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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         

tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31 617 847 494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Hetty de Ridder 2e Secretaris         

tel. 966 873 195 

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

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645

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

Barteam:
Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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Telefoonlijst / Ledenadminstratie. pag. 3
Van de Redactie. pag. 4
Van de bestuurstafel / Lief en leed. pag. 5
Van het Evenemententeam en Barteam / foto eten Bloesemtocht. pag. 6
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Anneke en Henk 60 jaar getrouwd. pag. 9
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Lezing Cardiologe / Nieuwe (hondse) regels / Bloesemtocht. pag. 11
Klaverjas-nieuws / Informatie Autorally. / Open Dag foto’s. pag. 12
Agenda Algemene Ledenvergadering.  pag. 13
Uit eten. pag. 14
Alpe d’Huzes / Donatie 11e van de 11e. pag. 15 
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Clubgebouw: Plaza Justus 1     Urb. Barranco Hondo   
03580   Alfaz del Pi. Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl  
Email: bestuur75@gmail.com
Facebook: losholandesescostablanca



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

Op donderdagen 
van 12.00 tot 13.00 uur is er één

bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactivitei-
ten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste acti-
viteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemach-
tigde 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 - 2019)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT algemene informatie
Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31
januari betaald te zijn. Voor betalingen
na die datum wordt € 5,- extra in reke-
ning gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen
contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
overgsemaakt.
BANCO POPULAR
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )

BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los 

Holandeses, Alfaz del Pi
*Contante betaling kan geschieden
aan de bar in de soos of aan de pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2019
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00

Bij de omslagfoto:

De Zubizuri (“Witte Brug” in het Baskisch) een voetgangersbrug in Bibao, wordt
ook wel Puente del Campo Volantin genoemd. Ze werd gebouwd tussen 1994 en
1997 naar een ontwerp van de Spaanse architect Santiago Calatrava. De brug over-
spant, iets ten oosten van het beroemde Guggenheim Museum de Nervión. De bij-
zondere boogconstructie is opgetrokken in staal en het brugdek is van glas. Vooral
‘s nachts is het een belevenis om over de brug te lopen, aangezien de verlichting in
het brugdek is aangebracht. Bron “Great Buildings.



Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom.
Anita Passies Monika Hennenberg
Christine van Bel Gera Jansen
Wubbie Santing Roelof Santing
Renate Derks

Overleden
Neel Vos-de Gruyter
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. Aan 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-Lems

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 633 665 455
Biljart instuif Cor Klaver 966 873 763

Ruud Brouwer                     +31648 791 230
Biljart libre Chris Janse                          +31653 746 446
Bridge donderdag Jan Mol +31614 216 507
Bridge woensdag Margaret Vegter 643 219 812
Canasta Joke Niestadt 656 943 098
Computerhulp Marianne van der Klooster 684 451 163
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Janny van Spronsen 672 529 645

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419

Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor Johan Timmerman                 +31637 405 988

e-mail adres:         shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp     642 225 383

Bart Groels 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE 
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VAN DE REDACTIE 
Wij zijn alweer in de maart-roert-zijn-staart-maand beland, maar toch … zie daar, het
lijkt ineens zomer met blauwe lucht, een verwarmende zon en opgewekte gezichten om
ons heen. De leden hebben in de Club de luxe van de keuze binnen vertoeven of buiten
zitten in de beschutte en o zo gezellige tent, waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Het bruist niet alleen in en rondom de Soos met alle geplande activiteiten, uitstapjes
en bijeenkomsten, maar ook op deze bladzijden van De Brug. Het Barteam en het
Evenemententeam zitten niet stil, integendeel !!!
Als schrijver van het maandelijkse redactiestuk wil ik toch even Bart complimenteren
die er iedere keer voor zorgt dat wij met een toepasselijk door hem vervaardigde voor-
plaat verlangend de bladzijden gaan openslaan, fijn !!!
U treft uiteraard ook de bijdragen aan van onze trouwe inzenders en de afdelingshoof-
den, hetgeen geen vanzelfsprekendheid moge heten ! De afdelingen met hun mensen
floreren als nooit tevoren.
Ongetwijfeld ontmoeten wij elkaar tijdens de Algemene Leden Vergadering op vrij-
dag 22 maart a.s.
Vergeet u niet de klok 1 uur vooruit te zetten in de nacht van zaterdag 30 op zondag
31 maart a.s., want … Vooruit in het Voorjaar !
De Redactie wil u het volgende gezegde niet onthouden:
Jij zult vriendelijke woorden die je gezegd hebt misschien vergeten, maar de ontvan-
ger onthoudt deze zijn leven lang.
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 april in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee maart 2019.
N.B. Indien u kopij en/of. foto´s opstuurt, s.v.p.: foto´s in Jpeg / tekst in Times New Roman.
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WIJZIGING TIJDSTIP BLOEDDRUK METEN
De jeu-de-boulers hebben het Bestuur gevraagd of IMED het tijdstip van de bloed-
drukmetingen kan wijzigen. Dat gebeurde tot nu toe tijdens hun speeltijd. Daardoor
waren tijdens het spel steeds mensen even afwezig. Dat dit het spel stagneerde en
irritaties veroorzaakte behoeft geen betoog.
Na overleg door het Bestuur met IMED is het resultaat dat het bloeddruk meten
voortaan start om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Daardoor hebben nu de jeu-de-
boulers ruimschoots de tijd om te laten meten vóórdat het spel begint.
Met dank aan IMED !



