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SOCIËTEIT

Dagelijks geopend van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ’s avonds van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur is één van de
bestuursleden aanwezig.
Coördinatie van alle soosactiviteiten: Bestuur
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig
aan de goedkeuring van een daartoe gemachtigd bestuurslid.
Kosten voor het gebruik van de Soos anders dan in ons
verenigingsverband:
- Voor leden € 30,- per keer.
- Voor niet-leden of verenigingen € 100,- per keer
Lidmaatschap/Contributies:
Jaarlidmaatschap m.i.v. 01-01-2014 bedraagt de contributie € 80,Deellidmaatschap: 1 maand € 15,-, 2 maanden € 30,-, 3 maanden € 50,-.
De jaarcontributie dient uiterlijk 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
onderstaande bankrekening overgemaakt worden.
Bankgegevens:
NIEUWE BANKREKENING!

BANCO POPULAR
Rekening nummer 0075 1074 48 060-01908-71
IBAN:
ES09 0075 1074 4806 0019 0871
(IBAN gebruikt u als u vanuit Nederland overmaakt)
t.n.v. Círculo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi.

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de
penningmeester.

2

TELEFOONLIJST contactpersonen afdelingen/subclubs
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Line dance
Mah Jongg
Shantykoor
Sjoelen
Spaanse les
Tafeltennis
Tekenen en schilderen
Wandelclub
Zwembad

Bestuur
Joke Holleman
Cees Kraan
Riek en Jan Tol
Riek Tol
Linda Laheij
Henk Murks
Henk Murks
Karin Murks
Henk en Diny Beije
Lucy v.d. Vlag
Joke Holleman
Joke Niestadt
Willie Bekkers
René Diepenbrock
Ben van Zutphen
Willie Bekkers
Jan Roozen
Jaap van Gurp
Ruud van den Born
Martha Huijboom

bestuur75@gmail.com
965 873 419
676 704 873
966 874 358
966 874 358
652 152 122
965 871 180
965 871 180
965 871 180
965 973 283
966 874 570
965 873 419
656 943 098
966 874 720
620 656 810
966 874 654
966 874 720
607 652 422
655 589 966
629 965 668
966 580 226

CD en DVD optreden Maskerade

Beste clubleden,
De playbackshow van afgelopen 23 november is ook gefilmd.
Van de film is een dvd beschikbaar.
Deze is te verkrijgen voor 5 euro.
Van de foto's is een diapresentatie gemaakt.
Ook deze is op cd-rom te verkrijgen voor 3 euro.
De vergoeding voor de dvd's en cd's zijn ten gunste van de!theatergroep.
22 maart staat er namelijk weer een leuke show op het programma.
Indien u interesse heeft, kunt u het bestellen bij Carla
c.fritsch@kpnplanet.nl of 646754912
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LEDENADMINISTRATIE

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam
Mevr. Coby Blom
Hr. Rinus van Koulil

Telefoonnummer
966 8733 50
966 87 59 67

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar
Even lachen…….
"Ik ben op 1 januari naar een naturisten-nieuwjaarsduik geweest."
"En, hoe was dat?" "Niks aan!"
Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen. Rechter:
“Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen” Verdachte: “Ik heb heel vroeg
kerstinkopen gedaan, edelachtbare!” Rechter: “Hoe vroeg dan?”
Verdachte: “Een uur voordat de winkel openging!”

Vriendelijk doch dringend verzoek:
wilt u eventuele adreswijzigingen en/of e-mail adressen zo spoedig mogelijk
aan ons doorgeven. Zo houden wij het ledenbestand up-to-date.
Bij voorbaat dank.

Wat geven Hollanders elkaar tijdens kerstavond? Een hand
Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat? Hij roept altijd hohoho!

Ons e-mail adres is potjelos@dragonet.es

Restaurante Villa Romana
Welkom in de prachtige ambiance van Villa Romana! Een perfecte romantische avond
uit met uw partner, of een gezellig diner met de hele familie.
Ctra. Altea-La Nucia KM. 5 (CV760) 03530 La Nucia (Alicante)
Tel: (+34) 966 896 830
dinsdag - zondag — 13:00 - 15:00
Email: info@lavillaromana.es
dinsdag - zondag — 19:00 - 22:30
www.lavillaromana.es
Vanaf 15/9 zijn wij zondagavond gesloten

Email: info@lavillaromana.es
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Allereerst wensen wij u een gezond en gelukkig 2014, met uiteraard weer veel
plezier op onze club.
De Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2014 (vanaf 17:00 tot 19:00 uur) is de
gelegenheid om het nieuwe jaar feestelijk te starten met alle goede wensen. En
laten we proberen in 2014 heel lief en aardig voor de ander te zijn.
Het ongrijpbare van een nieuw jaar is dat het vooraf een onbeschreven blad is.
Wat er in het nieuwe jaar gaat gebeuren is voor een belangrijk deel afhankelijk
van hoe we zelf in het leven staan en hoe wij dat invullen. Misschien toch maar
een voorbeeld nemen aan Nelson Mandela?
De voorbije feestdagen liepen van pepernoten met Sinterklaas, kerstkransjes
rond 25 december tot de oliebollen en appelflappen tijdens de jaarwisseling.
Sinterklaas had het op 7 december weer uitzonderlijk druk en er waren geen
stoute kindertjes bij. Maar er waren natuurlijk wel allemaal lieve kindertjes die,
beladen met pakjes, tevreden naar huis gingen.
De Kerstherdenking op 24 december was stemmig. Men kan wel zeggen
veelstemmig.
Tja en het kerstdiner is toch telkens weer een culinair hoogtepunt. Hulde aan het
barteam en hun “staf”. Perfect! En uiteraard niet te vergeten ons
evenemententeam. Dat maakte overuren.
Overigens bijt Henk Murks het spits af van alle jarigen in 2014. En wel op 1
januari. Proficiat.
Nog even een opmerking van onze penningmeester: “De contributie voor 2014
kan weer worden betaald vóór 31 januari 2014. De bankgegevens staan in De
Brug, maar u kunt altijd contant betalen aan de bar”.
Na deze oer-Hollandse opmerking nog even een paar zaken die, nu we toch
allemaal met goede voornemens bezig zijn, uw en onze aandacht vragen. Omdat
John en Emma naar Nederland teruggaan ontstaat er een vacature in het bestuur.
Er wordt dus met smart door ons uitgekeken naar vrijwilligers voor die vacante
positie. En als er nog iemand is die goed met een website kan omgaan, ook voor
hem of haar is er dan leuk werk aan de winkel.
Nogmaals een heel goed jaar toegewenst!
Namens het Bestuur,
Dick Guntenaar
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VAN DE REDACTIE

