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SOCIËTEIT informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: € 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2017)  bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 10,- deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. Voor
betalingen na die datum wordt € 5,- extra in rekening gebracht.

Contributies en/of donaties kunnen contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden overgsemaakt.

BANCO POPULAR

IBAN: ES44  0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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LEDENADMINISTRATIE mail-adres

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Mevr. Katy van Raad-Rennings
Hr. Gerard van Raad
Mevr. Anna Wassink-Jansen

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaart-
je afhalen aan de bar.

Een berichtje voor alle leden, 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.

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 966 873 736
Bridge donderdag Hester Steenbergen 699 576 569

Aad Stolk 966 875 342
Bridge woensdag Hester Steenbergen 699 576 569
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
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 Susanna de Zwaan 966 580 185
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen      966 580 236  of 634 308 932
Tekenen / Beeldhouwen Jaap van Gurp / Bart Groels 633 945 015
en Schilderen Annelies van Tessel                   +31616761780

C Tabarca 30 - ARABI PLAZA
03580 - Alfaz del Pi

Reg. Sanidad 10897
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VAN DE REDACTIE 

Er waren in de “maart roert zijn staart”-maand inderdaad turbulente momenten,
waar veel leden getuige van zijn geweest. Uiteindelijk zijn de gemoederen
bedaard, en mogen wij als Redactie het nieuw gekozen Bestuur bedachtzaam-
heid, voortvarendheid en wijsheid toewensen.
Uiteindelijk zet toch eenieder haar/zijn beste beentje voor, en komt ook deze
BRUG met frisse moed en een positief lentegevoel weer tot stand.
Halverwege de aprilmaand is het Pasen en mogen we weer eieren rapen en hope-
lijk ook verorberen. Zondag 16 april a.s. vindt de traditionele Paasbrunch plaats
en ongetwijfeld zullen de kwaliteit en smaak ook weer traditioneel goed zijn.
Het zou leuk zijn als er eens iemand een verslagje kon maken van dit paasge-
beuren in geuren en kleuren!
Leuke ontmoetingen staan ons weer te wachten tijdens de Oranjemarkt op zater-
dag 22 april a.s. en als april doet wat ie wil dan wordt het een zonovergoten
samenzijn!
Toch nog even dit, als Redactie staan wij open voor tips en suggesties om DE
BRUG nog meer interessant en leuk te maken, en dan is het altijd fijn als er eens
andere mensen een schrijfsel insturen over wat hen bezighoudt. Het kan ook iets
zijn hetgeen in het verleden heeft gespeeld, dat de moeite waard is om aan het
papier toe te vertrouwen.
Tenslotte een Zeeuwse zegswijze, die je al of niet pikant kunt noemen:
“A je j´n eign niet een keêr kietelt, ei je nooit geên leute”
(Als je jezelf niet eens kietelt, heb je nooit plezier).
Wij wensen iedereen gezellige en plezierige Paasdagen toe!
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 mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste april.

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
Beste leden, 

Na een lange en heftige jaarvergadering op 10 maart jl. is er door de leden een
nieuw Bestuur gekozen. 

Wij willen ons graag aan u voorstellen: 
Gerry Officier :           voorzitter 
Ruud Kooijmans:       secretaris 
Ronald Westerduin:    penningmeester 
Fred Mahler:              vice voorzitter 
Hetty Oudshoorn:       2e secretaris 
Cor Klaver:                 algemeen lid              

Cor heeft na enig nadenken besloten om toch meteen weer actief in het nieuwe
bestuur mee te doen. Dit ondanks dat hij, voorafgaande aan de ALV, enorm veel
op zijn schouders heeft genomen. Wij zijn blij met  zijn beslissing. Hartelijk dank
voor al het werk dat je verzet hebt Cor. 
Ook willen wij Robert Eijeriks hartelijk danken voor zijn inzet!
Er is een lid in onze club dat we heel graag in een stralend zonnetje willen zetten: 
Martha Huijboom. Lieve Martha, wat heb jij heel veel jaren lang ontzettend veel
gedaan voor de club. Je verdient een groot applaus. Jij had jarenlang de verantwoor-
delijkheid voor het zwembad en alles wat daarmee te maken had. Wij willen je dan
ook heel graag op gepaste wijze in het zonnetje zetten maar daar hebben we iets
meer tijd voor nodig. Je hoort binnenkort van ons. 
Op dinsdag 14 maart jl. hebben we onze eerste bestuursvergadering gehad in deze
samenstelling. Dat was een heel positieve bijeenkomst.
Wij hopen dat onze club de gezellige open club blijft zoals ze altijd was. Een club
waar iedereen zich thuis voelt en waar vrijwilligers zich met plezier voor elkaar

willen inzetten. Een club van ons allemaal! 
Een vriendelijke groet, ook namens mijn medebestuursleden, 