van de Bestuurstafel
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Beste Leden,
Maandagochtend, zonnetje schijnt, goed moment om het maandelijks stukje in “ De Brug”
te schrijven. Heeft u ook wel eens dat gevoel van blijheid om hier in deze omgeving te
mogen wonen?
Vorig week liep ik met mijn man op de boulevard in Benidorm te wandelen. Met een
behoorlijke snelheid kwam daar een echtpaar aangesjeesd in hun duo-scootmobiel. Het
scheelde een haar of we waren van onze sokken gereden. We schrokken alle vier maar tege-
lijkertijd moesten we ook lachen om de capriolen van de bestuurder. Ze reden nog een stuk-
je door en even later toen we langs een café liepen, zat het snelle echtpaar heerlijk met een
biertje in de zon te genieten. Zo mooi dat er, vooral ook door het weer hier in de winter,
zoveel meer mogelijk is voor iedereen dan in Nederland.
Wat mij ook blij maakte afgelopen maand is het feit dat ons koor weer in de lift zit. Eindelijk
hebben zich twee accordeonisten aangemeld. Wat een geluk, want Shanty met accordeon
klinkt vele malen beter. En Susan heeft weer  het stokje overgenomen als dirigent. De man-
nen hebben er weer zin in en dat zie je al aan hun gezichten als ze zingen. Hoewel hij veel
liever zingt dan dirigeert, heeft Cees Verkuyl het koor tijdelijk uit de brand geholpen als
dirigent, en dat is heel fijn. Dank je Cees voor je inzet, ik weet dat je er heel veel tijd en
energie in hebt gestoken.
De Open Dag heeft weer 11 nieuwe leden opgeleverd. Natuurlijk valt er door omstandighe-
den ook een aantal af. Het definitieve aantal leden wordt in de Algemene Ledenvergadering
op 22 maart a.s. bekend gemaakt. Afgelopen maand hebben we vergaderd met de leiders van
de afdelingen. Een heel prettige vergadering waarin iedereen zijn zegje heeft kunnen doen.
Op 15 februari heb ik als geheugentrainer een lezing gegeven in onze Club. Deze lezing
was open voor iedereen en de belangstelling was groot, rond de 130 personen waren aan-
wezig.  Graag wil ik u nu alvast attenderen op een heel interessante lezing die op 5 april a.s.
gehouden wordt. Deze voordracht wordt verzorgd door Laura van Lochem, cardiologe, en
gaat specifiek over signalen bij vrouwen met hartproblemen. Deze signalen zijn anders dan
bij mannen en worden vaak niet onderkend. Elders in dit blad kunt u hierover meer lezen.
En dan: 9 maart a.s. is er de Lentefair in de Club. Er zullen wel weer veel mooie spullen te
koop zijn. Laten we hopen op mooi weer.
En als laatste: op 22 maart a.s. is om 10.30 u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zie
ook elders in deze Brug. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de e-mail. Wij zijn een ver-
eniging en dat betekent dat u als lid de bestuursleden kiest. Uw stem is belangrijk, dus als
het enigszins kan, kom dan. Het zou fantastisch zijn als er zoveel mogelijk leden komen.  
Ik wens iedereen ook namens mijn mede-bestuursleden een prachtige maand toe.
Gerry Officier,Voorzitter

LIEF EN LEED
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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Van het Evenemententeam

VAN HET BARTEAM
Beste leden,
Zoals u heeft kunnen bewonderen (als u de afgelopen week in ons clubgebouw bent
geweest) staan er vanaf vrijdag 22 februari nieuwe barkrukken aan onze bar. Een half
jaar geleden hebben Gerard van Gent en Marco het initiatief genomen om voor onze
bar nieuwe krukken te gaan kopen. Zij hebben leden van onze club aangesproken of ze
een bijdrage wilden geven om dit te realiseren. Er hebben 18 personen positief gerea-
geerd op deze actie. Graag hadden wij de namen genoemd van deze personen, maar
omdat enkele van hen uitdrukkelijk vroegen hun naam niet te vermelden, is er besloten
helemaal geen namen te noemen van de leden die aan deze actie hebben meegewerkt.
Bij deze willen wij (het Barteam) iedereen bedanken voor deze geweldig gift. De uit-
straling van onze Club wordt steeds netter.
Met vriendelijke groet, het Barteam

Dit keer valt er niet veel te vertellen over de activiteiten van het Evenemententeam.
Het is misschien een beetje stilte voor de storm want natuurlijk komen er wel weer
activiteiten aan zoals de Lente Fair op 9 maart a.s. waarvoor nog een kraam te huren
is. Neem contact op aan de bar of op nummer 966 875 342. En dan komt de
Moederdag er weer aan waarop de moeders weer verwend gaan worden.
Ook dit wordt weer gezellig, zoals ook zaterdag 23 februari de Bingo weer was.
Spanning alom voor mooie prijzen. Dit keer waren de gelukkigen Martin (alweer) en
de hoofdprijs was voor Rina.
Volgende Bingo zaterdag 23 maart a.s., aanvang 19.45 uur.
AvH

Bloesemtocht, dat was pas genieten!



Avenida Pais Valenciá 15, local 3. 
03580  Alfáz del Pí.  Alicante
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+(34) 965 887 029

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

Zaterdag 9 maart Lente fair Met nieuwe en oude 
spulletjes.Voor een kraam neemt u 
contact op met 966 875 342 
of aan de bar.

Vrijdag 22 maart Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 23 maart Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 29 maart Driebanden biljarttoernooi
Zaterdag 30 maart Auto puzzelrit

Zie elders in deze Brug

Vrijdag 5 april Lezing door Laura van Lochem 
Cardioloog. Onderwerp: het 
vrouwenhart Aanvang 11.00 uur

Zaterdag 13 april Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 19 april Lezing Caixabank

Aanvang 11.00 uur
Zondag 21 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur

Kosten € 13.50 p.p. 
Zaterdag 27 april  Oranjemarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Zaterdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zondag 12 mei Moederdag

Van 11.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 18 mei Bingo Aanvang 14.30 uur

