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SOCIËTEIT
Dagelijks geopend van 10.30 uur tot 14.00 uur voor leden en niet-leden
Maandag t/m vrijdag ’s avonds van 19.00 uur tot 24.00 uur voor leden
Op donderdagmorgen van 12.00 uur tot 13.00 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 € 20,-, 2 maanden € 40,-.
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.

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)
Bic/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Círculo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi.

*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester.
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TELEFOONLIJST contactpersonen afdelingen / subclubs
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Line dance
Mahjong
Shantykoor
Sjoelen
Spaanse les
Tafeltennis
Tekenen en schilderen
Wandelclub
Zwembad

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

evenemententeamclh@gmail.com

965 873 419
676 704 873
679 015 430
966 874 358
966 874 358
652 152 122
965 871 180
965 871 180
965 871 180
606 687 395
966 874 570
965 873 419
656 943 098
966 874 720
965 887 905
966 874 654
966 874 720
607 652 422
642 225 383
618 333 224
629 965 668
966 580 226

SINTERKLAASLIEDJESPUZZEL
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LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam

Telefoonnummer

Mevr. Willeke de Bruijn
Hr. Jos de Bruijn
Mevr. Gisette Westmaas

620 342 296
606 652 561
965 888 091

Hr. Huub De Roo

965 888 091

Hr. Willem Michels
Mevr. Tonny Duijneveld-Mercier
Hr. Hans Duijneveld
Hr. Jaap Van den Ende
Mevr. Ans Verver

965 063 272
722 752 357
722 752 357
620 794 986
+31 644 928 038

Lidmaatschap beëindigd:
Mevr. Nel Bos
Hr. Ad Bos
Mevr. Constance Maaskant
Hr. Bob Maaskant
Hr. Nol Lohmüller
Overleden:
Ons oud-lid Hr. Pieter van Weeren

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar
Vriendelijk doch dringend verzoek:
Nog steeds worden wij geconfronteerd met foutieve emailadressen en/of
telefoonnummers/adressen van onze leden. Dus denkt u er om: eventuele
adreswijzigingen en/of e-mail adressen zo spoedig mogelijk aan ons
doorgeven. Zo houden wij het ledenbestand up-to-date.
Bij voorbaat dank.
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek en Jan Tol
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Weet u nog dat wij vorig jaar, rond eind november, de sneeuw hoog op de bergen zagen
liggen? En dat grote hagelstenen een strand helemaal omtoverden tot een witte oase? Dat
is nu wel anders!
Ook anders was dat we 17 november de Algemene Ledenvergadering voor de
verandering weer eens hebben gehouden op een middag. De opkomst was in ieder geval
groter dan de vorige vergadering. We hebben afscheid genomen van Carl Fritsch. Hij
heeft als penningmeester er voor gezorgd dat de club weer financieel gezond is zonder
schulden. Dat is een fantastisch resultaat. En het aantal leden van onze club is gegroeid
tot 240. Om die trend vast te houden zullen we volgend jaar twee maal een Open Dag
houden.
Ronald Westerduin werd met een grote meerderheid van stemmen gekozen als onze
nieuwe penningmeester. Wij heten Ronald van harte welkom in het bestuur. En Vivian
werd (uiteraard) ook herkozen.
Tijdens de Ledenvergadering meldde Henk Murks dat Karin en hij, in de loop van het
volgend jaar, zich terugtrekken uit de Evenementencommissie. Henk gaf een aantal
persoonlijke overwegingen aan die ongetwijfeld ook in de notulen zal verschijnen. Dus
voor wat betreft de Evenementencommissie wordt het volgend jaar een jaar van de
verandering. Henk en Karin kennende zal dat zo gladjes mogelijk gaan verlopen.
November was een fijne, drukke maand en december zal daar helemaal niet voor
onderdoen. Kijkt u maar op de evenementenkalender.
Tot besluit wensen wij u allen fijne en goede feestdagen toe. (En vergeet de
Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2015 om 17:00 uur niet)
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,
Dick Guntenaar
MEDEDELING
Helaas is het mailadres, bestuur75@gmail.com, gehackt.
Wij raden u aan om tot nader orde geen mails die vanaf dit mailadres zijn verstuurd te
openen. Wij zijn druk bezig om de problemen te verhelpen.
Ondertussen houden wij u op de hoogte via het privé mailadres van de secretaris.
U kunt dit adres, kooijmanswijk@gmail.com , ook gebruiken om het bestuur aan te
schrijven.
Excuses voor het ongemak.
Ruud Kooijmans
Secretaris Club Los Holandeses