De gloedvolle en gezellige dagen van Kerstmis en de jaarwisseling liggen reeds
achter ons. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari jl. hebben wij elkaar de
beste wensen toegesproken en als het allemaal goed gemeend is, dan mogen wij
hopen dat alle wensen uitkomen.
Het Redactieteam is helaas geslonken door de ziekte van John Wolswijk en het
afhaken van Ben Beije, maar daarom zijn Iris en ik niet minder gemotiveerd om
door te gaan met onze diverse bezigheden om Club Los Holandeses via DE
BRUG op de kaart te houden. Extra triest is het feit dat John en Emma ons nu
echt gaan verlaten om terug te keren naar Nederland. We wensen hen het
allerbeste en John, we zullen je zeker missen bij de redactie!
Wij zijn de mensen die ons in 2013 van teksten, proza, poëzie, informatie en
anderszins hebben voorzien uiterst dankbaar, want zonder hen zouden we
blanco rechterpagina´s hebben!
Wij hopen ook dit jaar niet verstoken te blijven van leuke, interessante en
informatieve kopij, zodat DE BRUG het stevige fundament kan blijven
behouden.
Wij danken de adverteerders voor hun bijdragen het afgelopen kalenderjaar en
wensen hen en onze leden zowel zakelijk als privé een voorspoedig, gezond en
succesvol tweeduizend en veertien 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 februari 2014 in te leveren of e-mailen vóór de 20ste
januari.

N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman 11.
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
COMPUTERONDERSTEUNING
Allereerst de beste wensen en een gezond storingvrij 2014 gewenst namens John en mij.
Januari, ja, time flies when you´re busy. Helaas moet ik mededelen dat John dit jaar afscheid
van ons gaat nemen; daar de verbeteringen niet verlopen zoals gepland, hebben John en Emma
besloten om naar Nederland terug te gaan.
Ik zal je missen, John.
Met de inloop verloopt het ondanks dat ik er alleen voor sta (niet geheel want Ruud Brouwer
staat mij altijd met raad en daad bij, dank hiervoor) goed. Het zijn geen storingen op het
moment, maar wel ondersteunende hulp bij het onder de knie krijgen van al die nieuwe snufjes.
Soms moet er even gewacht worden, maar met een kopje koffie kom je de tijd lekker door. Als
de een oefent kan de ander geholpen worden. Kom gerust langs met uw tablet, I-pad, I-phone of
andröid om te kijken wat er allemaal mee gedaan kan worden. Natuurlijk worden de computer
problemen ook opgelost indien mogelijk. Maakt u wel even een afspraak als u even echte
aandacht nodig heeft. Als er geen afspraken zijn dan ben ik niet altijd aanwezig, dus mail even:
linda@lindacreaciones.com
Met de oproep van John voor het overzetten van Video´s in DVD weet ik nog niet hoe dit
verder gaat verlopen. Zoals iedereen wel gezien heeft op de Kerstmarkt, heb ik ook dit jaar weer
leuke kerstkaarten gemaakt, met een gezellige foto van u. De opkomst was weer goed, dit jaar
zonder de assistentie van John die vorig jaar de foto´s nam, maar het is toch goed verlopen.
Mocht u het een leuk idee vinden, kom dan ook langs om nog een nieuwjaarswenskaart te laten
maken. € 0,75 voor openslaande kaart en € 0,50 voor briefkaartformaat met druk aan één kant.
Ook heb ik digitale kerstwensen voor de mensen gemaakt, weet u dat ook alvast voor volgend
jaar. Hebt u iets te kopiëren of printen kom dan langs op maandag (op afspraak) we zijn u graag
van dienst. Kosten € 0,25 voor zwart, € 0,75 kleurenprint. Voor de leerlingen vervallen deze
kosten (geldig zonder ontwerpen en speciaal papier). Ook print de computerinloop
tegenwoordig alles voor het Shantykoor en de schilderclub, kostenloos.
OPROEP:
Welke subclub heeft er voor de computerclub een gedeelte van een kast in de Soos vrij (een
plank zou al voldoen). Tot nu toe heb ik helaas geen positieve respons gekregen, dus staat de
printer nu thuis. Het is zowel voor de printer als voor mij niet bevorderlijk al dat gesjouw. Ik
print natuurlijk gewoon voor iedereen wat nodig is. Stuur het per mail op of geef het even aan
mij als ik in de Soos ben. Liefst NIET TIJDENS het schilderen.
Ik wens John en Emma sterkte en hoop dat ze in Nederland ook weer een mooi plekje vinden
om te gaan wonen. Jullie zullen gemist worden, en hopelijk kan John me af en toe via e-mail
nog ondersteunen met problemen oplossen voor de mensen hier. Bedankt voor de fijne
samenwerking, jammer dat onze cruise nooit is doorgegaan.
Linda
linda@lindacreaciones.com
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NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK

