis in Kerstsfeer brengen
Aanvang 10.30 uur

Vrijdag 8 december

Kerststukjes maken voor
ons clubhuis
Aanvang 10.30 uur

Zondag 24 december

Kerstborrel
van 15.00 t/m 18.00 uur
met een hapje en een drankje.

Maandag 25 december Kerstdiner aanvang 18.00 uur
Maandag 1 jan. 2017 Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur
m.m.v. Meet the Voice.
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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Autopuzzelrit

Aankondiging PUZZELRIT 2018

De jaarlijkse auto-puzzelrit wordt gehouden op zaterdag 24 februari 2018.
De puzzelrit is er vooral op gericht om deelnemers te laten genieten van al
het moois wat onze omgeving (Alfaz del Pí – La Nucía – Altea) te bieden
heeft. Men komt op plekken waar men nog nooit geweest is . Mensen kunnen later de puzzelrit gebruiken om vrienden en familie die uit
Nederland/België komen een rondleiding door dit gebied te geven.
De tijdens de puzzelrit gestelde vragen variëren van makkelijk tot moeilijk
maar zijn echt voor (bijna) iedereen op te lossen.

VAN HET BARTEAM

Beste leden,
Op zaterdag 18 november jl. heeft het Barteam de jaarlijkse mosselavond gehouden. Het team vond het weer een geweldig succes (70 deelnemers!). Vrijdag 17
november hebben 8 personen 120 kilogram mosselen zitten ontbaarden (schoonmaken). Dit is altijd weer gezellig samenzijn onder elkaar; dit baarden moet je
zeker niet onderschatten want als dit niet goed gebeurt kan de mossel taai blijven.
En dan de avond zelf. Om 18.15 uur liep onze Club lekker vol. En om 19.00 uur
opende Aad met een klein welkomstwoord . Wij hadden bedacht om constant
iemand door de zaal te laten lopen om de drankjes uit te serveren in plaats van het
afhalen aan de bar. Want zeg nou zelf, als je steeds van tafel af moet voor een
drankje gaat de lol er wel af. Dit was voor iedereen een schot in de roos.
Mirjam, onze nieuwe aanwinst in het Barteam deed dit met groot succes.
Het Barteam heeft ontzettend veel lof gekregen over deze avond. Wij werden in
een korte toespraak door Ruud Kooijmans dan ook hartelijk bedankt: “dat dit alles
uit onze eigen keuken van de Club te realiseren is”. Waarna kregen wij een geweldig applaus van alle onze gasten.
Als Barteam willen wij dan ook alle deelnemers hartelijk bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen. Ook wij hebben een grandioze avond gehad.
Verder willen wij ook onze baarders, bedienders, afwasmedewerker en keukenbrigade hartstikke bedanken. Want zonder jullie medewerking is deze avond niet te
realiseren. Nogmaals namens Marco en Aad: bedankt !!!!!!
Op maandag 25 december a.s. organiseert het Barteam het kerstdiner. Wij beginnen om 18.00 uur en de kosten zijn € 33,50 per persoon. Het kerstmenu staat
elders in de Brug vermeld. Inschrijven vanaf vandaag. NB. vol is vol. Maxiamaal
is er plaats voor 60 personen. Wij wensen allen prettiege feestdagen en een voorspoedig 2018 toe!
Het Barteam

DE BRUG blz. 8

DE BRUG blz. 9

MET DE CLUB NAAR VALENCIA
Op vrijdag 10 november jl. was het weer zover.Wij gingen een dagje naar
Valencia, met voor de liefhebbers een bezoekje aan IKEA. We vertrokken om
9.00 uur vanaf de Club, vernamen dat de buschauffeur Manolo heette en de gids
Vivian, en reden al spoedig op de autopista.
Vivian gaf onderweg weer veel informatie over allerlei wetenswaardigheden
zoals de muscateldruiven, de riuraus, de geschiedenis van de Borgias waarvan
nog steeds een paleis in Gandia staat. Daarna kwamen de sinaasappels aan de
beurt en de geschiedenis van de stad Valencia zelf. De passagiers hadden ondertussen een plattegrondje gekregen van het Evenemententeam en uitleg over de
te bezoeken punten in Valencia. Maar iedereen was vrij om te doen en te laten
wat men wilde.
Aangekomen in Valencia was er een fotostop bij de futuristische STAD VAN
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, een panoramische tour door Valencia
met uitleg over de kathedraal en stapten midden in het centrum van Valencia uit.
Ieder ging zijns weegs en de bus reed met de overige mensen naar IKEA.
Voor de terugreis was iedereen prima op tijd, de meesten 2 cm korter door het
vele wandelen en om half 7 ´s avonds kwamen wij moe maar voldaan weer bij
de Club aan, en namen nog een afzakkertje bij Aad. Het was weer een geslaagde dag.
Vivian