Gerry Officier

OPROEP
Er is bij het Bestuur een verzoek binnen gekomen, om te vragen of er nog
leden zijn die willen schaken of schaken willen leren. Of de mogelijkheid
voor andere tafel spelletjes.
Is er interesse, laat het even weten via: bestuur75@gmail.com

Het Bestuur
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Het nieuwe bestuur 

Puzzelrit
Beste allemaal,
We hebben het weer achter de rug en het ook nog overleefd: de Puzzelrit.
De meningen waren zoals altijd verdeeld, de rit was te moeilijk, te Spaans, niet
geschikt voor alle leeftijden en ga zo maar door. Maar weer anderen vonden de rit
geweldig, moeilijk maar een uitdaging, met leuke opdrachten en niet te ver rijden. 
Gelukkig vond iedereen de lunch heel lekker en er was een winnend team, Tonny
en Annette, beiden sinds kort lid van de club.
Met als goede tweede Ada en Erwin. Toch beseffen sommige mensen niet wat een
puzzelrit inhoudt. Er werd na amper een halfuurtje al naar het noodnummer gebeld.
Men stond op een rotonde en wist niet waar men heen moest, het is dan de bedoe-
ling dat je goed leest, evt. een stukje terug rijdt maar zelf zoekt.
Dat is juist het leuke aan een puzzelrit, dacht ik, en ook de bedoeling. Piet en
Yvonne hebben samen met de spelers de eitjes opgegeten, ze waren lekker vers,
evenals de worteltjes in het overlevings pakket. Speciaal wortels, want dan kun je
beter zien toch. Ooit een konijn met een bril op gezien? Neel en ikzelf willen onze
helpers Piet, Yvonne, Susanna, en natuurlijk Marco toch nog eventjes hartelijk
bedanken voor alle fysieke en morele steun.
Volgend jaar een nieuwe kans om mee te doen!!!!
Vivian

Het  nieuw gekozen bestuur.
Van links naar rechts: Fred Mahler, Gerry Officier, Hetty Oudshoorn,
Cor Klaver, Ruud Kooijmans en Ronald Westerduin
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19.30

Vrijdag 7 april Busreis naar Biar, 
vertrek 09.00 uur vanaf het clubgebouw
Leden € 10,00 p.p. niet leden € 12,50 p.p.

Zaterdag 8 april Bingo  Aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD

Zondag 16 april Paasbrunch 
Aanvang 11.00 uur  Kosten € 13,50 p.p.

Zaterdag 22 april Oranjemarkt 
van 11.00 tot 14.00 uur. 
Voor een kraam neemt u contact op met 
966 875 342 of aan de bar

.
Donderdag 4 mei Nationale Dodenherdenking

Zaterdag 6 mei Bingo aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD

Zondag 14 mei Moederdag, koffie met iets lekkers

Zaterdag 10 juni Bingo aanvang 14.30 uur
LET OP AANVANGSTIJD

Zondag 18 juni Vaderdag, koffie met iets lekkers
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Nieuws van het evenemententeam
Beste leden,
De maand april heeft zijn intrede gedaan. Maart was ook weer een zeer
onstuimige maand met veel regen (zeker maandag 13 maart, toen regende het
zo´n 24 uur achter elkaar), kou, wind maar ook met regelmatig zeer zonnige
dagen. Er zaten dagen bij dat de temperatuur op liep tot wel 25 graden.
Helaas was dit niet op onze tweede Lente Fair op zaterdag 4 maart jl. We had-
den voor deze Lente Fair maar liefst 34 kramen. De kraamhouders moesten
de kou trotseren: het kwam die dag niet boven de 9 graden, met enorm veel
wind wat aandeed als gevoelstemperatuur van 5 graden. Daardoor bleven de
bezoekers voor de eerste keer op één van onze markten massaal weg. En dat
was voor de verkopers dan ook een echte strop. Daarbij begon het rond 13.15
uur ook nog te regenen, waardoor vele standhouders het voor gezien hielden,
dat was te begrijpen: Geen bezoekers, veel kou en dan ook nog die regen.
11 Maart jl. heeft het Evenementen Team voor de eerste keer de Bingo ver-
plaatst van de avond naar de middag. Er kwamen deze middag 19 personen
heerlijk een spelletje bingo spelen. De sfeer was weer zeer gezellig en velen
die aanwezig waren vonden het prima dat het Evenementen Team voorlopig
voor de middag heeft besloten. Wij gaan tot en met juni dan ook door met de
Bingo op de zaterdagmiddag.
De volgende activiteiten staan gepland voor de maand april