Het is inmiddels al lang weer wintertijd en de feestdagen zijn voorbij!
Lekker met een kopje koffie en een spannend boek of een mooie roman
op de bank, in een lekkere luie stoel, misschien zelfs buiten in het zonnetje.
Wat is het Spaanse leven goed.
Enkele aanraders: Saskia van Noort, thriller Koorts, of Claude Cueni,
roman Het Grote Spel. Als u Het Grote Spel gelezen heeft kunt u
het nieuwe financiële jaar met een gerust hart
tegemoet zien.
Wij wensen u veel, heel veel leesplezier!
Medewerkers van de Bibliotheek

LIEF EN LEED

U weet toch van het bestaan van Lief en Leed van Vereniging “Club Los
Holandeses”?
Wij willen graag aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.
Dus als u iemand kent die langdurig ziek is, of in het ziekenhuis ligt, laat het
ons dan weten.
U kunt het melden bij Joke Holleman 965 873 419 of Karin Murks 965 871
180.
Met vriendelijke groet,
Het Lief en Leed team
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KERSTAVOND 2013
Gaat onze Henk nu ook de muziek in…….

VAN DE BRIDGETAFEL: KERSTBRIDGE
Het is 12 december, de zon schijnt en het belooft weer een heerlijke dag
te worden. Vandaag al helemaal want vanmiddag de Kerstdrive, een feestelijk
jurkje ligt al klaar.
Maar tja....vanmorgen ook Jeu de Boules, ook hartstikke leuk, (wat een
gezellige vereniging hebben we toch) en ik blijf lunchen want ik woon niet in
de buurt. Het wordt dus een pantalon, daarbij Kerst duurt nog even, maar door
allerlei feestelijkheden kon het niet later worden gezet. Toch hebben velen zich
extra mooi gekleed, leuk.
Bij binnenkomst zie ik een lange tafel vol cadeaus: wijnen, lekkernijen en natuurlijk
Kersstollen en Kerststerren. Bij het aanmelden moeten we
een bijdrage storten want we krijgen ook nog hapjes, zeg maar happen, want
ik heb niet meer hoeven te koken. Het was heerlijk en veel. Vooraf iets
lekkers bij de koffie of thee en na iedere twee rondes iets, een salade,
een saucijzenbroodje, stokbrood met zalm, tartaar en paté, romige
tomatensoep, kortom prima verzorgd. Ik ga (wat laat) helemaal voldaan naar
huis.
Lieve Riek en Jan, heel hartelijke dank voor al het werk dat jullie verzet
hebben. Het was fijn en gezellig, nogmaals, ik heb genoten, dank namens
allemaal.
Roos de Kinkelder
De gouden, zilveren en de bronzen medailles waren achtereenvolgend voor
Mieke de Ridder en Henk Overmeen, Roos de Kinkelder en Minca Koopmans, en tot
slot Jean Pierre Peeters en Jef Stouten.
Aan de eerste plaats winnaars zal nog een oorkonde worden overhandigd.
Op het moment dat u dit leest, zijn deze al uitgereikt.
Verder veel bridgeplezier in 2014.
Jan Tol (tel. móvil 609 210 501)

BILJART
Dit verhaaltje staat in het teken van het reeds gehouden "KIKKERTOERNOOI". Het toernooi
werd gehouden op 29 november van het afgelopen jaar.
Goed georganiseerd werd `s morgens begonnen in een ontspannen sfeer. Veel commentaar,
terecht en onterecht, kregen de spelers te verwerken, hetgeen altijd tot hilariteit en nieuw
commentaar leidde. Maar alle gekheid op een stokje, er werd serieus om de prijzen gespeeld.
Halverwege gingen we lunchen, met enkele dames erbij. Na verkwikt en aangedikt te zijn, werd
het spelen weer hervat.
Al gauw werd duidelijk wie er met de prijzen zou gaan strijken, en daardoor gingen de andere
spelers nog feller spelen om daarin verandering te brengen.
Maar helaas pindakaas, wie normaal bij de sterkste waren, waren dat nu weer. De eerste prijs
voor Jacques van Loon, en Kees Kraan ging met de tweede prijs naar huis. Dit laatste heb ik
maar even aangenomen, hoofdzakelijk omdat ik daar geen bewijs voor heb.
Veel goede caramboles toegewenst in het nieuwe jaar.

