November blaas de hemel open
tot onze ogen gaan geloven
aan alle heerlijkheid op aard
Vrij naar C.S. Adema van Scheltema
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SOCIËTEIT
Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor
leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagen
van 12.00 tot 13.00 uur is er één
bestuurslid aanwezig.

algemene informatie
Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op
31 januari betaald te zijn. Voor betalingen na die datum wordt € 5,- extra
in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen
De coördinatie van alle soosactivi- contant* worden voldaan of op de
teiten geschiedt door het bestuur. onderstaande bankrekening worden
overgsemaakt.
Alle activiteiten - buiten de vaste
activiteiten - zijn onderhevig aan de BANCO POPULAR
goedkeuring van het daartoe
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
gemachtigde bestuur.
( IBAN dient u te gebruiken als u
Kosten voor het gebruik van de soos vanuit Nederland overmaakt. )
anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: € 30,- per keer
BIC/Swiftcode: POPUESMM
- Voor niet-leden of verenigingen:
t.n.v. Circulo Privado Los
€ 100,- per keer
Holandeses, Alfaz del Pi

Lidmaatschap en contributies: *Contante betaling kan geschieden
Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2019) bedraagt de
contributie: € 80,-

aan de bar in de soos of aan de penningmeester.

Bij de foto op het omslag:
De Puente Romano de Cangas de Onís (Asturië)
is wellicht een van de mooiste bruggen om te zien, zeker in de avonduren
omdat ze dan mooi verlicht is. De brug staat weliswaar bekend als een
Romeinse brug maar de brug werd gebouwd in de middeleeuwen toen
Alfonso XI de Koning was. Deze brug in de plaats Cangas de Onís staat in
Spanje bekend als een van de mooiste en meest bezochte bruggen.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2018
1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
Z/W

€ 150,00
€ 90,00

1/3 pagina:
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
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Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Canasta
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Schilderen / Beeldhouwen
Wandelen

LEDENADMINISTRATIE

BLOEDDRUKMETING IN CLUB LOS HOLANDESES
Vanaf donderdag 4 oktober zullen wij weer, iedere eerste en derde
donderdag van de maand, vanaf 10:30 uur tot 12:30 uur in de club aanwezig zijn voor de bloeddrukmeting van uw clubleden.
Met vriendelijke groeten, Lianna Schipper

Irene van
Erik van den
Mieke v d
Monique van
Yvonne
Tom
Fritz
Noel
Sanny de
Hetty
Tineke
Jack
Gerda
Ingeborg
Corrie van
Steven
Lex

Beveren
Broeck
Dungen
Dijk
Göttgens
Göttgens
Hadrich
Haesaert
Heer
Hertog
Hoffman
Janssen
Käss
Kroonwijk
Leeuwen
Lentink
Luft

Contactpersonen

Telefoonlijst

Aad en Marco:
evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
676 704 873
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31 648 791 230
Chris Janse
+31 635 764 446
Hester Steenbergen
699 576 569
Aad Stolk
966 875 342
Margaret Vegter
643 219 812
Joke Niestadt
656 943 098
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Janny van Spronsen
672 529 645
Ben van Beek
625 124 260
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Johan Timmerman
+31 637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Ben van Zutphen
966 874 654
Erwin Olsen
966 580 236 of 634 308 932
Jaap v. Gurp
643 007 346
Bart Groels
643 360 175
Joke Niestadt
656 943 098
van harte welkom: nieuwe leden
Thera
Margo
Ingrid van
Marco van
Pieter van
Rina
Lea
van
Ruud van der
Jeanny
Annemieke
Hans
Henk van der
Bartvan der

Luft-Bossers
Niestadt
Opstal
Opstal
Reede
Ooteman
Ruler-Olman
Schans
Stoopen
Verberg van Dinter
Verberg
Zijden
Zijl

Overleden:
Hr. Harrie van Olphen
Mevr. Ferry Rooth-Piller

Als u de contributie betaald heeft, kunt u uw lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar.
Aan alle leden, indien u een e – mail adres heeft of
wijziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com;
Riek Tol-Lems