Pingpong-afdeling
De pingponggroep speelt elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur. ‘s Zomers buiten
en ´s winters binnen in de Soos.
Afgelopen vrijdag 17-11-2017 is een
tweede tafel feestelijk, met een door
Aad geschonken fles bubbeltjes, in
gebruik genomen.
De tafel is betaald door de leden en
gesponsord door Cor Klaver en Joost
Maenen.
Marij, Marleen en Paul hebben in een
werkgroep geïnventariseerd welke
tafel aan onze eisen moest voldoen.
De ledenstop is opgeheven en ieder die gezellig en sportief is kan zich aanmelden om mee te spelen. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar (okt –okt).
Wij bestaan uit ca. 18 deelnemers.
Het dagelijks bestuur: Marij en Erwin
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Balconades Benimantell
Zaterdag 18 november. Een groot aantal leden van de schilderclub is naar de opening van de Balconade geweest in Benimantell, een klein bergdorp in de buurt van
Guadalest. Het was de laatste van vier plaatsen waar de Balconade te zien was,
Een heel feestelijke gebeurtenis. Het was stralend weer, perfect voor een wandeltocht langs de 57 balconndes, die door heel Benimantell waren opgehangen.
We werden ontvangen door de burgemeester en de wethouder in een grote tent
naast het stadhuis. De chocolademelk en cake stonden al op ons te wachten en
smaakten prima. In de tent hing ook al een aantal balconades. Ik was met mijn
partner die gebruik moet maken van een rolstoel en toen ik de hoogteverschillen
in Benimantell zag, dacht ik even dat ik dat niet zou volhouden. Maar een inwoner en wethouder boden direct aan om te helpen duwen.
De tocht werd aangevoerd door een tamboer- en schalmeispeler, gestoken in oude
kledij. De balconades waren stuk voor stuk de moeite van het bezichtigen waard.
Wat heeft iedereen er weer veel tijd en aandacht aan besteed, en dankzij de hulp
bij het duwen, heb ik ze bijna allemaal gezien en kon ik foto’s maken. Ik doe volgend jaar weer mee.
Tine Westenberg
Tegen enen keerden we terug in de tent op de plaza. Daar stond onze tafel
al klaar. De inauguración y degustaciones de la 3e semana gastronomica; L’
OLLETA DE BLAT was een feit en wij deden mee. En het was smakelijk, gezellig en vrolijk, dat moge blijken uit de bijgaande foto’s.

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

info@mcsseguros.net
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KLAVERJASCLUB

SCHOPPEN NEGEN

De tijd gaat ongelooflijk snel. Het is alweer
December. Dit is bij uitstek de gezelligste
maand met alle feestdagen en het weerzien met de familieleden. Ook de
klaverjasafdeling levert hier een bijdrage aan. We gaan namelijk met
ruim veertig klaverjassers een gezellige avond doorbrengen in Benidorm
Palace met een leuke show en een heerlijk diner.
Verder wensen we iedereen gezellige dagen en voor de reizigers onder
ons: “Gezond weer terug in het nieuwe jaar”.

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!

De scores op woensdag:
25 Oktober
Will Krouwel.
1 November.
Rietje Grootscholten.
8 November.
Elly Greveling.
15 November
Trudy van Zuylen.

5513 punten
5220 punten
5398 punten
5296 punten

De scores op zondag:
22 Oktober
Mary en Peter Plume.
29 Oktober.
Trudy en Aart van Zuylen.
5 November.
Martin Kuckartz en Carl Fritsch
12 November.
Martin Kuckartz en Carl Fritsch.

5632 punten
5170 punten
5192 punten
5188 punten

De hoogste scores op woensdag :
1e. Peter Plune.
5908 punten
2e. Anke Kuckartz.
5748 punten
3e. Ali van Barneveld
5739 punten
De hoogste scores op
zondag:
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
J. v. S.
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Canasta