Jan Tol
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KERSTKLAVERJASDRIVE
Wat was het een binnenkomst op woensdag 18 december in onze Club " Los Holandeses ",
de dennengeur kwam je tegemoet zodra je daar de deur opendoet.
Maar dan stond je binnen, en werd ontvangen door twee gastvrouwen, die iedere klaverjasser
voorzagen van een envelopje waar alles voor het klaverjassen en ook voor de bar inzat.
Ook kreeg je een stukje kerstkrans mee voor bij de koffie of thee en met de kerstliederen die uit
de speakers schalden was dit het summum van kerstgevoel en dan word je toch een beetje wee
van binnen en komen er herinneringen aan onze kinderjaren bovendrijven.
Op zo'n moment weet je dat je tussen je huidige vrienden en bekenden oud aan het worden bent
en de ene iets meer mankeert dan de ander, maar met elkaar maken we toch mooie uren door en
zeker op deze Kerst Klaverjas Drive, waar we met elkaar de strijd aan gingen om één van de
drie prachtige hoofdprijzen te bemachtigen die op de prijzentafel stonden te pronken.
Dat het Klaverjasbestuur zo uit kon pakken, kwam ook door onze sponsors "Euro Food", van de
familie Barneveld, onder aanvoering van Johan en zijn vrouw Ali, werd zoon Rob betrokken bij
het sponsoren van deze Kerst Drive, iets wat door onze leden optimaal werd gewaardeerd met
een groot applaus als dank hiervoor.
Tevens werden ook Charl Hilgers en Richard ter Braak bedankt voor het beschikbaar stellen van
drie heel mooie prijzen, die in dank en met applaus door de winnaars werden ontvangen.
Om 17.00 uur nam de voorzitter het woord en heette iedereen van harte welkom met in het
bijzonder John Wolswijk waarvan we weten dat hij ons in januari gaat verlaten en wij allen
wensen hem en zijn vrouw Emma veel sterkte toe.
Hierna vertelde hij dat we 4 rondes zouden kaarten, en dat we na de 2e ronde ons koud en warm
buffet zouden gaan nuttigen en wat voor een buffet super goed verzorgd en zelfs met beenham
die door Magda werd aangesneden opdat ieder zijn deel hiervan kreeg, want je bent geneigd om
hier toch anders wat meer van te nemen.
Na deze woorden werden de eerste prijswinnaars van de zondag en de woensdagavond van de
afgelopen 9 maanden naar voren geroepen. Dat waren voor de zondag voor het koppel
klaverjassen Anke Kuckartz en haar zus Toiny Weiss. Zij scoorden een puntentotaal van 6167
punten en voor de woensdagavond was het Rietje van den Oudenrijn die met 5939 punten nog
net Jef Stouten op de valreep van de eerste prijs weg speelde; zij allen kregen een kistje met 3
prachtige wijnen erin.
Na de woorden van de voorzitter gingen we er met ons allen tegen aan om maar bij de eerste 3
te kunnen eindigen en dat het een hele opgave was, dat bewijst de eindstand wel.
We hadden om 19.00 uur de twee eerste rondes erop zitten, waarna de voorzitter wist te
vertellen dat de laagste ronde geschrapt werd, hetgeen enige klaverjassers weer moed gaf om
toch maar weer voor de eerste prijs te gaan, want met twee slechte rondes waren ze al gezien en
dit is ook meer de kerstgedachte, iedereen meer moed geven, ook voor het nieuwe jaar.
Hierna opende de voorzitter het buffet en wenste iedereen smakelijk eten.
Maar eerst gingen de gastvrouwen Uk Bouwmans en Dini Beije bij de leden langs met een
formulier waar zeer intelligente vragen in stonden en die beantwoord moesten worden.
Voor de 3 beste scores hadden Charl Hilgers en Richard ter Braak drie mooie prijzen
beschikbaar gesteld.
De winnares met de meest goede oplossingen was Vivian Wienholds, op een gedeelde tweede
plaats waren het Marlies Groels en Margaret Vegter en dit alles werd geregeld door Uk
Boumans en Dini Beije.
Lees verder op pag. 11
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Vervolg KERSTKLAVERJASDRIVE
Na het heerlijke buffet bedankte de voorzitter het barteam en nodigde Marco en Aad uit om naar
voren te komen voor een kleinigheid als dank voor het gehele jaar klaar staan voor ons klaverjas
leden, wat met een groot applaus door de leden werd begeleid.
Na het heerlijke eten gingen we weer verder met kaarten en nu kwam het er op aan om geen
slechte pot meer te spelen anders was je gezien en weg is dan je kans op een hoofdprijs.
Maar aan het einde was na intensief tellen van Bart Boumans toch een top drie, die door de
voorzitter van onze klaverjas club Schoppen Negen in het zonnetje werden gezet met de prijs
uitreiking. De eerste prijs was alweer voor Carl Fritsch nadat hij vorig jaar ook al als eerste was
geëindigd. Hij mocht de kerstwisselbeker dus voor de tweede keer in ontvangst nemen en ook
als eerste een hoofdprijs pakken.
Nummer twee was Richard ter Braak, die ook met een mooie prijs naar huis kon gaan en de
laatste prijs was voor Marga Schotkamp.
De gastvrouwen hadden ondertussen de koeltassen gevuld met allemaal lekkere dingen erin die
met de kerstdagen en zelfs in het nieuwe jaar 2014 goed zullen smaken. De doos van Euro Food
was een echte verrassing voor ons allemaal en dat alles dankzij uw wekelijkse bijdrage en door
de twee sponsors die dit allemaal mede hebben mogelijk gemaakt.
Nogmaals hartelijke dank hiervoor, het geeft het Klaverjasbestuur extra energie om op de
ingeslagen weg door te gaan.
Hierna sloot de voorzitter de avond af en wenste allen prettige kerstdagen en een voorspoedig
2014 toe.
Dan hier nog de winnaars van de laatste periode op woensdagavond:
20 - 11
27 - 11
04 - 12
11 - 12

Sjef Stouten
Uk Boumans
Rietje van den Oudenrijn
Rietje van den Oudenrijn

5915 punten
5145 punten
5939 punten
5357 punten

De winnaars op de zondagen waren:
24 - 11
01 - 12
08 - 12
15 - 12

Trudy en Aart van Zuijlen
Trudy en Aart van Zuijlen
Mary en Peter Plune
Marga en Lucas Schotkamp

5399 punten
5383 punten
5538 punten
5500 punten

Alle leden een heel gelukkig en voorspoedig 2014 gewenst namens de leden en bestuur van
klaverjasclub Schoppen Negen.
Een club waar je steeds weer met plezier naar toe gaat, ook in het nieuwe jaar!
HB

FOTO’S KERST KLAVERJASDRIVE
Graag hadden we in deze Brug enige foto’s gepubliceerd van de winnaars avn de kerst
klaverjasdrive. Helaas was dit om technische redenen niet mogelijk. In januari hopen
we dit probleem opgelost te hebben en u alsnog deze foto’s te laten zien de Brug van
februari. Wij hopen op uw begrip.
Redactie
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Peter%Roeland%Informatica%
Oplossingen voor computerproblemen sinds 2003
Computers • Laptops • Netbooks • Nettops •
Printers • Nog veel meer
www.peterroeland.com
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EVENEMENTEN KALENDER
Woensdag 01 januari 2014.