ADELINGEN
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VAN DE REDACTIE
Wie weet hebben wij voor de laatste keer de klok een uur verzet ? Altijd weer
even wennen, maar de tijd gaat nog net zo snel zijn gang, dus laten wij die dan
maar plezierig benutten !
Vervelen hoeft u zich niet, o.a. de traditionele Rommelmarkt, een nostalgische
showavond en een uitje met de bus staan deze maand op het programma.
Dit jaar eens niet eind november de kerstmarkt maar de 8ste van de maand
december, wel zo toepasselijk.
Weer veel om over te kunnen schrijven, dus … verslaggevers ga uw gang !!!
Vele bekende gezichten sieren de Club nu zij het kouder wordende Nederland
hebben verruild voor het toch wel meer aangename Spanje.
En … wat zijn wij verheugd zoveel nieuwe leden te kunnen begroeten sinds de
Open Dag. Zie elders in deze Brug.
Voor het Redactieteam is het fijn te weten: hoe meer lezers hoe beter, want daar
doen wij het uiteindelijk voor !
Vergeet echter niet dat wij via de website holandeses.nl ook te lezen zijn …
Linda houdt nog trouw de website up to date, waarvoor een “dank je wel” zeker
op zijn plaats is.
Ook het Evenemententeam zit niet stil, en haalt vele en heel diverse activiteiten
uit de kast,
een pluim op hun hoed hebben zij zeker verdiend !
Wij gaan zeker een plezierige maand tegemoet, en het Redactieteam wenst u
daarbij veel genoegen.
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 december in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
november.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst
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van de Bestuurstafel
Beste leden,
We gaan alweer de voorlaatste maand van het jaar in. Het wordt kouder, de oranje dekentjes, gekregen van Waldo, komen goed van pas.
Ik wil graag het volgende onder de aandacht brengen: er hangt in onze club een
defibrillator, gesponsord door Imed Levante. Dit apparaat kan levens redden, het
is belangrijk dat iedereen weet waar het hangt, zodat het in geval van nood
gebruikt kan worden.
Deze maand houd ik mijn tekst kort omdat ik u met onderstaande foto (evenemententeam en bestuur) graag wil laten zien hoe blij we zijn met het resultaat
van de Open Dag. Ik hoop dat de nieuwe leden hun plekje gaan vinden bij ons.
Zondag 28 oktober is er de inloopborrel. Dan kunnen we onze nieuwe leden ontmoeten en kennismaken met elkaar.
Marianne van der Klooster, sinds 2 jaar lid van de club, heeft aangeboden om
mensen die vragen hebben over iPad of iPhone te helpen (zie elders in dit blad).
Dank je wel Marianne voor dit spontane aanbod.
Er wordt druk geoefend de laatste tijd: 10 november is er in de club de
Nostalgische Carnavalsavond en ook het tijdelijke Kerstkoor heeft haar eerste
repetities achter de rug. Heel veel succes allemaal.
Ik wens u, ook namens de mede-bestuursleden, een mooie novembermaand toe.
Een hartelijke groet,
Gerry Officier Voorzitter

Het bestuur en het Evenemententeam wensen alle nieuwe leden hartelijk welkom bij
de club en dat we nog vele jaren veel plezier op de club zullen hebben met alle
nieuwe leden natuurlijk samen met de leden die we al hebben, PROOST.
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Nieuws van het evenemententeam
Beste Leden,
Zaterdag 22 september jl. was weer
onze eerste Bingo na de vakantie.
Er was een geweldige opkomst en de
sfeer was weer gezellig, mede door
Thea onze lotenverkoopster, die ook
nog deze keer de Hoofdprijs won.
Vrijdag 28 september was er een heel
gezellige Busreis naar Busot, Agost en
Villajoysa. Wij hebben een bezoek
gebracht aan de grot van Canalobre en
een Pottenbakkerij in Agost,geweldig!
Van de hele reis heeft Annemiek verslag gedaan dat is te lezen in deze
Brug.
Zaterdag 6 oktober was de Open Dag
druk en gezellig. Over dat succes leest
u verder in deze Brug.
Zaterdagmiddag 20 oktober was de
weer gezellig Bingo en druk bezocht !
De bingoballen werden goed geschud door Karin en Joke, De Hoofdprijs ging deze
keer naar Annemarie. Zij kreeg een extra mooie prijs omdat 2 gulle Sponsors de
prijs hadden verdubbeld. Dat was een geweldige Prijs, die nog niet eerder bij een
Bingo is voorgekomen. Hartelijke dank aan deze Sponsors.
VOOR DE MAAND NOVEMBER HEEFT HET EVENEMENTENTEAM
HET VOLGENDE OP HET PROGRAMMA STAAN:
Zaterdag 3 november is er weer een ouderwets gezellige Rommelmarkt van 10.30
- 14.30 uur. Alles wat u te koop heeft, kunt u plaatsen op uw kraam (zie info flyer).
Zaterdag 17 november is er een Mosselavond; helaas is het niet meer mogelijk om
te reserveren want deze Mosselavond zit helemaal vol.
Vrijdag 23 november is er de gecombineerde Busreis Ikea/Murcia. Wij vertrekken
om 09.00 uur vanaf de Club richting Murcia. Voor verdere informatie zie de Flyer
in deze Brug.
Vergeet vooral niet onze Sinterklaasbingo op Zaterdag 1 december om 19.45 uur.
Wij hopen u te zien op één of alle activiteiten.
Met vriendelijke groet,
het Evenemententeam Club “Los Holandeses”
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AGENDA
Zaterdag 3 november
Zaterdag 10 november