Vrijdag 7 april: Busreis naar Biar; vertrek om 09.00 uur 
vanaf het clubgebouw. Kosten: leden € 10,00 p.p. 
en voor niet leden € 12,50 p.p.

Zaterdag 8 april: Bingo aanvang 14.30 uur.
Zondag 16 april: Paasbrunch, aanvang 11.00 uur. Kosten € 13,50 p.p.

Opgave aan de bar.
Zaterdag 22 april: Oranjemarkt van 11.00 tot 14.00 uur. 

Voor een kraam kunt u zich aanmelden  bij de bar.

Met vriendelijke groet, Evenemententeam Club Los Holandeses.

Zo erg werd
het gelukkig

niet!
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WIJ GAAN EENS EEN ANDERE KANT OP: RICHTING ALBACETE.
Dit is niet ver weg, maar wel de moeite waard voor een uitstapje, want Biar ligt
in het binnenland van de provincie Alicante, zo ?n 45 km vanaf Alicante op 650
m. hoogte.?
Met een mooi landschap, mediterraans bos met veel planten en kruiden, vooral de
zones van La Fontanella, El Reconco en La Penya Tallá. U kunt er makke- lijk
komen vanuit het stadscentrum. Biar is buitengewoon geschikt voor buiten- acti-
viteiten zoals wandelen, klimmen en paragliding. 
Praktisch alle wandelroutes beginnen bij het Santuario de Nuestra Señora de
Gracia. Dit is een recreatiegebied vlakbij het dorp, goed uitgerust en met veel
bezoekers uit het dorp en toeristen.?Boven het dorp ligt het kasteel van Biar uit de
12e eeuw en van Moorse oorsprong. Binnen vindt u het oudste voorbeeld van
Moorse gewelven in almohade uitvoering. Het kasteel heeft informatieve panelen
die het bezoek makkelijker maken. 
Ook kunt u het etnografische gemeentemuseum (museo etnografico) bezoeken,
waar u kunt zien hoe het traditionale geglazuurde aardewerk nog steeds een ken-
merk van Biar is, en andere tradities onthuld worden, die nog steeds in Biar voort-
gezet worden. 
Gewoon gezellig wandelen door de nauwe straatjes en leuke pleintjes die Biar rijk
is, is een belevenis op zich. U komt in een soort van labyrint terecht dat naar en
van het kasteel leidt.?Er is ook een keramisch atelier waar het aardewerk gepro-
duceerd wordt (en verkocht uiteraard). 
De kosten zijn voor leden € 10,00 p.p., niet leden € 12,50 p.p. U kunt zich opge-
ven aan de bar. Vertrek 09.00 uur vanaf ons clubgebouw.
Met vriendelijke groet, Evenementen Team Club ¨Los Holandeses¨