Zaterdag 18 januari 2014.

Nieuwjaarsreceptie met Thomasvaer en
Pieternel.
En de trekking van de loterij van de
levensmiddelenkist. Aanvang 17.00 uur.
Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 15 februari 2014.

Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 22 februari 2014.

RELAX RALLY
Zie verdere mededelingen in deze Brug.

Zaterdag 15 maart 2014.

Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 22 maart 2014.

Theateravond Maskerade

Zaterdag 29 maart 2014.

Rommelmarkt.

Een busreisje in maart ???

Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 12 april 2014.

Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zondag 20 april 2014.

Paasbrunch.

Zaterdag 26 april 2014.

Oranjemarkt onder voorbehoud.

Zondag 4 mei 2014.

Nationale Dodenherdenking.

Zondag 11 mei 2014.

Moederdag.

Zaterdag 17 mei 2014.

Bingo. Aanvang 19.45 uur.

Zondag 15 juni 2014.

Vaderdag.

Zaterdag 21 juni 2014.

Bingo, laatste van het seizoen.
Aanvang 19.45 uur.

In juli 2014.

Een barbecue.

In augustus 2014.

Een paella.

12

RELAX RALLY
Heerlijke tapas

Relax Puzzel Rally.

Zalige salades

Zaterdag 22 februari 2014

Echte duitse worst

Er zijn al diverse inschrijvingen binnen,
maar u kunt zich nu ook inschrijven aan de Bar.
Zoals al eerder verteld, is de rally minder lang en voor
iedereen gemakkelijk te rijden.
Begin in Bonairebar vlak bij Altea, een duidelijke
plattegrond van het vertrekpunt krijgt u ter zijner tijd,
en dan op het gemakje naar de Soos waar we gaan lunchen met gezellige muziek erbij,
verzorgd door Ireentje.

Top schnitzel
En vele andere
gerechten
Of gewoon gezellig
een drankje

Onderweg passeren we diverse bezienswaardigheden die misschien niet iedereen kent.
We stoppen onderweg een keertje om een lekkere verfrissing te gebruiken, zodat het
niet te zwaar wordt.
De échte rallyrijders kunnen zich toch kunnen onderscheiden met de vragen en het
foutloos afleggen van de rit.
Voor de avonturiers is ook gezorgd, er zit 200 meter onverharde weg in en een stukje
minder goede weg met leuke bochten.
Maar het gaat vooral om de gezelligheid en die
is in ieder geval volop aanwezig bij het
Lunchdansant.
De prijs is nog steeds € 19,99 per persoon voor
dit heerlijke dagje.
Als er nog vragen zijn, u kunt ze altijd aan ons
stellen,wij zijn regelmatig in de Soos aanwezig.
Aanvang vanaf 10.00 uur.
Met een tussenstop erbij willen we toch wel om
14.00 uur gaan lunchen.
We proberen de auto´s gezellig vol te krijgen,
dus meldt u ook aan als u mee wilt rijden.
Wij wensen iedereen een prettige kerst en een heel gelukkig nieuwjaar.
Fred en Linda,
linda@lindacreaciones.com
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SINTERKLAAS
Gelukkig was de Sint op tijd terug voor onze traditionele Sinterklaas Bingo. Ons aller
Martha pingelde de Sint weer gezellig naar binnen die natuurlijk vergezeld was van
zijn Pieten. Voor zover niemand gewond raakte van de rondvliegende pepernoten zat
de stemming er al meteen in. Zelfs Henk moest op schoot bij Sinterklaas! Alle
aanwezige kinderen kregen uiteraard ook hun presentjes. Altijd weer leuk.
Tijdens de binge heeft Marco een poging gedaan om “bingo-master” te worden. Het
was werkelijk goed bedoeld maar Marco, jouw carriere ligt elders hoor. Gelukkig kreeg
je van de Sint wel een mooi kado: een bel op je fiets! Fijn want we zijn altijd weer blij
als je veilig op de club bent!
We hebben weer genoten. Nadat alle prijzen gewonnen waren, de kado tafel leeg en de
Sint allang weer vertrokken, konden we terugkijken op een geslaagde avond. Toch
gezellig, die oer Hollandse tradities!
KERSTAVOND OP DE CLUB
Van buiten zag het er al gezellig uit. Cafe Murks was gezellig verlicht en bij binnenkomst in de
soos was alles schitterend versierd. Weer hulde aan de mensen van het evenemententeam.
Elders is deze Brug zijn war sfeerfoto’s opgenomen. Henk opende deze avond waarna door
allen “Komt allen tezamen” werd gezongen. Helaas moest Corrie Baans wegens ziekte verstek
laten gaan maar de bijbellezing werd door Karin op fantastische wijze waargenomen.
Hierna werd een aantal nummer door het kerstkoor ten gehore gebracht. En ook was er een solo
van Mieke Bervoets.
Voor de pauze konden we luisteren naar een declamatie van Mieke Luttik. Gelijk hebben of
gelijk geven was het onderwerp. Een nadenkertje voor onder de kerstboom dus.
Na de pauze was er wederom een optreden van het kerstkoor en een heerlijke medley op de
piano van ons aller Martha.
Het traditionele kerstverhaal ontbrak ook dit jaar niet evenmin als de kaarsen.
Na het ontsteken van de kaarsen zongen we allen “Ere zij God”, toch altijd een heel sfeervol
moment op kerstavond.
Henk dankte alle aanwezigen en wenste allen een fijne kerst toe.
Laten we in deze dagen ook om een ander denken. Een gedachte waarmee Henk deze altijd
sfeervolle avond afsloot.
KERSTDINER 2013
De speciale gastvrouw voor deze avond, Lucy, begeleidde de nodige gasten naar hun, sfeervol
gedekte tafel. Het zag er allemaal, evenals de gasten, feestelijk uit. Het was een smaakvol menu
en Aad was heel blij dat er niemand groen zag na zijn “osseworst” avontuur. Zijn eigen creatie!
Chapeau Aad, kan het recept even doorkomen???
Het liep gesmeerd, het was gezellig en iedereen had het naar de zin.
Tegen het einde van de avond dankte de voorzitter alle mensen die deze avond voor ons
verzorgd hadden. Nou, die mochten wel gaan genieten van hun welverdiende rust! Voetjes
omhoog en een wijntje erbij. We kijken nu al uit naar volgend jaar!
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NIEUWJAAR
Lang geleden begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer tot leven
kwam, of begin januari, als de dagen beginnen te lengen. Bij de invoering van het christendom
wilde de Kerk een eind maken aan de heidense gewoonten rond deze nieuwjaarsviering en riep
1 januari uit tot bid- en boetedag om de besnijdenis van Jezus (8 dagen na de geboorte) te
vieren. Maar ook daarna vierde men het nieuwe jaar nog rond de oude heidense data, maar ook
op Sint Maarten (11 november); de eerste adventsdag; de zonnewende (rond 21 december); of
Maria Boodschap (25 maart). De Spaanse landvoogd Requesens besloot in 1575 dat het nieuwe
jaar officieel op 1 januari begon.