Zaterdag 17 november

Vrijdag 23 november

Zaterdag 1 december
Zaterdag 8 december
Maandag 10 december
Maandag 24 december
+(34) 965 887 029
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Avenida Pais Valenciá 15, local 3.
03580 Alfáz del Pí. Alicante

Dinsdag 25 december
Dinsdag 1 januari

ACTIVITEITEN en

Mededelingen

Rommelmarkt
Van 10.30 tot 14.30 uur
Nostalgische Carnavalsavond zie flyer.
Club gebouw open om 19.11 uur
de show start om 20.11 uur
VOLGEBOEKT
Mosselavond
Aanvang 19.00 uur
Kosten € 12.50 p.p.
Busreis Ikea Murcia zie elders in deze Brug
Vertrek 09.00 uur.
Kosten € 17,50 niet leden € 22,50.
Sinterklaas Bingo
Aanvang 19.45 uur
Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.30 uur
Kerststukjes maken voor op de tafels
Aanvang 10.30 uur
Kerstborrel
Aanvang 15.00 uur
Kerstdiner
Aanvang 18.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur

LIEF EN LEED

www.toldosaitana.com

Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij
Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
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, van
Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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I n gesprek met
Vandaag een babbel met Elly Geveling en Henk Mulder, waarvan ik
tijdens de klaverjasconversatie al had begrepen dat Henk arts was en Elly verpleegster. Dus ik zag al een heuse doktersromance voor mij, , hoe romantisch is dat?
Echter, de realiteit is anders, Zij leerden elkaar kennen op een Rotterdams dansfeest,
Elly was 16 en Henk 17 jaar, intussen zijn ze 48 jaar getrouwd.
Henk is in Heerlen geboren en verhuisde op zijn 4e jaar naar Rotterdam.
Elly is in Rotterdam geboren.
Na de middelbare school sudeert Henk voor arts . Uiteindelijk specialiseert hij zich
tot internist. Na 5 jaar assistentschap promoveert hij en mag de titel Dr. voor zijn
naam voeren. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar endocrinologie, dit betreft o.a.
stofwisseling en diabetes.
Hij ziet zijn beroep vooral als een roeping en streeft er naar zijn patiënten met empathie te behandelen, en wel in brede lagen van de bevolking, van leden van het koninklijk huis tot Jan met de pet, elk op zijn eigen manier.
Het paar kreeg 4 kinderen, 3 jongens en 1 meisje die op hun beurt weer voor 8 kleinkinderen zorgden, de jongste 4 jaar, de oudste 17. Toen hun dochter naar het middelbaar onderwijs gaat pakte Elly haar oude beroep van verpleegster weer op.
Sinds september 2015 wonen Elly en Henk in Spanje, in een mooi appartement in
Benidorm met een grandioos uitzicht
.
Ondanks het feit dat Henk met pensioen is kan hij zijn vak nog niet loslaten, en regelmatig heeft hij nog contacten op zijn vakgebied. Binnenkort is hij voor 6 weken in
Nederland, een projectonderzoek naar de griepinfectie; in de toekomst zal wellicht de
griepinjectie overbodig zijn en vervangen worden door een preventieve behandeling
door middel van medicatie.
Naast de drukke agenda heeft
het stel toch nog tijd voor
hobby’s. Voor Henk is dat klaverjassen, voetbal kijken en
thrillers lezen. Voor Elly klaverjassen, lezen, puzzelen en
schilderen. Ook reizen staat
op het programma.
Het was een interessant en
onderhoudend gesprek met
gezellige mensen.
Elly en Henk bedankt !
Janny van Spronsen
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BUSREIS 28 SEPTEMBER 2018
Met 26 personen vertrokken wij op vrijdag 28 september jl. voor een mooie/interessante busreis naar de plaatsen Busot, Agost en Villajoyosa. Dit onder begeleiding van
onze super ervaren gids Jill en een prima chauffeur. Degenen die al een eerdere busreis hebben meegemaakt weten dat met de kennis van Jill veel informatie tot ons