Zaterdag 8 juni Bingo Aanvang  14.530 uur
Zondag 16 juni Vaderdag

Van 11.00 tot  13.00 uur

De BRUG blz. 7



De BRUG blz. 8

In gesprek met
Deze maand ga ik op bezoek bij een diamanten paar, 60 jaar getrouwd! waar vind je dat
nog? Het zijn Anneke en Henk Overmeen, een actief stel dat in de Club een bekende ver-
schijning is. Zij bewonen een gezellig huis in La Nucía met veel leuke zitjes.
Het huis is royaal voorzien van allerlei beelden en sculptures, de hobby van Anneke; ze
heeft aan huis een eigen atelier, ruim voorzien van materialen en een professionele oven
om het keramiek te bakken. Maandags heeft ze een groepje dames dat gezellig samen
boetseert met prachtige resultaten.
Anneke is afkomstig uit Dordrecht en Henk uit Rottterdam, ze ontmoetten elkaar 65 jaar
geleden en na een verkering van 5 jaar werd er getrouwd in Dordrecht, verhuisd naar Lage
Zwaluwe, (Henk) een bridge- en tennisclub opgericht. (Anneke) de zorg op zich genomen
van 2 buurkinderen, waarvan de moeder was overleden. 
Daarna verhuisd naar Zuilichem in de Bommelerwaard, een klein dijkhuisje met grote
tuin, samen gerenoveerd, Anneke de siertuin, Henk de moestuin waar hij een grote kas
bouwde. Anneke volgde de Moeder-Mavo, enige jaren de Sociale Academie en werd voor-
zitter van de plaatselijke afdeling “Plattelandsvrouwen”. Daarna een cursus pedicure.
Zij hebben één zoon die een succesvol specialist is in informatica.
Henk begon na zijn mulo-B bij een scheepvaart- en expeditiebedrijf. Hierna volgden er
meerdere opleidingen en trainingen. Op zijn veertigste volgde hij een cursus van Teleac
(Hoe word ik de computer de baas). Hij besloot toen zijn toekomst in de automatisering
te zoeken en kwam terecht bij Nedlloyd, toentertijd de grootste scheepvaartmaatschappij
van Nederland. Zijn nieuw verworven kennis en zijn ervaring op scheepvaartgebied bleek
een uitstekende combinatie. Als systeemanalist werkte hij aan diverse projecten. Hij
besloot zijn carrière als human resource manager bij hetzelfde automatiseringsbedrijf
waar hij werkzaam was. Dit was een intensieve baan die mede door de lange reistijden, 2
1/2 uur 2 keer per dag, uiteindelijk tot een burn-out leidde. 
Dichter bij het werk t.w. Zwijndrecht. Op eigen verzoek ging Henk met pensioen, Anneke
startte intussen een bloeiende praktijk als pedicure.
Na rijp beraad besloten ze een nieuw leven te beginnen, ze
verkochten hun mooie huis in Zwijndrecht en zochten een
rustig stekje; ze reden het hele land door en kwamen uit-
eindelijk in Drenthe terecht, een mooie 2 onder éénkapper
in een rustig dorp.
Intussen bleven ze ook op sociaal gebied actief, o.a. bij de
VVV (Anneke), er werd een bridgeclub opgericht (Henk).
Er werd een jaarlijkse bridge-kroegentocht georganiseerd
in Oud Aalden, bekend door de vele oude boerderijen
aldaar. Er werd op diverse locaties op de deel gebridged
door 154 paren uit het hele land, en de catering verzorgde
het plaatselijke Pannenkoeken-huis, waar na afloop ook
de uitslag werd bekend gemaakt. Henk fietste als arbiter
de locaties af.
Ook was er een volksdansfestival met deelnemers uit de
hele wereld, en deze werden gedurende een week onder-
gebracht bij particulieren. Ook Anneke en Henk hebben diverse mensen gehuisvest, t.w.
Schotse meisjes, Spaanse muzikanten, Polynesische en Italiaanse danseressen.
Het was Anneke’s wens om eens 3 maanden te gaan overwinteren in Spanje. Via een col-
lega van Henk kregen ze de beschikking over een grote bungalow in Albir. Dit beviel zo
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Anneke en Henk Overmeen 60 jaar getrouwd
Op zaterdag 16 februari jl. werd in onze club door Anneke en Henk Overmeen een
receptie gehouden omdat zij 60 jaar waren getrouwd ( uniek in deze tijd ). Deze
receptie was echt een groot succes, alles klopte. Iedereen had het naar de zin, leuke
muziek en goede horeca. 
Omdat ik vind dat Henk dit verdient heb ik daarom als kleine bijdrage onderstaand
verhaal verteld:
Ongeveer 17 jaar geleden kwam ik hier in de club Anneke en Henk Overmeen tegen.
Vanaf die tijd is Henk diverse malen voorzitter geweest van de Club die op papier wel
een paar honderd leden had, maar vaak bleek dat niet iedereen had betaald. Dus geen
geld voor vernieuwingen van het clubgebouw. Tijdens de regen stonden er overal
emmertjes in de Soos die regelmatig door de leden werden geleegd. Gordijnen wer-
den gemaakt door Anneke. 
Tussendoor werd er door Henk ook nog een Shantykoor opgericht. Geweldig toch!
Dit koor kwam zaterdag ook nog even zingen met een zelfgemaakt lied. 
In de biljarthoek was behoefte aan een kast, de begroting hiervoor was 100 euro.
Henk kwam binnen met een opbergkast voor € 50,00. Die staat er nu nog te pronken
en de biljarters zijn er blij mee. 
Maar nu even iets anders, enkele jaren geleden maakten wij samen busreisjes met het
pensioenclubje uit La Nucía , later ook club-busreisjes met Vivian. Op deze dagreis-
jes waren Anneke en Henk altijd samen, maar heel vreemd, op een keer op een dag-
trip naar Ikea was Anneke alleen, want Henk bleef liever een keer uitslapen dan mee
te gaan naar Ikea. Diezelfde dag werd ik in de middag door een vriend gebeld die op
het terrasje van de supermarkt Mendoza in Alfaz del Pi zat: “Ruud,  wat ik net mee-
maakte, ik  hoorde ver weg van bovenaf een vreemd geluid en keek, tegen de zon in,
schuin naar boven en zag op de bovenste verdieping van een flatgebouw een spook
dat aan het wuiven was”. Ik nam dit telefoongesprek niet serieus en dacht hij zal wel
een paar biertjes te veel op hebben. Later hoorde ik dat diezelfde dag Anneke bij het
verlaten van hun flat, tegenover Mendoza, dacht dat Henk nog sliep en de schuifdeu-
ren naar het balkon op slot had gedaan. Terwijl Henk gehuld in een wit laken zonder
smartphone buiten op het terras zat. In totaal zo’n ….8 uur?! Geweldig dat wij mogen
meemaken dat ze hier samen feest vieren! Ik wens hen nog wel vele jaren, maar wel
samen op reis! Duurbro