Grote en kleine beurt
Gratis leenauto
Autokeuring
Bandenservice
Invoer auto’s tegen de laagste prijs
Voor leden van Club Los Holandeses 5% korting op het gehele
assortiment

De Babyloniërs brachten rond 2600 v.Chr. een koningsoffer. Ze meenden dat op nieuwjaarsdag
de koning het mikpunt van de goden zou zijn, dus vervingen ze de koning tijdelijk door een
slaaf of een ter dood veroordeelde, reden hem als koning rond en offerden hem ten slotte. Zo
werd het kwaad een jaar afgewend.
De oude Germaanse oud-en-nieuwviering werd in de winter gevierd, duurde 12 dagen en
nachten en heette 'Joelfeest'. Het Joelfeest begon op 25 december, als de dagen gingen lengen en
duurde tot 6 januari, het huidige Driekoningen. Rond de 8e dag, ofwel 1 januari, was het
hoogtepunt met grote vuren, dierenoffers en veel eten en drinken. In hedendaagse paganistische
religies (o.a. Wicca) wordt Yule gevierd rond 21 december.
Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 44 v.Chr. de
juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden
sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is genoemd) om hem mild te stemmen
voor het aankomende jaar. Dit begin van het jaar in maart komt nog tot uiting in de namen van
onze maanden september ("zevende maand"), oktober ("achtste maand"), november ("negende
maand") en december ("tiende maand"), en in de schrikkeldag, die voorkomt aan het eind van
de laatste maand van het jaar: februari.

FELIZ AÑO NUEVO
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HET SPAANSE LEVEN

Is Spaans maar
men spreekt wat
Engels.
Schoonheid voor
uw nagels
Manicure,
pedicure,
schoonheidssalon