komt, en ook dit was deze reis zeker weer het geval.
Onderweg hebben we veel wachttorens gezien; deze werden vroeger gebruikt om te
communiceren in de breedste zin van het woord. Ook werd ons verteld dat er drie
soorten gebergten zijn: Blokgebergte, dat ontstaat wanneer gesteente massa scheurt
in twee of meer verschillende delen. Plooiingsgebergte wordt gevormd d.m.v. het botsen van twee korstplaten, en koepelgebergte ontstaat d.m.v. gesmolten materiaal dat
diep onder de aarde naar boven geduwd wordt.
Eerst werd een bezoek gebracht aan de grot van Canalobre. Deze grot was voor iedereen toegankelijk op het eerste niveau. Een aantal onder ons is dan ook niet verder
gekomen en vond al snel een lekker terrasje waar de dorst gelest kon worden terwijl
boven hun hoofden een aantal bergbeklimmers met iets anders bezig waren.
Onze tweede stop was in Agost waar we kennis maakten met Emili Boix, de vijfde
generatie in de familie die de traditie van pottenbakken voortzet. Met verbazing hebben we gekeken hoe makkelijk en vooral vliegensvlug hij de meest mooie bakjes,
kandelaars, lampvoeten, etc. maakt. Zowel Gerry als Linda hebben ook een poging
gedaan om iets te maken, hetgeen niet heel goed lukte. Maar bewonderenswaardig dat
zij een poging waagden. Na wat spullen van Emili gekocht te hebben, gingen we de
inwendige mens verwennen. En verwennen was het zeker: een super lunch met koude
en warme gerechten was top. Ook de bediening mogen we niet onvermeld laten, en
voor de dorst werd goed gezorgd.
Na de lunch gingen we naar Villajoyosa, wat vrolijke en blije stad betekent. Vroeger
waren hier veel scheepswerven. Ook was hier vroeger geen strand maar door de firma
Blankevoort, die nog aardig wat zand over had na het aanleggen van het strand van
Finestrat, is dit hier opgespoten. Hierdoor kwamen er veel meer toeristen naar dit
kleurrijke plaatsje. Met onze gids kon een kleine rondwandeling gemaakt worden in
het oude centrum. Ondergetekende heeft daar niet aan deelgenomen maar degenen
onder ons die hier wel gehoor aan hebben gegeven waren super enthousiast.
Villajoyosa vonden zij een heel mooie stad met veel versieringen, vlaggetjes en
bomen ingepakt door mooie breiwerkjes. De verfhandel in deze plaats heeft niets te
klagen want er is heel wat verf gebruikt om de huizen wat meer kleur te geven! De
helft die niet mee wandelde zat heerlijk op een terrasje aan de boulevard.
Na afloop stond onze luxe bus precies om 18.00 uur klaar om ons naar de club te
brengen waar we onder het genot van, jawel nog een drankje, de fijne en leerzame
dag nog eens konden terughalen.
Veel dank aan het Evenemententeam en met name Aad voor het perfect regelen van
deze reis! Rest nog te vermelden dat de volgende busreis - welke u zeker niet mag
missen – gepland staat op 23 november a.s.
Annemiek van Hattum
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Bibliotheeknieuws
Eigenlijk hebben we geen nieuws. Maar dan toch even dit. Voor de mensen die
net op de afgelopen Open Dag lid zijn geworden van oze Club: wij hebben een
bibliotheek met meer dan tweeduizend recente boeken, voor elk wat wils zoals
thrillers, romans en biografieën. De kosten zijn € 10,00 per kalenderjaar.
Daarvoor kunt u drie boeken per week lenen en daarna weer omruilen. Elke
maandag is de Bibliotheek open van 12.00 tot 13.00 uur. Bij het zwembad het
trapje af. komt u gerust eens een kijkje nemen u bent hartelijk welkom.
De medewerkers van de Bibliotheek
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Busreis vrijdag 23 november
naar Ikea en Murcia