goed dat ze besloten om te verkassen. Het huis in Drenthe met de inmiddels prachtige
tuin, werd verkocht  en ze vertrokken naar Spanje.
Na enige oriëntatie werden ze lid van Club Los Holandeses waar ze in de loop der jaren
en ook nu nog vele waardevolle bijdragen hebben geleverd. Henk was 2 termijnen van
elk 3 jaar voorzitter van het Bestuur, en was vertegenwoordigd in de bridgeclub, bij de
biljart, en samen met Anneke niet onverdienstelijk in de toneelgroep Pochette.
Samen speelden zij op nieuwjaarsdag enige tijd Thomasvaer en Pieternel, waarbij zij
mild kritisch het leven in de club in ogenschouw namen.
Ook richtte Henk het Shantykoor op. Kortom een super actief echtpaar.
Beiden doen het nu wat rustiger aan en genieten veel van de club, voor Henk zijn
sigaartje en zijn 103 en voor Anneke de prachtige keramische werkstukken.
Anneke en Henk, bedankt voor de gastvrije ontvangst en de gezellige uurtjes.
Janny van Spronsen



Bibliotheeknieuws
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Een poosje terug schreef ik over ons medelid Frans, die een vastgebonden teef (Frans
gaf haar de naam Olta ) en haar jong had bevrijd en de zorg op zich had genomen. Het
jonkie was al direct door mensen geadopteerd, maar moeder hond Olta die ook nog was

besmet met leishmania was niet zo gemakkelijk onder te bren-
gen bij een nieuw baasje. 
Ik ontmoette Frans één dezer dagen op de club en vroeg hem

hoe het ging met Olta. Frans meldde dat Olta was opgenomen door een Nederlands baas-
je en is geëmigreerd naar Nederland. Zij leeft voortaan onder de naam VOLTA. Nou, dat
is nog eens een mooi bericht. 
Nu ik het toch over honden heb, ik merk de laatste tijd wat meningsverschillen aangaan-
de de aanwezigheid van honden in en om het clubgebouw. 
* Sommige leden die buiten op het terras een drankje zitten te drinken ergeren zich aan
het geblaf van de honden als er vreemde mensen voorbij lopen. 
* De eigenaren van de honden, ook leden van club, verdedigen hun honden met het argu-
ment dat de klagers niet zo moeilijk moeten doen omdat de honden zich thuis voelen op
de club en het als hun territorium beschouwen en dat verdedigen. 
Waar ik me wel eens aan stoor is, als mensen voortdurend, zonder aanleiding hun smart-
phone tevoorschijn halen en zich afzonderen van hun gezelschap. 
Regelmatig als ik in een restaurant gezellig zit te genieten van een maaltijd maak ik mee
dat er een telefoongesprek wordt gevoerd en dat op een luide toon. Mij lijkt dat die per-
soon geen telefoon nodig heeft, de gesprekspartner kan hem op afstand zo al verstaan. 
En wat vindt u ervan als een familie, opa, oma, hun kinderen en kleinkinderen komen
lunchen? Het eerste kleinkind heeft binnen een minuut de smartphone gepakt en is van
het gezelschap afgesloten. Dan volgen de andere kleinkinderen, dan hun ouders, en dan
zitten in principe de groot- ouders alleen.  Opa mag wel afrekenen! 
Als ik die opa zou zijn, was dit de laatste uitnodiging en zou in het vervolg lekker samen
met oma gaan lunchen. 
P.S. 
* Ik wil neutraal zijn, laat mijn hond en smartphone thuis als ik ga lunchen of naar de
Club ga. GVG

Barpraat

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

info@mcsseguros.net

Hallo beste lezers en toekomstige lezers. De bibliotheek is weer zomerklaar,
de grote schoonmaak is achter de rug. Er zijn veel oude boeken uit gegaan
en weer nieuwe boeken ervoor in de plaats gekomen. 
Voor nieuwe leden, kom gezellig eens in de bibliotheek kijken. Iedere
maandag van 12.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom.
Medewerkers van de Bibliotheek
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Vrijdag 5 april om 11.00 u. zal de Nederlandse cardioloog Laura van Lochem een
lezing verzorgen in onze Club. Alhoewel het onderwerp vrouwen betreft, is deze
lezing niet alleen voor vrouwen bedoeld. Ook mannen zijn van harte welkom, zij
moeten immers de signalen ook kunnen herkennen. 
De lezing staat ook open voor niet-leden.
Graag nodigen wij u uit voor de voordracht gegeven door Laura van Lochem, cardi-
oloog, met als onderwerp: Het Vrouwenhart.
Er is steeds meer aandacht voor hartklachten bij vrouwen. Eigenlijk is het raar dat we
altijd gedacht hebben dat er geen verschil zou zijn tussen de aandoeningen van het
hart bij mannen en vrouwen.
Wist u dat:
*  hart en vaatziekten wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 zijn bij vrouwen
*  bijvoorbeeld na problemen in de zwangerschap (hoge bloeddruk en diabetes) er

een hoger risico op latere hartklachten is
*  hartschade bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt die behandeld zijn voor borstkanker.

Dit geeft klachten als vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden.
Deze gevolgen worden vaak niet herkend,waardoor cardiale behandeling niet 
of in een (te) laat stadium start

*  vrouwen bij een hartinfarct vaker signalen hebben die minder duidelijk zijn dan
bij mannen

Tijd dus om het roer om te gooien. 
En deze verandering moet bij ons, vrouwen, vandaan komen.

Dus laat u informeren tijdens deze interactieve voordracht en maak een verschil voor
uzelf of iemand in uw naaste omgeving.