Als ik in de pen klim voor het maandelijkse verhaal, is het nog het oude jaar. Dat klinkt
wat stoffig. Oud, versleten en klaar om opgedoekt te worden.
We staan te trappelen om een nieuw jaar in te luiden. Fris, nieuwe mogelijkheden,
hoop.
Maar nu nog even niet.
Nog even genieten van de kerstboom, de gezelligheid, de kaarsjes, het fijne gezelschap
en af en toe heerlijk zwijmelen bij een kerstfilm.
Dat hoort er bij.
Als kind kan ik me herinneren dat het ontsteken van de kerstboom op kerstavond, 24
december, een hele happening was.
Tja, die happening heb ik afgeschaft want ik vind het gewoon gezellig. Bij mij brandt
de kerstboom al heel snel na Sinterklaas en is het in en om de hele casa sfeervol
versierd. En met mij leven velen zich uit in de kerstversiering.
In de geest van deze tijd zit ik natuurlijk op Facebook en wat ik daar aan
kerstdecoraties voorbij zie komen…schitterend gewoon.
En zelfs hier in Spanje komt het meer en meer in beeld. Kon je hier vroeger amper een
fatsoenlijke kerstbal kopen, tegenwoordig beschikken ze hier over een ruimer aanbod.
Maar de sfeer zoals in Nederland in de tuincentra wordt getoverd? Nee, dat hebben we
hier niet.
Ja, Kerstmis wordt natuurlijk wel al lang gevierd en kerstavond, de Noche Buena, is
echt heilig voor de Spanjaarden. Maar die boom en zo was wel even wennen.
Het gaat hier meer om het samen zijn. En met elkaar eten, zeker op kerstavond.
In het foldertje van een supermarkt zag ik zelfs kleine biggetjes staan. Nou, bij mij
passen die niet eens in de oven dus hoe ze dat hier doen…. En dat met kop en al he.
En dan het kerst snoepgoed! Probeer maar eens de echte Spaanse kersttractaties.
Gegarandeerd dat je vullingen achterstevoren in je kiezen staan.
De cava wordt ook in alle soorten, kleuren en smaken aangeboden. Nou moet ik eerlijk
toegeven dat dat geen straf is. Een klein glaas bubbels verhoogt altijd wel de
feestvreugde.
Ik denk dat vele Spanjaarden op de kerstavond weer culinair in familieverband gaan
geniet.
En wij gaan gezellig naar de club op kerstavond om te genieten van een sfeervol
samenzijn. Vredig, gezellig en harmonieus.
Maar laten we bij alle feestelijkheden even niet vergeten waar het echt om gaat met
Kerstmis!
Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Truus Tussengas
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ALLERLEI
Oliebollen bestonden niet in de vroege Nederlandse geschiedenis voor de zeventiende eeuw.
Goede olijfolie was toen namelijk nog schaars in de Nederlanden. Omdat het deeg hierdoor in
een klein bodempje vet gebakken werd, kreeg je platte oliekoeken in plaats van oliebollen. De
geschiedenis van deze oliekoeken gaat veel verder terug.
Het oudste fundament van de oliebol in Nederland is te vinden bij de Bataven en Friezen, aan
het begin van de Christelijke jaartelling. Deze Germanen offerden aan het einde van december
voedsel aan de goden om hen tevreden te stellen, met name de godin Perchta en andere boze
geesten die rond deze dagen velen vermoordden. Hun offervoedsel hadden ze in meel
gewikkeld en in de olie gebraad en het eindresultaat bestrooiden zij met witte meel. De vetheid
van dit voedsel zou ervoor zorgden dat het zwaard van de godin Perchta van hun lichaam zou
glijden. In de Middeleeuwen begon de oliekoek meer vorm te krijgen. Het was de gewoonte dat
kerstmis het einde vormde van een tijd van vasten die op 11 november met St. Maarten begon.
Het einde van deze vastenperiode werd gevierd met oliekoeken, die gemaakt werden van
houdbare ingrediënten. Oliebollen waren ook veelal genuttigd omdat zij rijk aan vet en
calorieën waren en daarmee goed tegen de winterkou beschermden. Voor de rest speelden
oliekoeken ook een belangrijke strategische rol ten tijde van een beleg. Omdat alle verse
producten al snel op waren of niet lang goed bleven, sloegen veel kastelen meel en olie in.
Wanneer er geen andere vormen van voedsel meer aanwezig waren, werden de oliekoeken
opgegeten. In de late middeleeuwen ontstond de traditie om armen, die je een gelukkig
nieuwjaar wensen, een oliekoek of andere traktatie te moeten geven. Maar dit liep soms
ontzettend uit de hand omdat armen hier in grote getale misbruik van gingen maken en
willekeurig allerlei wildvreemden geluk gingen wensen.Betere handelscontacten door de komst
van het kolonialisme en betere economische omstandigheden in het algemeen zorgden ervoor
dat er meer en betere olijfolie kwam in de lage Nederlanden. Dit heeft tot gevolg gehad dat men
meer olie kon gebruiken en het deeg dus de kans kreeg om een ronde vorm aan te nemen: de
geboorte van de oliebol. Pas in de negentiende eeuw werd de oliebol een traditionele lekkernij
rondom oud-en-nieuw. De koppeling aan deze periode is, naast het feit dat het voedzaam eten is
in koude tijden, gebaseerd op het laatmiddeleeuwse gebruik om de armen rond oud-en-nieuw op
een speciaal plat wafeltje, knijpertje of kniepertje genaamd, of oliekoek te trakteren.

UW EIGEN KAPPER CHARL!
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HET NIEUWE JAAR
Zo jong en ongerept
Ligt voor ons het Nieuwe Jaar
De oliebollen doorgeslikt
We zijn weer helemaal klaar
Om goede voornemens uit te voeren
Of snel weer te vergeten
Zoals niet meer roken
Sporten of minder eten
De boom gaat weer in de doos
De lichtjes zijn weer uit
En voor het stralend licht weer komt
Duurt nog een hele poos
Maar een voornemen wat ons allemaal past
Is compassie voor een ander
Een warm woord, een hand op een schouder
Houd elkanders handen vast
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Dit geldt voor ieder mens
Een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar
Is wat ik allen wens

IG

januari 2014
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KERSTDINER 2013
HET WAS GEWELDIG,SFEERVOL EN…..
LEKKER!!