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

info@mcsseguros.net

We vertrekken om 9.00 uur richting
Murcia. Onderweg, dit zal zijn rond
10.15 uur, is er een koffiestop.
Rond 10.45 uur vertrekken we naar
Ikea. Hier kunt u uitstappen en genieten van een dagje shoppen bij Ikea.
Voor degene die een dag te lang vinden om te shoppen in Ikea rijden we
door naar Murcia.
Daar aangekomen rond 12.15 uur maken we
een stadswandeling met zeer interessante informatie. Deze wandeling zal
ongeveer een half uur zijn. Rond
13.00 uur is het etenstijd en kunt u uw
eigen weg vervolgen.
Om 15.30 uur vertrekken we weer
richting Ikea. Daar kunt u eventueel
nog een goed uur shoppen en uw
belangrijkste inkopen doen voor bijvoorbeeld de kerst
Rond de klok van 17.00 uur zullen we
terug rijden naar Alfaz del Pi waar we
rond 18.30 uur aankomen.
De kosten voor deze busreis zijn voor
leden € 17.50 en niet leden € 22.50

De BRUG blz.11

Klaverjas nieuws
En alweer is het november, we hebben al
veel overwinteraars mogen begroeten maar
we moeten wachten tot januari tot we op volle sterkte zijn. Toch is het alweer
gezellig druk, dus het belooft een goed seizoen te worden.
Ook de Open Dag was mede door het prachtige weer uiterst succesvol .
De scores van de afgelopen maand:
Op woensdag :
26 september
Janny van Spronsen
5928 punten
03 oktober
Aart van Zuylen
5234 punten
10 oktober
Tonny Duyneveld
5519 punten
17 oktober
Elly Geveling
5110 punten
Op zondag:
23 september
Janny van Spronsen en Ben van Beek
5586 punten
30 september
Joke Bermon en Eppo Gouwelok
5387 punten
07 oktober
Ali v. Barneveld en Rietje v.d. Oudenrijn
5427 punten
14 oktober
Carl Fritsch en Martin Kuckartz
4947 punten
De hoogste scores van dit jaar:
Op woensdag :
1e Ali van Barneveld
6429 punten
2e Yvonne Lit
5954 punten
3e Janny van Spronsen
5928 punten
Op zondag:
1e Elly Geveling en Henk Mulder
6186 punten
2e Anke Kuckartz en Hester Steenbergen
5974 punten
3e Rob van de Velde en Jan Schoonhoven
5929 punten
Janny van Spronsen
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We gaan de goede kant op met onze bridgeafdeling. Er zijn
aardig wat nieuwe leden komen aanschuiven op de woensdagmorgen- en donderdagavond bridge. Op dit moment
wordt er op woensdagmorgen met ruim 4 tafels en op de donderdagavond met minimaal 6 tafels gespeeld. Dat is een mooi vooruitzicht voor de
toekomst. Iedereen in onze vereniging weet dat wij zeker niet met het mes op de
tafel spelen, maar dat gezelligheid met een lach één van onze prioriteiten is. Dat
wil natuurlijk niet zeggen dat wij dit prachtige spel niet serieus spelen.
Op woensdag 5 december is de sinterklaasdrive. die begint om 10.30 uur.
Inschrijven kan op de speeldagen, of bij Aad aan de bar.
Via deze weg willen wij onze zieke leden een hart onder de riem steken. We hopen
dat zij snel herstellen en weer heerlijk met ons komen kaarten. Sterkte en tot snel.
AS

Bridge

Staat het nou
echt in je agenda,
30 maart 2019,
autorally?
Ingrid, Janne- Ingrid Paul