LAURA VAN LOCHEM, CARDIOLOOGVoordracht

NIEUWE REGELS VAN DE SALUD PUBLICA
Servicio de Inspección Sanitaria de Alimentos y Mercancías, de Spaanse Keuringsdienst
van Waren (sanidad) betreffende het toestaan van dieren in Club Los Holandeses.
Sinds twee weken is de regelgeving qua handhaving voor dieren in openbare ruimtes
door de Sanidad aangescherpt. Wij als Club Los Holandeses hebben dit bericht binnen
gekregen via Martine Mertens van de gemeente Alfáz del Pí.
Zoals iedereen al jaren weet mogen honden en katten niet binnen in ruimtes waar etens-
waren worden gemaakt en verstrekt. De consequentie van deze maatregel is 
dat vanaf 1 maart a.s. wij helaas niet meer kunnen toestaan dat honden en katten
in onze Soos aanwezig zijn. Op het terras en de rest van ons terrein mogen ze wel

komen, alleen moeten honden aangelijnd zijn.
Aangezien zowel het Bestuur als het Barteam zich niet als politie willen opstellen, hopen
wij dat de leden zelf hun verantwoordelijkheid zullen nemen.
Bestuur Club Los Holandeses

Ja, u leest het goed: Bloesemtocht is dat niet wat laat in
het seizoen? Niets is minder waar! Wij gingen afgelopen vrijdag dus met 56 personen richting
Jalon. Nadat we verrast werden met een heerlijk ontbijtje (gekregen van Imed), dat door
Robin van Imed persoonlijk uitgereikt, vertrok de bus. Iedereen was verguld met dat ontbijt 
Zoals gewoonlijk wist Jill onze reisleider, deze trip weer met veel informatie en humor tot een
succes te maken. We reden langs de boulevard van Albir via Altea, Calpe naar Moraira. Jill
vertelde dat Altea een typisch kunstenaarsplaats is. Er is een spoorlijn van Altea naar Calpe
Vroeger was men met paard en wagen voor dat traject een hele dag kwijt. Dit is nu wel anders.
Maar er zijn veel stops onderweg vanwege de handel die per trein vervoerd werd. We zagen
al gauw de rots van Calpe die aan de achterkant veel lijkt op de rots van Gibraltar. Calpe heeft
een prachtig zandstrand dat de meesten onder ons wel zullen kennen.
Bij de eerste stop in Moraira, dronken we een lekker kopje koffie. Moraira was oorspronke-
lijk een vissersstadje. Er  wordt nu niet meer zoveel gevist. De sardientjes die men daar ving
werden verkocht op de afslag. Nu gaan deze visjes veelal naar Calpe.
Na de koffiepauze reden we richting Jalon. Het was soms billenknijpend hoe onze chauffeur
moest manoeuvreren om de rotondes te passeren en de bergpassen te bedwingen. Alle lof hier-
voor. Via Teulada, Benissa en Xalo kwamen we bij de wijnproeverij. Onderweg zagen we al
veel olijven-, druiven- en amandelbomen. Je hebt twee soorten amandelen: de zoete en de bit-
tere. In Benissa zagen we een mooie Gothische kerk en heel bijzonder geen straatnaambord-
jes maar tegeltableautjes met daarop de straatnaam. Jill vertelde dat de druiven op bamboe in
de avond  de veranda opgaan en in de ochtend weer naar buiten om in de zon te drogen. In de
bodega liet Jill zien hoe je de wijn zou moeten proeven Wij beperkten ons tot het uit een glaas-
je drinken. De wijn smaakte zo goed dat menigeen wat voor thuis heeft ingeslagen. Je kon nu
zien wie liever wijn dan thee drinkt. Fred, je voelt je toch niet aangesproken want je had ook
een zak vol sinaasappels en dat compenseert elkaar dan weer. Na deze aperitief begon de
inwendige mens te knagen dus full speed, wat natuurlijk niet gaat in de bergen, naar Tarbena
waar bij Sa Canterella een heerlijk menu op ons wachtte: lekkere salade, super malse kip en
een heerlijk toetje. Het smaakte zo goed dat Linda haar hoedje er voor had afgenomen.
In Altea aangekomen gingen de sportievelingen nog even naar het pleintje boven. De anderen
die niet meegingen, vonden een lekker terras.Moe en voldaan waren we om plm. 18.00 uur in
het clubgebouw waar we nog even een drankje namen eer we huiswaarts gingen.
Dank voor deze geweldige dag aan organisatie, reisleider Jill en chauffeur Baldomero.  AvH

Bloesemtocht



We schrijven al weer maart, en februari was
weer een gezellige, drukke maand. Wij hadden o.a. de Open Dag, die veel belang-
stelling trok, mede dankzij het vrolijke Shantykoor.
Wij mochten ook weer een nieuwe deelnemer verwelkomen, mevr. Gera Jansen. 
Verder besteedden we aandacht aan Valentijnsdag dus ontvingen de aanwezige kla-
verjassers een attentie.
Dan vond ook de jaarlijkse kascontrole plaats door mevrouw Ali van Barneveld en
de heer Rob van de Velde. De kas werd in orde bevonden en wij besloten dit jaar
maar op dezelfde voet door te gaan.
Hopelijk kunnen we snel weer heerlijk buiten klaverjassen.
De hoogste scores op woensdag:
23 januari Jan Schoonhoven 5230 punten
30 januari Janny van Spronsen 5108 punten
06 februari Henk Mulder 5200 punten
13 februari Rinus Koulil 5010 punten
De hoogste scores op zondag:
20 januari Bep en André Appels 5389 punten
27 januari Rinus en Henk Koulil 5563 punten
03 februari Mary en Peter Plune 5599 punten
10 februari Marlies en Bart Groels 5384 punten
17 februari Rietje v.d. Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e Henk Mulder 5321 punten
2e Martin Kuckartz 5260 punten
3e Jan Schoonhoven 5230 punten
De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e Rietje v.d. Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
2e Mary en Peter Plune 5599 punten
3e Rinus en Henk Koulil 5563 punten
Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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Informatie Autorally 2019
Beste Rally vrienden,
Heeft u zich al opgegeven? Er kunnen namelijk maar max.
20 auto’s deelnemen! Alleen de eerste 20 auto’s kunnen
meedoen!
* De jaarlijkse autorally wordt gehouden op zaterdag 30 maart 2019. 
* De vragen en opdrachten variëren van makkelijk tot moeilijk maar zijn

echt voor iedereen op te lossen.
* Voor de inwendige mens zal worden verzorgd.
* De rally is voor leden en niet leden.
* U kunt zich opgeven en betalen bij de bar in het clubhuis. 
De kosten zijn  € 25,00 per persoon.
* Iedereen moet aanwezig zijn tussen 10.00 – 10.15 uur.
De organisatie

