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DE VAKANTIE ZIT ER OP... 
HET CLUBLEVEN KOMT LANGZAAM MAAR ZEKER WEER OP GANG 
 
We hopen dat u allemaal een prettige vakantie hebt gehad. Het was me het 
zomertje wel, de ene hittegolf na de andere en dat in bijna heel Europa. Hier 
in ons mooie Moraira was het overigens prima uit te houden. Een heerlijke 
droge warmte, een beetje zeewind en ’s nachts net genoeg afgekoeld om 
toch lekker te kunnen slapen. Degenen die de zomer hier hebben verbracht, 
hebben het, denk ik, best naar hun zin gehad. Al was het wel weer erg druk 
in Moraira. Maar nu zijn de meeste toeristen vertrokken en is het dorp weer 
van ons. De leden, die de zomer buiten Spanje waren, beginnen weer binnen 
te druppelen. In ons clubgebouw begint het gewone leven op gang te 
komen. Daar willen we u graag over informeren. Voor een complete 
Nieuwsbrief is het nog wat te vroeg en daarom beperken wij ons deze 
maand tot dit korte informatiebulletin. De volgende Nieuwsbrief komt uit op 
28 september, daarin kunt u o.a. alles lezen over de evenementen die in 
oktober gaan plaatsvinden. 

Hugo Bergmans 
 
 
ONZE DEELNEMING 
 
Er zijn ons deze zomer ook een paar leden ontvallen. In juli zijn mevrouw 
Linde Lindeboom en de heer Jan Arie Maarleveld overleden. In augustus 
overleed de heer Jan Willem Bolhoeve. 
 
 
CLUBACTIVITEITEN 
  
Het complete weekoverzicht vindt u elders op dit leaflet, hier volgen de 
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestaande weekoverzicht. De 
schildersclub gaat weer naar de donderdag en wel van 10:00 tot 13:00 
uur. De zangclub begint weer op 20 september en gaat naar de 
woensdagen van 14:00 tot 16:30 uur. Het bridgen vangt weer aan op 11 
september. Op 3 oktober start de nieuwe activiteit mozaïek maken, elke 
dinsdag tussen 10:00 en 13:00 uur. De vaste clubmiddag begint weer 
gewoon donderdag om 15:00 uur en ook de bibliotheek is weer op de 
gebruikelijke uren open. NIEUW: mochten er commissies zijn die willen 
vergaderen, dan is dat, na overleg met het secretariaat, mogelijk op de 
vrijdagochtend tussen 10:00 en 13:00 uur. 
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DE KKK BEGINT VAST 
 
De eerste kuier vindt plaats op de laatste zondag van deze maand, de 24ste 
september. Deelnemers worden om 10:30 uur op de club verwacht voor de 
koffie, daar volgt nadere uitleg. Veel plezier! 
 
 
WAAR IS ONZE JOKE? 
 
Deze altijd weer prominent aanwezige gastvrouw verblijft op het ogenblik in 
Nederland waar zij, om gezondheidsredenen, is opgenomen in een 
verpleeghuis. Wilt u meer weten over de toestand van Joke Kaneman, dan 
kunt u zich tot Gerrit Zengerink wenden. Wij wensen Joke van harte 
beterschap. 
 
 
COMPUTER GEZOCHT VOOR ONS INTERNETCAFÉ 
 
Sinds deze zomer beschikken we over een ADSL 
aansluiting en kan ons internetcafé van start, ware het 
niet dat de computer waar we over beschikken niet snel 
genoeg is. Daarom deze oproep: 
 
“Wie heeft voor de club een computer ter beschikking met minimaal een 
800Mhz processor en tenminste 512 MB geheugen en een beeldscherm?” 
 
Mocht u tevens beschikken over een computermeubel dan houden we ons 
hiervoor eveneens aanbevolen. 
 
 
WIE HEEFT ER ZIN IN EEN BRIDGEREISJE? 
 
Onze afdeling bridge is van plan om van 30 oktober tot 4 november een 
bridgereisje te organiseren naar de Costa Brava. Hotel Barcarola in Sant 
Feliu de Guixols (Van der Valk) heeft in principe 20 kamers gereserveerd. 
Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 40 personen. De prijs voor 
een 2-persoonskamer bedraagt 30,- € per nacht per persoon op basis van 
halfpension. Supplement voor een 1-persoonskamer is 15,- € per nacht. De 
totale kosten zullen plusminus 175,- € p.p. bedragen. Alles onder 
voorbehoud. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Leny Oudendijk. Tel. 
965 745 628. e-mail: oudendyk@ctv.es. 
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DE BERGSTAPPERS WORDEN WEER ACTIEF 
 
Zondag 8 oktober gaan we wandelen in Xirles, een makkelijke wandeling en 
de eerste van het seizoen, tevens een nieuwe wandeling. Het is een 
binnenkomer van rond de 1½ tot 2 uur op brede paden. Een mooie 
afwisselende wandeling met indien gewenst een lunch na afloop in Xirles. 
 
Zaterdag 14 oktober gaan we wandelen in de Jalon vallei. We parkeren 
achter de benzinepomp in Jalon en wandelen dan een geheel andere wereld 
binnen, een rustig en prachtig gebied. Het is een wandeling van zo rond de 3 
– 3½ uur, die wat zwaarder is dan de eerste en daarom wel een klein beetje 
conditie verlangt. Hij is echt de moeite waard. 
 
Voor beide wandelingen verzamelen om 9:30 uur bij Pan y Jamon. Heeft u 
belangstelling voor de lunch op 8 oktober, dan gaarne bellen met Loek of 
Frans telefoon respectievelijk 965 748 187 of 966 491 459. 
  

Bergstapper Mary 
 
 
WERK MEE AAN DE NIEUWSBRIEF 
 
Voor de volgende uitgaven van de Nieuwsbrief hebben wij uw inbreng weer 
hard nodig. Voor de rubriek “Chef van de maand” willen we weer graag een 
heerlijk recept hebben. Dan willen we beginnen met “Dit vind ik nou zo leuk 
aan de Costa Blanca”, een rubriek waarin u aardige ervaringen kwijt kunt, 
die u met ons wilt delen. Ook van de verschillende activiteitencommissies 
verwachten wij weer regelmatig kopij te ontvangen. Sluitdatum voor het 
volgende nummer is 22 september. 
 
 

ELKE DONDERDAGMIDDAG 

CLUBMIDDAG!!! 
Met verse haring van Ramon en Caroline 
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WEEKKALENDER 

Maandag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Jeu de boules 
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden 
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep 
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge 
19:00 – 23:00 Bridgedrive (vanaf 11 september) 
  

Dinsdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
10:00 – 13:00 Mozaïek maken (vanaf 3 oktober) 
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta 
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby 
  

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 
14:00 – 16:30 Zangclub (vanaf 20 september) 
20:00 Klaverjassen (vanaf 5 oktober) 
  

Donderdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen 
15:00 Jeu de boules 
15:00 – 20:00 Clubmiddag 
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  

Vrijdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
19:00 – 24:00 Biljartclub 
 
Houdt u verder het publicatiebord op de club in de gaten of kijk voor 
actueel nieuws op onze website: http://www.nvoc-delagelanden.com 