GOEDE WENSEN EN NIEUWJAARSBRIEVEN
Een nieuwjaarsbrief met nieuwjaarswensen wordt in Vlaanderen op 1 januari door kinderen
aan de ouders, de meter en de peter of vaak ook aan beide grootouders samen voorgelezen.
Meestal zijn de meter en peter nabije familie en is dit gebeuren een echt familiefeest, in
aanwezigheid van nonkels, tantes en andere familie.
Geschiedenis
Het opzeggen van een nieuwjaarsbrief is een Vlaamse traditie die zijn oorsprong kent in de 16e
eeuw (Toen de Franse koning Karel IX in 1563 besliste dat 1 januari voortaan nieuwjaarsdag
zou zijn. Na de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd 1 januari aanvaard als
nieuwjaarsdag in steeds meer landen in Europa en daarna in de wereld). De brieven van toen
waren echter heel anders: het was enkel voor de elite, want enkel zij gingen naar school en
konden lezen en schrijven. Er is zelfs nog een exemplaar teruggevonden van de Antwerpse
drukker Jan Moretus (1543-1610), schoonzoon van Christoffel Plantijn (1520-1589). Deze
brieven kwamen vooral voor in het uitgeversmilieu. Ze waren in het Latijn geschreven en in
dichtvorm. We leren erin dat vrede het kostbaarste is op aarde en dat geschenken de vrede
bevestigden en versterkten. De leerlingen konden de op school geleerde kennis en vaardigheden
in de huiskamer en voor de familieleden in de praktijk brengen. Het gaat daarbij zowel over de
manier waarop de tekst werd gebracht, als over hoe de brief geschreven is. Even konden de
leerlingen de rol spelen van redenaar, van spreker voor een publiek. De traditie is echter pas
doorgebroken tot het grote publiek in de jaren 60.
Hedendaags gebruik
Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en versierd kaftje met
binnenin een tekst. Echter zijn er ook vaak moderne varianten met zelfgemaakte foto's of heuse
kunstwerkjes. De tekst opent traditioneel met : "Liefste ouders", "Liefste meter", "Liefste peter"
of "Liefste oma en opa" (of andere benamingen voor de grootouders). In nieuw samengestelde
gezinnen en bij overlijdens, kan hiervan afgeweken worden. De nieuwjaarswensen zelf worden
meestal in rijm of versvorm geschreven. De brief eindigt met: " Uw kapoen" (Vroeger, in
strenger katholieke tijden, doopkind),(Plaats) , 1 januari,(Jaar)".
Het opzeggen van nieuwjaarsbrieven begint bij de leeftijd van 3 jaar, de leeftijd waarop
kinderen naar de kleuterschool gaan. Vanaf het eerste jaar, wanneer de kinderen leren lezen en
schrijven, tot en met het laatste jaar van de basisschool, respectievelijk van 6 tot 12 jaar,
schrijven de kinderen op school de nieuwjaarsbrief eigenhandig. Het gaat dan om een tekst
waarin de wensen voor het nieuwe jaar instaan. Na het voorlezen krijgt het kind een geschenk,
maar vaak ook cash geld om op te sparen voor later. Het krijgen van geschenken met Nieuwjaar
is in België even belangrijk of zelfs belangrijker dan geschenken met Sinterklaas of kerstmis.
Alhoewel een meter en peter een christelijk-katholiek gebruik is, is deze traditie ook door
vrijzinnigen in gebruik. Dit is minder het geval bij de andere geloofsovertuigingen, dit omdat
het eerder een gebruik is uit de Belgische christelijk-katholiek cultuur. Toch maken ook
moslimkinderen samen met katholieke en vrijzinnige kinderen op school nieuwjaarsbrieven
voor hun ouders en grootouders, deze traditie is bij hen echter minder in gebruik en wordt meer
gezien als een initiatief van de school.
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AGENDA VASTE ACTIVITEITEN

Maandag
10.30-12.00 uur
11.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Biljart Schoonmaak en Instuif
Computerondersteuning
Dames Biljartles
Bibliotheek Contactpers.
Linedance

Ruud Brouwer
Linda Laheij en
Jean Pierre Peeters
Joke Holleman
Joke Niestadt

Spaanse les
Shantykoor
Darts

Willie Bekkers
René Diepenbrock
Henk en Karin

Mah Jongg

Willie Bekkers

Woensdag
10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Riek Tol
Henk en Dini Beije

Donderdag
10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
19.30 uur

Biljart libre competitie
Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Gerard Blok
Jaap van Gurp
Karin Murks
Riek en Jan Tol

Vrijdag
20.30 uur
20.30 uur

Sjoelen
Tafeltennis

Ben v. Zutphen
Jan Roozen

Zaterdag
10.00 uur
10.30-14.00 uur

Wandelen
Biljart 3-bandencompetitie

Ruud vd Born
Cees Kraan

Zondag
10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Henk en Dini Beije

Dinsdag
10.00-11.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
Murks
20.00 uur
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LONG%TERM%and%HOLIDAY%RENTAL%
MANAGEMENT!
PMR%Lange%Termijn>%en%Vakantieverhuur%%Management%
Als%u%een%ongebruikte%woning%heeft%dan%kunt%u%profiteren%van%onze%
ervaring%en%expertise.%%Door%met%ons%samen%te%werken%kunt%u%%de%
bezettingsgraad%en%de%inkomsten%van%u%vakantiehuis%of%
investeringsproject%verhogen.%
"
"
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"
"
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PMR’s!!toegewijd!personeel!zal!persoonlijk!uw!huis!!gedurende!het!hele!
jaar!verzorgen.!Waarom!geen!gebruik!maken!van!deze,!keer!op!keer!
bewezen,!service.!Uw!gemoedrust!en!privacy!zijn!gewaardborgd.!
Onze!locale!werknemers!zorgen!voor!uw!woning!en!wij!houden!u!op!de!
hoogte!van!actuele!boekingen.%
PMR!is!een!bedrijf!dat!staat!voor!kwaliteit,!veiligheid!en!absolute!privacy.!
Betalingen!zijn!altijd!snel!!en!!binnen!de!afgeproken!termijn.%
Meer!dan!duizend!gasten!hebben!!in!2011!de!ruime!keuze!en!het!brede!
scala!aan!woningen!gewaardeerd.!En!met!ruim!200!boekingen!voor!de!
eerste!6!maanden!van!dit!jaar!zijn!wij!de!!leiders!op!het!gebied!van!
vakantiehuizen!en!appartementen!in!de!regio.%
Ons%kantoor%in%Alfaz%de%Pi%is%central%gelegen%en%wij%bedienen%o.a.%
Villajoyosa,la%Nucia,%Finestrat,%Benidorm,%Albir%en%Altea.%
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