Open dag
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Beste Leden,
Gaarne nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering,
die zal worden gehouden op vrijdag 22 maart 2019 in ons clubgebouw.
De Algemene ledenvergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn dat er bij aanvang van de vergadering minder dan één derde van
onze leden aanwezig is, dan wordt de vergadering onmiddellijk gesloten en begint
een nieuwe vergadering op dezelfde dag om 11.00 uur. 
In die vergadering kunnen dan rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Deeltijdleden hebben geen stemrecht.
Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.
Het Bestuur

Agenda voor de Algemene ledenvergadering
Opening door de Voorzitter
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen van de ALV van 09 maart 2018 (zie bijlage no.1 )
Financiën : Financieel verslag 2018.  Begroting 2019 ( zie bijlage no.2 )
Verslag Kascontrolecommissie
Benoeming Kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing :
Gerry Officier, voorzitter, is aftredend en herkiesbaar
Fred Mahler, vicevoorzitter, is aftredend en herkiesbaar
Ruud Kooijmans, secretaris, is aftredend en NIET herkiesbaar
Ronald Westerduin, penningmeester, is aftredend en herkiesbaar
Hetty de Ridder, 2e secretaris is aftredend en NIET herkiesbaar 
Er hebben zich tot nu toe twee kandidaten aangemeld voor een functie in het
Bestuur, 
Johan Timmerman en Paul van Veen. ( zie bijlage no.3 )
Rondvraag
Sluiting

Kandidaten voor de Bestuursverkiezing kunnen zich schriftelijk aanmelden via
bestuur75@gmail.com

Namens het Bestuur Club Los Holandeses,

Ruud Kooijmans
secretaris



Vandaag bezoeken wij Bistro Bohemia aan de Avda. Oscar Espla 9 in Albir.
Het is een kleine, zeer drukke Bistro waar een reservering noodzakelijk is. Dit is mede
te danken aan de prijsvriendelijke menu’s die vooral door Nederlanders op prijs wor-
den gesteld, en die op onze avond ruim vertegenwoordigd waren.
Jammer genoeg staan er veel kleine tafeltjes in de toch al krappe ruimte en door de
drukte is een gesprek aan tafel moeilijk.
Wij gaan voor het menu del dia, waar er overigens 3 van op de kaart staan, en we kie-
zen de voordeligste van € 12,90 inclusief 1/2 fles wijn. 
Als entree wordt vers stokbrood met allioli geserveerd. Het witte huiswijntje is redelijk.
Voor het voorgerecht valt onze keus op carpaccio, een mooi smakelijk bordje, een
heerlijke romige kippensoep en een mooie salade.
Vervolgens gaan we voor de vis, een tongetje in boter gebakken, geserveerd met verse
frites, heerlijk. Ik probeer een kippenpastei met rijst, ook heel lekker.
Als postre gaan we voor de ijscoupe met slagroom, een goede afsluiting.
Bij de rekening krijgen we ook nog een likeurtje.
Het was een smakelijk en voordelig etentje, gezellig, maar jammer dat een gesprek
aan tafel moeilijk was.
Beoordeling:
Ambiance 5 krap en lawaaiig
Bediening 6 redelijk
Kwaliteit 7 smakelijk en vers
Prijs/kwaliteit 8 zeer voordelig
Parkeren 6 geen eigen 

parkeerruimte
Totaal 7 XXX
Janny van Spronsen.
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RECTIFICATIE
Helaas zijn er tijdens het redigeren van De Brug van februari enkele typefouten geslo-
pen in de tekst van het stuk Uit Eten van Janny van Spronsen.
Onze verontschuldigingen hiervoor ! Redactie De Brug
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Alpe D´Huzes
Beste leden, alle vrienden en bekenden van Club Los Holandeses,
Naast biljarten, sjoelen en bridgen in Club Los Holandeses heb ik nog een hobby en dat
is fietsen. Ik wil jullie graag uitleggen waarom ik donderdagmorgen 6 juni 2019 om
04.30 uur voor de 9e keer aan de voet van de Alpe d’Huez (14 km.) sta om deze “mols-
hoop” op deze speciale dag 3 of 4 keer  met de racefiets te beklimmen.
Ik doe dit op dan samen met ong. 5000 goed getrainde mensen en enkele honderden
vrijwilligers, allemaal met hun eigen reden en verhaal, om hier aan deel te nemen.
We hebben samen één gezamenlijk doel en dat is samen met onderzoekers en weten-
schappers het ultieme doel bereiken dat er niemand meer dood gaat aan kanker. Deze
ziekte moet een keer een chronische ziekte worden waar je goed, gelukkig en gezond
mee verder kunt leven.  
Ondanks dat ik die Alpe d’Huez,
met zijn 21 bekende bochten, in
al die jaren al meer dan 50x
beklommen heb, is het toch
iedere keer weer de beklimming
van mijn leven én voor het leven
van een ander. Dit geldt uiter-
aard voor alle deelnemers die op
donderdag 6 juni die berg fiet-
send of lopend één of meerdere
keren beklimmen om mee te
werken dat ultieme doel te
bereiken. 
Omdat we van elkaar zo goed
aanvoelen waarom we hier aan
mee doen is de saamhorigheid
op deze dag enorm. Deze druipt
de hele dag van de Alpe d’Huez
af.
Mijn (onze) gedachten zijn tij-
dens deze beklimmingen speci-
aal bij Els en bij alle mensen die
we hebben verloren en ook bij
allen die nu behandeld worden.
Om dat ultieme doel te bereiken is er veel onderzoek nodig. Veel onderzoek betekent
veel geld. We hebben sinds de start van de Alpe d’HuZes al 162 miljoen Euro bij elkaar
gefietst en gelopen. Vorig jaar was de opbrengst 11 miljoen Euro. We gaan dit jaar
natuurlijk niet voor minder.
De gehele opbrengst wordt elk jaar 100% ondergebracht bij het KWF. In overleg met