Canasta afdeling

Het is al 1 jaar dat we als subafdeling actief zijn.
Dus tijd om weer eens nieuwe speelkaarten te bestellen. De kaarten die gaan komen zijn met grote symbolen en in alle vier de hoeken, ook handig voor de linkshandigen.
De hoogste scores per avond:
01 oktober
Ingrid van Veen
08 oktober
Joke Niestadt
15 oktober
Tippy Lodder
22 oktober
Bert van Boxtel

11675 punten
11785 punten
11660 punten
11590 punten

Hoogste scores van 2018:
1 Ingrid Doorgeest
2 Marina de Loo
3 Neel Vos

12560 punten
12515 punten
12380 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn
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Uit eten
Vandaag blijven wij dicht bij huis.
We gaan eten bij Sungarden aan de Camino Viejo de Altea 34 in Albir. Het is een eenvoudige eetgelegenheid met een klein terras en simpel meubilair.
Ondanks dat het al medio oktober is, kunnen we nog steeds ‘s avonds buiten eten.
Jammer is wel het straatlawaai.
Het restaurant staat bekend om zijn heerlijke tonijn en zijn gastvrije bediening.
We worden ontvangen met een heerlijk glas wijn, stukjes kaas en stokbrood.
Wij kiezen het dagmenu van € 16,95 inclusief de wijn. Dat biedt behalve de beroemde tonijn een ruime keus.
We starten met een bordje tapas, heerlijke kleine hapjes in een ruime hoeveelheid, een
disgenoot gaat voor de salade die het ook heel goed doet.
Vervolgens gaat een deel van ons gezelschap voor de beroemde tonijn, zelf ben ik niet
zo’n liefhebber en op advies van de ober kies ik voor de kabeljauw.
Er wordt een heerlijk stukje tonijn geserveerd tot volle tevredenheid en ook ik krijg
een lekker vers stukje vis. De bijbehorende wijn laten wij ons goed smaken.
We besluiten met ijs, chocolademousse en koffie.
Samenvattend was het een gezellig etentje, goede kwaliteit en een lekker wijntje.
Beoordeling:
Ambiance
Bediening
Kwaliteit
Prijsverhouding
Parkeren
Minpuntje
Totaal
7

6 simpele inrichting
8 gastvrij en vriendelijk
7 goed
7
6 geen eigen parkeerruimte
straatlawaai op het terras
*** redelijk

Janny van Spronsen
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de wandel Puzzeltocht

WIE kan en wil er FILMEN OP ZATERDAG 10-11-2018?

Wij zijn op zoek naar iemand die op de Feestavond t.g.v. Carnaval 2018/2019
filmopnames kan en wil maken.
Voor nadere details graag contact opnemen met Marij Indemans, móv, 679 955
752 of Joke Niestadt (ma. avond tussen 19.00 en 19.30 u. in de Club).

Zaterdag 13 oktober jl. was voor de eerste keer
dat de wandelpuzzeltocht georganiseerd werd
door Joke en Grietje. Er waren 25 deelnemers,
het was prachtig weer, en de tocht ging door
Altea. Er waren toch weer nieuwe plekjes voor
ons in Altea waar wij nog niet geweest zijn, vragen: wie is er onthoofd (afbeelding
aan de muur man zonder hoofd) telefoonnummer op een afvalbak, een hoefijzer bij
een huisnummer, kortom, er waren heel leuke vragen. Onderweg koffie gedronken op
een plein in Altea en na afloop een heerlijke 3-gangen lunch in restaurant La Cena
aan de boulevard. Het was voor de deelnemers een mooi uitje. De reacties op facebook waren lovend. Het evenement was goed georganiseerd en wij hopen op volgend
jaar met veel deelnemers.
De uitslag was:
1. Willie, Lau, Willeke; 2. Groep Officier;
3. Ada, Erwin, Ingrid, Janne; 4. Christien, Joop, John;
5. Ingrid, Paul, Ron, Wilma; 6. Haesaert, Irene.