BUSREISJE ? 
Jaren geleden werd ik lid van Club los Holandeses. Het was daar gezellig en veel te
doen, zoals een grote toneelafdeling, een gezellige carnavalsclub en vele afdelingen
die nu ook nog bestaan. 
Uiteraard wilde ik ook nog wat van Spanje zien. Dus werd ik tevens lid van de
Vereniging voor Gepensioneerden van La Nucia. Zij verzorgen diverse activiteiten
en ook busreizen; die stonden helaas toen nog niet in het programma van het
Evenemententeam.                                                                                         
De eerste reis ging drie dagen naar de wijngaarden van Rioja. Het was de eerste dag
erg warm, geen wijngaarden, wel eindeloze korenvelden. Uiteindelijk kwamen wij
in een slaperig dorpje Santa Domingo. De restaurants waren nog niet open. De reis-
gids stuurde ons naar een klein kerkje, we lopen naar binnen en……achterin de
kerk, waar normaal het koor staat te zingen was de koorruimte verbouwd tot een
kippenhok. Hierin stonden vele kippen en een haan die ons wakker maakten.
Dan staat er in korte broek een aardige kerel, de koster die vertelde dat de kerk in
geldnood zat. 
Door verkoop van het kippenei probeerde hij de kerk in stand houden. Wij hadden
begrip voor zijn probleem. Met klokgelui werd een harmonium (traporgel) de kerk
binnen gebracht; en de vraag van de koster was : “Mag ik wat voor jullie spelen?”   
Je gelooft het of niet, maar hij speelde op zijn traporgel bijvoorbeeld  “Hey Jude”
en ook “Hit the Road Jack”. Tot slot  ”Tulpen uit Amsterdam”.  Het emmertje voor
bijdragen werd daarna redelijk gevuld.
Nu worden busreisjes via onze club zelf verzorgd. Ik ga 7 april mee, u ook?
Duurbro 
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Let op: de gewijzigide e-mail
info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Wij hebben weer overuren gedraaid in de Bibliotheek. Er zijn 65 nieuwe boe-
ken bij gekomen, waaronder lichte romans, thrillers en historische romans.
Dus zeker de moeite waard om de dames van de bibliotheek te verblijden met
uw bezoek. Ieder maandag is de bibliotheek open van 12.00 tot 13.00 uur, u
bent van harte welkom.
Bron Seniorenmoment: 
Ik weet dat mijn geheimen veilig zijn bij mijn vrienden, op mijn leeftijd kan
ik ze zelf namelijk ook niet onthouden.
Medewerkers van de Bibliotheek

Beeldhouw & Schilderclub

FIJN ! FIJN-SCHILDEREN !  OF TOCH LIEVER NIET ?
De afgelopen weken waren er in de Soos opvallende samenscholingen te zien. Het
betrof een groepje uit de schilderklas. Dat stond dicht bijeen en bekeek nieuws-
gierig iets in hun midden. Daarna ging het haastig aan het werk.
Wat blijkt:
De  groepsleden schilderen allemaal een gezichtje dat langzaam maar zeker uit de
verf komt. En, geen van allen heeft een voorbeeld ter beschikking, terwijl het
evenmin zelfportretten zijn. 
Toch wordt er met noeste ijver en groot doorzettingsvermogen gewerkt. Het por-
tret groeit allengs uit tot een bijna fotografische afbeelding. Ze schilderen een
foto-realistische afbeelding van “niemand”. Dat is blijkbaar toch zo boeiend, dat
geen moeite teveel schijnt om het portret zo realistisch mogelijk te maken.
De inspirator tot dat alles is Annelies die les geeft in de techniek van het fijnschil-
deren. 
Dat is een techniek waarmee Gerard Dou in de zeventiende eeuw “wereldbe-
roemd” werd in Holland. Verbazingwekkend genoeg is deze intensieve en bewer-
kelijke techniek ook vandaag de dag nog heel boeiend.  Zelfs zo zeer dat een grote
groep er zonder ophouden dagen, nee weken lang, ijverig mee in de weer is. Dat
zegt heel veel over de verslavende werking van het fijnschilderen.
Daarom zou ik, als ik u was, niet gaan kijken en zeker niet mee gaan doen, want
voor u het weet raakt u ook verslaafd!
Bart.
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De Paashaas en het gouden ei, 

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!

Heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog maar nauwelijks boven de horizon uitkwam,
was de paashaas al druk in de weer. Overal was hij de eieren aan het verstoppen, waar
straks de kinderen naar zouden komen zoeken.
Hier een ei en daar een ei en nog een ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had moest hij
het gouden ei nog verstoppen. Maar dat was verborgen onder de aarde en werd bewaakt
door de andere hazen. De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen: “Hazen kom te voor-
schijn, laat je eens even zien.” En zo kwam het ene haasje na het andere tevoorschijn
en ze riepen elkaar, en wachtten tot ieder er was, zodat ze samen op weg konden gaan
om het gouden ei te gaan halen en het te gaan verstoppen. Ze huppelden achter elkaar
aan: “Wij halen nu het gouden ei, het gouden, gouden ei...”
Heel zorgvuldig had de paashaas al het zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat het
kind dat het gouden ei zou vinden veel zonlicht en zegen zou ontvangen.
Toen de paashaas met zijn hulphazen bij de grot aankwam waar het gouden ei bewaard
werd, waren de haasjes die het ei bewaakten, allemaal in paniek. Want het gouden ei
was verdwenen, het gouden ei was weg.
Zij wisten niet hoe het had kunnen gebeuren. En snel gingen ze samen zoeken. Want
hoe kan het gouden ei zou zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de struiken, stronken
in alle holletjes, maar zelfs in de hoogste boom was het gouden ei niet te vinden. Wat
moesten ze nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes hangen. Dit was wel het ergste wat
de paashaas kon overkomen, en hij stond in het midden van de andere hazen en klaag-
de: “Ohhh... het gouden ei is weg wat moeten wij nu doen?”
“Roekoe, roekoe,” klonk het ineens boven hen in de bomen. Allen keken omhoog. Zij
zagen een duifje boven in de takken: “Roekoe, roekoe” De paashaas vroeg waarom het
duifje riep. Ze kwam naar beneden en ging voor de voeten van de paashaas zitten alle
andere hazen in een kring eromheen. Ze vertelde dat zij wist waar het gouden ei was. 
Midden in de nacht was het gouden ei weggehaald uit de grot waar het bewaard werd.
Wie het gedaan had wist het duifje niet precies, daar was het te donker voor geweest.
Maar zij wist wel waar het ei gebleven was. Ze was er achter aangevlogen. Toen gin-
gen ze allemaal achter het duifje aan. Ze moesten ver door het bos totdat ze bij een hele
grote oude boom kwamen, van wel honderd jaar oud.
Het duifje koerde en dat betekende dat dit de plek was waar het gouden ei was aange-
komen. De paashaas ging een holletje in, dat tussen de wortels te zien was, en daaruit
kwam een dwerg te voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg wat ze kwamen doen.
De paashaas zei dat hier misschien het gouden ei verborgen was, en na lang wachten
zei de dwerg, dat hij inderdaad het gouden ei gestolen had. Hij wilde ook wel eens wat
zonlicht zien, hij moest altijd maar onder de grond leven en werken.
De paashaas vertelde de dwerg, dat zonlicht niet voor dwergen en kabouters is. Maar
juist voor mensen en kinderen was het zonlicht erg belangrijk. De paashaas beloofde
dat de dwerg een mandje vol met eieren zou krijgen met Pasen, maar dat hij het gouden
ei mee moest nemen.
De dwerg vond het niet leuk, maar hij gaf het gouden ei aan de paashaas. Zo vertrok-
ken de hazen en zij zongen: “Wij hebben nu het gouden ei, het gouden, gouden ei...”
De paashaas kon gelukkig nog net op tijd het gouden ei verstoppen. En op Paasmorgen
stond een mandje met eieren voor de boom van de dwerg te wachten.

( volwassenen zijn nooit te oud om een kindersprookje te lezen…..van internet)
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Weer een maand voorbij, de tijd gaat snel.

Op zondag 9 april a.s. gaan we weer gezellig uit eten.
Graag even opgeven als je mee gaat, eventueel met je niet klaverjassende
partner i.v.m. de reservering.
Op zondag 16 april a.s. is er geen klaverjas i.v.m. de Paasbrunch.
Veel klaverjasplezier!

De winnaars op woensdag waren:
22 februari:  Peter Plune 5581 punten
01 maart: Anke Kuckartz 5080 punten
08 maart: Joke Bereron 5592 punten
15 maart: Rinus Koulil 5563 punten

De winnaars op zondag waren:
26 februari:   Marlies en Bart Groels 5192 punten
05 maart: Tonny en Hans Duyneveld 5474 punten
12 maart: Toiny Weiss en Harry Blous 5646 punten
19 maart: Ali van Barneveld en Piet Gelens 5766 punten

De hoogste scores:
Op woensdag: 1.  Toiny Weiss 5696 punten

2.  Joke Bereron 5592 punten
3.  Peter Plune 5581 punten

Op zondag: 1.  Toiny Weiss en Cor Klaver 5809 punten
2. Ali van Barneveld en Piet Gelens 5766 punten
3. Ali van Barneveld en Piet Gelens 5685 punten