KWF Adviesraad en de Alpe d’HuZes wordt besloten welke wetenschappers voor welk
onderzoek een gedeelte van uw sponsorgeld mogen besteden om bovenstaand doel stap
voor stap te bereiken.
Lieve mensen, het is voor mij heerlijk trainen hier in de bergen van de Costa Blanca en
straks, vóór dat ik naar die Alpe d’Huez ga, nog een maandje in de Brabantse en
Zeeuwse wind, maar het is ook regelmatig afzien natuurlijk. U hoeft niet af te zien en
niet met mij die Alpe d’Huez op, maar u kunt wél uw steentje bijdragen aan dat ultie-
me doel door mij te sponsoren. Dit kan cash in de Alpe d’HuZes box op de bar van de
Hollandse Club of op mijn actiepagina van de Alpe d’HuZes. Ook uw cash bedrag komt
terecht op mijn actiepagina.
U komt heel gemakkelijk  op mijn actiepagina: www.opgevenisgeenoptie.nl, klik op
Alpe d’HuZes. Bovenaan keuze maken: Nederlands of Engels, klik op “deelnemers” en
op “vind een deelnemer”.
Voer in “jan mol”, zoek en klik op “ foto of tekst jan mol”, u bent op mijn actiepagina.
Op mijn actiepagina kunt u:
een interview van mij zien van TV Brabant, mijn deelname 2018,
informatie lezen over de verdeling van de € 162 miljoen euro sponsorgeld
én u kunt mij hier  (+ Alpe d’HuZes + KWF) sponsoren.
Op 6 juni kunt u ook live mijn aantal beklimmingen en tijden volgen op > opgevenis-
geenoptie.nl < (deelnemer nummer 893).

MAG ik A.U.B. OP UW STEUN REKENEN ?
Bedankt alvast, Jan Mol

DONATIE 11e VAN DE 11e

Tijdens de komende Lentefair op zaterdag 9 maart a.s. staat Joke er weer met haar
“spullenkraam”.
Graag vestigen wij uw aandacht op de zogenaamde 

Donatie Doos die op haar tafel zal prijken.
De meesten van u herinneren zich zeker nog de schitterende en vrolijk stemmende
NOSTALGIE-avond van zaterdag 10 november 2018.
Gelukkig zijn de organisatoren Joke Niestadt, Marij Indemans en haar echtgenoot
Paul van zins om in november 2019 weer een avondvullend programma te presenteren.
Diverse optredens, playback-nummers, een DJ en na afloop dans en muziek vragen
uiteraard om aanschaf van attributen, en wat dies meer zij, om dit alles te kunnen
realiseren.
Een eerste aanzet kan een bijdrage van u zijn in bovengenoemde “giftbox”, die
gedurende het jaar nog weleens tevoorschijn zal komen. Wij rekenen op uw aller
steun, zodat u (weer) kunt gaan genieten van een weergaloos goede en vooral ont-
spannende avond !!!
HM (Redactie)
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Canasta afdeling
Een klap voor de Canasta afdeling. Onze meest enthousiaste speelster heeft onze groep
verlaten. Wij zullen je missen Neel. Ironisch dat je de laatste keer dat je meespeelde de
hoogste score die avond hebt gehaald …
De hoogste scores per avond:
28 januari Neel Vos 11695 punten
04 februari Willeke de Bruijn 11675 punten
11 februari Jos en Willeke de Bruijn 15560 punten
(Valentijn-toernooi)
18 februari Joop Verbeek 11205 punten
Hoogste scores van 2019:
Willeke de Bruijn 12045 punten
Ingrid van Veen 11890 punten
Ko Greuter 11880 punten
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

ZangZang DansDans

en Polonaiseen Polonaise op de Inloop borrelop de Inloop borrel
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Het was een gezellig feest dat onze bridgers Anneke en Henk Overmeen ons aanboden in
de Club. Het Bridgeteam wil het Diamanten Bruidspaar vanaf deze
plaats nog eens van harte feliciteren en veel gezellige gezonde jaren
samen wensen.
Enkele weken geleden gaf een biljarter van Club Los Holandeses te
kennen wel geïnteresseerd te zijn in het leren bridgen. Hij wilde wel

eerst een avondje meelopen. Helaas is dit niet helemaal goed gekomen, lees de ervaring van
zijn eerste bridgeavond:
“Vandaag ben ik getuige geweest van een spel, dat ik absoluut niet begrijp. Aan de eerste
tafel zaten vier mensen, die vredig met elkaar zaten te praten, totdat een soort opbieden ont-
stond, waarbij steeds hogere getallen werden genoemd. Eén van de vier werd hierdoor ken-
nelijk zo boos dat hij zijn kaarten op tafel legde en niet mee wilde spelen. Degene tegen-
over hem probeerde nu alleen verder te spelen. De stemming bleef echter grimmig, want ik
hoorde termen als: ‘geef maar de kleine schoppen’ en ‘nu een hoge schoppen’. 
Aan de tweede tafel zaten enkele lieden, die kennelijk in de confectie-industrie werkzaam
waren.  Ze spraken tenminste over ‘veel ruiten’, ‘passen’, een mooie lengte’ en dat ‘alle
snits goed zaten’. 
De derde tafel was bezet door enkele artsen, die over hun patiënten aan het praten waren.
Er werd o.a. gesproken over ‘de blinde’ en over ‘te zwakke harten’, waarmee je beter niet
kon ‘springen’. Ook sprak men over iemand die te weinig ‘harten slagen’ had.  Eén van hen
was waarschijnlijk chirurg, want hij vertelde, dat hij er niet alles had kunnen uitsnijden. 
Aan de vierde tafel ging het wel erg frivool aan toe. Het was zo erg dat ik mij bijna schaam
om erover te vertellen.  Een man zei tegen een dame, die tegenover hem zat: “Wilt u zo
vriendelijk zijn om al uw moois op tafel te leggen?”, waarna ik de dame tegen hem hoorde
zeggen: “vindt u ze niet prachtig? We zijn weliswaar kwetsbaar, maar ik kon uw invitatie
toch niet afslaan”. Tijdens het spelen werd er nog gefluisterd ‘tweede man laag’ en ‘derde
man doet wat hij kan’. Maar toen het ook nog ging over iemand met een prachtige opening
en een kale heer, die een vrouw had gedekt, had ik er genoeg van en ben weggegaan”.