ALS DE KLOK VAN
ARNEMUIDEN
Een andere beleving van het zeeleven dan de mannen van de koopvaardij.
De vissers waren niet zo lang van huis, maar hadden wel zware dagen op zee.
Wanneer de toen kleine, soms houten scheepjes, genoeg vis hadden gevangen
gingen ze huiswaarts, nooit langer dan een week van huis?
De vrouwen c.q. meisjes stonden vol spanning te wachten of hun mannen überhaupt nog wel thuis kwamen, want in de maanden waarin een R staat kan het
nog wel eens flink spoken op de Noordzee en toen nog de Zuiderzee. Door
ondiepte kunnen de golven best venijnig zijn en voor die kleine vissersbootjes
niet echt lekker.
Ik meen dat er in Urk zelfs een monument staat waarop al de verdronken vissers
met naam worden vermeld.
Tegenwoordig zie ik visfabrieken uitvaren naar verre oorden en de zee leeg vissen. De plaatselijke bevolking (vergelijk die met de vroegere Arnemuidense vissers) klagen steen en been, want zij vangen bijna geen vis meer.
Ik denk dat er geen nieuwe vissermanliedjes meer gecomponeerd worden.
Dat geldt ook voor koopvaardijschepen, die tankers en containerschepen zijn zo
groot, die vergaan niet meer. Ook de bemanningen die vroeger klaagden over de
lange reizen, dat is verleden tijd: ze gaan tegenwoordig voor 6 weken weg en
worden naar huis gevlogen om dan 6 weken te gaan uitrusten.
GVG
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wist u dit al?

DRINK JE SPAANSE WIJN?

Drink je Spaanse wijn maar heb je nooit van het wijnmerk Berberana gehoord ?
Wellicht is het interessant eens een fles van dit merk te kopen, zij maken rode, rosé
en witte wijnen in diverse prijsklassen. De wijnen zijn in vele supermarkten te koop.
Nu komt het, in de capsule rond de kurk of de sticker op elke fles staat een code. Elke
code is een punt dat je moet opgeven op de website van Berberana. Bij 50 punten is
het mogelijk met 2 personen gratis te overnachten in een exclusief Hacienda Zorita
Wine Hotel &Spa. Het hotel ligt even buiten Salamanca. Dit is inclusief een lunch en
diner. Bij 100 punten zijn dit twee nachten. Inmiddels heb ik 100 punten gespaard en
hotel geboekt om samen met mijn vrouw eind oktober hiervan te gaan genieten, als
onderdeel van een autoreis door de wijngebieden in midden Spanje.
Of het bevallen is ? Het antwoord staat in de volgende Brug.
Duurbro (heeft geen wijnaandelen)

HULP AAN DIGIBETEN

HULP ! !

Ik ben Marianne en ik wil je graag helpen als je problemen hebt met het gebruik van
je computer, tablet of mobiele telefoon. Ik zie regelmatig dat mensen een heel dure
telefoon hebben, waarmee ze alleen maar bellen en mailen. Eigenlijk is dat jammer,
want er zijn nog zoveel andere leuke en interessante mogelijkheden. Ik wil je ook
graag helpen om een aantal nieuwe mogelijkheden, die voor jou van toepassing
kunnen zijn, te ontdekken.
Bel me, dan maken we een afspraak. Mijn telefoonnummer is: 0034 684 451 163.
Heel graag tot ziens!
Marianne van der Klooster.

ADVIES AAN COMPUTERDIGIBETEN

Advies

De deskundigen van Seniorweb geven onbeperkt hulp via internet of per telefoon. Wekelijks worden nieuwsbrieven verstuurd met diverse tips. Met veel
plezier zelf al jaren lid. De inschrijfkosten zijn rond de dertig Euro per jaar.
Verdere info is te vinden op de site seniorweb.nl.
Een tiental jaren geleden gaf ik elke maandagmorgen aan de clubleden gratis
computer info voor de systemen van Microsoft en Apple. Maar werd daarbuiten dagelijks zelfs in de avonden lastiggevallen met computervragen.
Uiteindelijk na een jaartje hier mee gestopt.
Daarom begon ik met de schuilnaam duurbro, die ik soms nog gebruik.
Ruud Brouwer
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Weekagenda
10.15-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Bibliotheek
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

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

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

10.30-14.00 uur

Zondag
Koppel klaverjas

Chris Janse
Joke Holleman
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt
Jaap van Gurp
Johan Timmerman
Henk Murks

Margaret Vegter

Janny van Spronsen
Ben van Beek
David Dissel
Cor Klaver /
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Hester Steenbergen
Aad Stolk

Cees Kraan
Joke Niestadt

Janny van Spronsen
Ben van Beek
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