JvS
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SHANTYKOOR

Lente Fair

Het is al een tijdje geleden dat we iets hoorden van ons Shantykoor.
Maar er zijn alleen maar goede berichten, nadat we een tijdje in onrustig vaar-
water zaten. Alles is bij-en uitgepraat en we gaan vol goede moed weer verder.
We hebben 2 leuke optredens gedaan met een nieuwer repertoire dat erg in de
smaak viel bij het publiek.
We zongen dus met veel succes op de Open Dag en in Bar Den Bengel. Hier zat
het stampvol met meezingers, en voornamelijk mensen die het koor niet kenden.
We zijn al weer terug gevraagd, iedereen was enthousiast. 
Ook voor onszelf is dit fijn om te horen want waardering doet altijd goed.. 
Helaas gaan onze gitaristen weer terug tot september; wij zullen ze missen, maar
desondanks gaan we onder leiding van onze Susanna nog wat nieuwe nummers
instuderen. We houden u op de hoogte.

Vivian
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Wij zijn alweer in april. De eerste drie maanden zijn voorbij, jawel, zo is het
Kerstmis en nu gaan wij naar Pasen, dat geeft weer extra bedrijvigheid in de
club, ook voor ons.
Woensdagochtend 12 april a.s. is de Paasdrive, en wij beginnen om half elf
te spelen. Er is weer een leuke prijzentafel, en een verrassing bij de koffie. 
Het Barteam verwent ons weer met al hun lekkers. Iedereen die wil en kan
bridgen, kan zich opgeven bij Hester Steenbergen, tel. nr. 699 576 569.
In april zijn ook de meeste Spanje-overwinteraars terug naar Nederland.
Dan wordt het bij ons wat rustiger, maar wij spelen vrolijk verder.
Voor de woensdag kunnen aan- en afmeldingen worden gedaan bij Hester; mijn
telefoonnummer is 699 576 569, of per email: boomsteen@gmail.com.
Voor de donderdagavond bij Aad Stolk, telefoonnr.: 966 875 342, of bij Hester.
Allen een Vrolijk Pasen, met veel bridgeplezier. Bridgeteam

Bridgenieuws
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ONDERSTEUNING voor DIGIBEETJES

Computertip

Ik was er even tussen uit, maar het onderstaande blijft van kracht:
Mocht u gebruik willen maken van ondersteuning, maak dan een afspraak met
mij d.m.v. E-Mail of Whatsapp, dan kunnen we een dag en tijd afspreken om
u te helpen met uw probleem, of uitleg geven over een nieuw apparaat. 
Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan a.u.b. uw
vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit, na afloop, dat is voor mij pretti-
ger. Als u een afspraak maakt met mij, houdt u daar dan a.u.b. aan, dat doe ik
ook. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb echt wel iets anders te doen,
mijn tijd is net zo kostbaar als die van U.
Heeft u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen en dan geef ik uw print
op de soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bijdrage verwacht, de inkt
komt nog steeds niet uit een klapperboom. 
Linda, linda@lindacreaciones.com

Microsoft waarschuwt voor
valse mails over belastingzaken.
Nederlandse belastingplichtigen
kunnen momenteel via internet
hun belastingaangifte invullen.
Rondom het thema aangifte kun-

nen in het postvak valse berichten (phishing) worden aangetroffen. Nooit klikken
op links die melden dat er iets dringends of dreigends is gebeurd om dit daarna te
kunnen oplossen.                                                                                               
In de site Mijn Overheid bekijk je de mail van de overheid. Wie een nieuw bericht
ontvangt van bijvoorbeeld de fiscus krijgt daar ook melding van. Hierin staat ech-
ter nooit een link om aan te klikken.
De phishing berichten spelen vaak in op actuele gebeurtenissen, maar geldzaken
zijn extra populair. Nu dus als seizoendreiging : belastingdienst en aangifte doen.

Veel succes, Duurbro.

PHISHING
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman

Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Susanna de Zwaan
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.15 uur Bridge Hester Steenbergen
13.00-14.00 uur Dames biljartles Cees Kraan
19.00 uur Klaverjassen Susanna de Zwaan

Ben van Beek
Donderdag

10.30 - 1400 uur Biljartinstuif Cor Klaver /
Ruud Brouwer

10.30 uur Tekenen en schilderen Annelies v.Tessel
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Hester Steenbergen

Aad Stolk
Vrijdag

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

Zaterdag

10.30-14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Susanna de Zwaan
Ben van Beek

WEEKAGENDA