Uitslag januari:
Woensdagmorgen:
09 januari        Lia Nicolaas en Riek Tol                  62,50 %
16 januari      Lia Nicolaas en Riek Tol.                 62,50 %
23 januari     Rietje v.d. Oudenrijn en Jan Mol   63,02 %
30 januari      Joke Frielink en Frits Frielink        56,25 %
Donderdagavond:
10 januari      Lia Nicolaas en Riek Tol.                70,83 %
17 januari       Betty Ruygrok en Aad Stolk           59,58 %
24 januari        Lia Nicolaas en Riek Tol                60,00 %
Slemoverzicht: Ans de Geus en Jan Mol   6 klaveren C

Hester Steenbergen en Hub Smeets 6 harten C
Ineke Praalder en Hans Praalder         6 SA plus 1

31 januari      Ans Zijlaard en Riet van Erp                  60,42 %
Slemoverzicht:  Mieke de Ridder en Gerrit de Ridder   6 schoppen C

Ineke Praalder en Hans Praalder.         6 schoppen C
Nel Leeuwin en Jan Schoonhoven.       6 schoppen C
Marijke v. Schijndel en Elisabeth Megens 6 schoppen C  

Margaret Vegter

Bridge
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Een Gouden Veer

Wij als Shantykoor gaan weer met goede moed het jaar 2019 in, en diverse leden heb-
ben mee gezongen met het kerstkoor, het was een gezellige middag. 
Cees, onze vaste dirigent, is gestopt als dirigent, zoals hij vele male heeft gezegd: “ik
ben geen dirigent “. Hij heeft ons goed geholpen,  Cees heel veel dank daarvoor. 
Wim  heeft een aantal weken het koor gedirigeerd. Susanne heeft gevraagd of zij weer
voor het Shantykoor kan staan, en daar werd positief op gereageerd, Susanne succes!
Er is een muziekcommissie onder leiding van Susanne en Bart; zij moeten de liedjes
uitzoeken die wij gaan zingen, en inmiddels hebben zich 2 accordeonisten aangemeld.
Op 16 februari jl. heeft het koor 2 liedjes gezongen voor Anneke en Henk Overmeen;
zij vierden hun 60-jarig huwelijk, het was heel gezellig!
Wij zoeken nog een paar enthousiaste mannen die het leuk vinden om mee te zingen. 

Wij repeteren op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur.
Email:  shantyholandeses@gmail.com

Shantykoor 

Wij hebben onze bankrekening en ons NIE-nummer beschikbaar gesteld voor onze
dochter die hier enkele maanden is geweest. Zij wilde namelijk internet hebben op hun
adres hier, dat is heel gewoon. Maar zij had geen NIE-nummer, vandaar. 
Nou, dat hebben we geweten. Op hun 1e adres hier hadden ze geen problemen met de
provider. Die begonnen met de verhuizing naar hun 2e adres. Het 1e contract liep door,
terwijl er een 2e contract werd opgetuigd zonder dat dat de bedoeling was. 
Bij beide contracten kregen we natuurlijk een inlog, alleen werkte die niet. Wat we ook
deden, wij kregen geen nieuwe inlog. Nou ja, dachten we, die facturen die je via de inlog
kan bekijken, geloven we ook zo wel, zonder te kijken.
Een half jaar lang hebben wij met de provider in de clinch gelegen om van de contrac-
ten af te komen, ondanks dat er een aangetekende opzegbrief was gestuurd naar het
hoofdkantoor.  Wij hadden daarom de incassomogelijkheid bij onze bank geblokkeerd,
dus wij betaalden niet meer. Er werd immers geen gebruik gemaakt van de contracten? 
Een half jaar lang ook werden wij dagelijks bestookt met sms-berichten om te betalen,
dreigementen dat we op de wanbetalerslijst geplaatst zouden worden, en wij werden ook
incidenteel gebeld door een incassobureau. En al het bellen (door personen die wel
Spaans kunnen praten….) had geen resultaat, en natuurlijk belden ze die ook nooit terug.
Logisch dat wij op een gegeven moment aanklopten bij onze rechtsbijstandsverzekering.
Daarvoor hadden we alle e-mails, betalingsbewijzen, kopieën van brieven verzameld en
afgegeven. Maar zelfs die lieten het afweten want die konden (???) niets doen zonder
inlog- c q contractnummer.
Toen bleef er voor ons niets anders over dan onze verzekerings-tussenpersoon telkens
lastig te vallen hierover. Alle sms-jes, en emailberichten, gingen dus ook naar hem.
Hier komt-ie: de gouden VEER voor FRESNO, met name Daniël van de afdeling ver-
zekeringen. Hij heeft heel wat uren in de oplossing van dit probleem geïnvesteerd. Let
wel: telefonisch. En het lukte: we hebben wel alle rekeningen moeten betalen, ondanks
dat er niets voor geleverd is, en vanaf toen kon het contract definitief gestopt worden.
Een VEER voor klantvriendelijkheid, één voor serviceverlening en één voor geduld !
Helaas krijg ik nog wel regelmatig sms-jes dat de nieuwe factuur weer gereed is, van
toch wel een heel interessant aanbod dat ze me niet willen onthouden …
Enfin, een kniesoor die daarop let. Joop & Wil



De BRUG blz. 19

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

Joke Niestadt
Dinsdag

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

Woensdag
10.15 uur Bridge Margaret Vegter
19.30 uur Klaverjassen Janny van Spronsen

Ben van Beek
Donderdag

10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud Klaver, Brouwer 
10.30 - 14.00 uur Biljartinstuif Cor Klaver 

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

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

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

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Janny van Spronsen

Ben van Beek

Weekagenda