In oktober is de afdeling Canasta o.l.v. Willeke de Bruijn en Joke Niestadt van
start gegaan.
Er is veel belangstelling gebleken, leuk voor de organisatrices, maar zeker ook
voor de enthousiaste spelers. Iedere maandagavond vier tafels die bij toerbeurt
van spelers wisselen, zodat ook de leden elkaar beter leren kennen, en zeker het
interessante canastaspel!
Achter de bar hebben wij Mirjam, die nu reeds enkele weken hulp biedt aan het
barteam, en een attente en lieve gastvrouw is gebleken. Veel succes en plezier
gewenst in je nieuwe job Mirjam!
Hebt u interesse om ook te komen kaarten, dan leggen Willeke en Joke u graag
de spelregels uit, dus kom vrijblijvend binnen, of speel gezellig mee als u de
regels al kent.
Er wordt gespeeld op maandagavond vanaf 19.30 uur. Het clubgebouw opent
haar deuren rond 19.15 uur en dan ook graag aanwezig zijn, zodat de tafelindeling gemaakt kan worden, en er op tijd begonnen kan worden.
Wie alvast de spelregels wil ontvangen die wij in ons clubgebouw hanteren, kan
via e-mail de spelregels opvragen: joke1959@gmail.com.
Tot ziens,
Harriët

Cor Klavers’

AFSCHEID VAN HET BESTUUR

Op donderdag 16 november jl. heeft Cor Klaver officieel afscheid genomen van
het Bestuur. Cor heeft om privéredenen geen tijd meer ons te helpen, hij wil wat
meer tijd voor zichzelf.
Gerry, onze voorzitter, heeft Cor uitgebreid bedankt voor zijn inzet voor de
club en hem het allerbeste gewenst.
Wij zullen hem gewoon nog steeds
zien als hij de ballen laat knallen, en
horen als hij aan de bar het hoogste
woord voert.
Onder het genot van een drankje en
een hapje (dat hapje was een gezellig
bittergarnituur) dat er ook bij onze
leden, die heerlijk in het zonnetje
zaten, met smaak erin ging, hebben we nog even alles de revue laten passeren.
Cor hartstikke bedankt!!!!
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MOSSELAVOND

Kennen jullie
soms
de mosselman
de mosselman
bij hem eet je

geweldig!
Lief en Leed
Voor de goede orde brengen wij u nogmaals onder de aandacht dat wij met een
aantal dames zijn die lief en leed met u willen delen.
Zij willen en kunnen 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”
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feestprogramma!

De
Barrancostappers
wensen alle
clubleden
een voorspoedig
en sportief 2018
toe!
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SPAANSE FEESTDAGEN IN DECEMBER EN JANUARI
Woensdag 06 december

Día de la Constitucíon Española
Nationale Feestdag.
Vrijdag 08 december
Inmaculada Concepción
Het dogma van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria leert dat de Moeder Gods nooit deel heeft gehad aan
de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, ´vol van genade´, geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven.
Vrome traditie. Het geloof in de Onbevlekte Ontvangenis (Latijn: Conceptio
Omaculata) was lange tijd slechts een vrome aangelegenheid en geen theologisch leerstuk. In sommige kerken in de oudheid en de vroege middeleeuwen vierde men zelfs al het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.
Zondag 24 december
Noche Buena
De avond vóór Kerstmis heet in Spanje
“Noche Buena! (letterlijk: “goede nacht”) en wordt traditiegetrouw gevierd
met een groot familiediner, dat laat in de avond plaatsvindt en uren kan
duren. Aansluitend gaan sommige families naar de nachtmis. Maar velen zitten nog aan tafel om middernacht. Er worden geen cadeautjes uitgewisseld
met Kerstmis. Dat geschiedt op 06 januari.
Maandag 25 december
Navidad
Zondag
31 december
Noche Vieja. Vergeet niet de geluksdruiven!
Maandag
01 januari
Año Nuevo
Zaterdag
06 januari
Los Reyes Mágicos.

Weet je dit al ..?
Vele jaren vlogen wij, meerdere malen per jaar, met Transavia of Vueling van
Alicante naar Amsterdam en terug. Dit ging prima, de vluchtprijs werd elk jaar
lager, maar de consumpties aan boord werden wel veel duurder.
Welnu in november jl. vlogen wij op een zaterdag met de KLM, vliegt nu ook
driemaal per week tussen Amsterdam en Alicante. Voor een enkele reis betaalden
wij 66 euro per persoon.
Nu komt het, tijdens de vlucht worden de drankjes en snacks gratis geserveerd.
Al met al is de KLM in dit geval niet meer duurder dan de lowcost vliegmaatschappijen.
Tot slot, wij vertrokken op een herentijd 12.30 uur uit Amsterdam richting
Alicante.
Nog iets vreemds, bij sommige autoverhuur maatschappijen is de maximum leeftijd van de bestuurder van een huurauto 80 jaar maar bij Europcar 90 jaar.
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
Johan Timmerman
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
Bart Groels
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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