5

VAN DE REDACTIE
Wij zijn alweer in de maand december beland en hebben in de afgelopen maand
november van een gevarieerd programma aan activiteiten kunnen genieten. Van
mosselen smullen via de gezellige Rommelmarkt naar de Bingo, en met de bus naar
Ikea of Murcia-stad, en als klap op de vuurpijl (over 31 dagen de échte!) de knusse
Kerstmarkt.
Traditioneel zullen vrijwilligers er o.l.v. het Evenementen Team op 08 december a.s.
weer een prachtig schouwspel van weten te maken in en rondom ons Clubgebouw.
Kom die maandagochtend gezellig meehelpen om reeds in de kerstsfeer te komen en
een mooie Soos te creëren.
Wij willen alle mensen die het afgelopen jaar een stukje hebben geschreven voor ons
maandblad heel hartelijk bedanken. Mede dankzij u hebben we er iedere keer weer een
informatieve en gezellige BRUG van weten te maken.
Ga zo door zeggen wij dan natuurlijk, zodat wij het komende jaar voor een mooi
gevulde BRUG garant kunnen staan.0
Onze adverteerders laten wij hierbij weten dat wij het zeer waarderen dat zij in het
goed gelezen maandblad, ook digitaal, ons hun advertenties toevertrouwen.
Wij als Redactie wensen u allen genoeglijke, plezierige en smakelijke feestdagen toe
en spreken de wens uit dat het jaar 2015 u goedgezind zal zijn, vergezeld van een puike
gezondheid van zowel lichaam als geest!
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 januari 2015 in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
december 2014.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in Times
New Roman.
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EVENEMENTENKALENDER EN MEDEDELINGEN
Zaterdag 6 december 2014
Maandag 8 december 2014
Donderdag 11 december 2014
Vrijdag 12 december 2014
Zondag 14 december 2014
Woensdag 24 december 2014
Donderdag 25 december 2014

Vrijdag 26 december 2014
Woensdag 31 december 2014
Donderdag 1 januari 2015

Sint Nicolaas bingo
aanvang 19.45 uur
Club in Kerstsfeer brengen 10.00 uur
Kerst bridge drive aanvang 15.00 uur
Kerststukjes maken 10.00 uur
Zelf groen e.d. meebrengen
Kerst klaverjas 11.00 uur
Kerstavond aanvang 20.00 uur
Vrij entree
Kerstdiner 5 gangen
aanvang 18.00 uur
€ 32,50 p.p. Opgave aan de bar
Club gesloten
Club tot 16.00 uur geopend

Vrijdag 16 januari 2015
Zaterdag 17 januari2015
Zaterdag 24 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie
aanvang 17.00 uur
Met “Thomasvaer en Pieternel” en
“Meet the Voice”
Libre toernooi
Libre toernooi
Bingo aanvang 19.45 uur

Zaterdag 14 februari 2015
Zaterdag 21 februari 2015
Zaterdag 28 februari 2015

Open Dag 11.00 uur – 15.00 uur
Bingo aanvang 19.45 uur
Zie mededelingen onderaan de pagina

Zaterdag 7 maart 2015

Rommelmarkt 10.00 – 14.00 uur
Opgave bij Karin 606 733 640
Drie banden toernooi
Drie banden toernooi

Vrijdag 20 maart 2015
Zaterdag 21 maart 2015

PUZZELRIT
Naar aanleiding van de puzzelrit het volgend jaar zou ik het volgende willen bekend
maken.
Op zaterdag 28 februari 2015 wordt de puzzeltocht gereden.
Wij beginnen om 10.00 uur in Club Los Holandeses
Deelname kost € 19,50 p.p. Als u alleen mee wilt eten zijn de kosten € 12,50 p.p.
U kunt zich opgeven aan de bar en daar ook betalen.
Verdere mededelingen volgen. We hopen op een grote opkomst.
Met vriendelijke groet,
Thea Versendaal
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
COMPUTERTIP 1
WINDOWS 10
Het nieuwste stuurprogramma van Microsoft gaat anders dan verwacht geen Windows
9, maar Windows 10 heten.
Aanvankelijk ging het gerucht dat de nieuwe Windows-versie, met codenaam Threshold,
het versienummer 9 zou dragen, maar Microsoft heeft besloten om de nieuwe release
Windows 10 te dopen. Waarom het bedrijf die keuze heeft gemaakt is niet bekend.
Microsoft heeft Windows 10 weer het startmenu van Windows 7 en eerdere versies
gegeven. Dat gebeurt echter alleen als de gebruiker een toetsenbord en een muis gebruikt.
Wel heeft Microsoft het startmenu onder handen genomen, zo bevat het tegels die al in
het startscherm van Windows 8 en 8.1 aanwezig waren. Vanuit het startmenu kan nu ook
een universele zoekfunctie worden aangesproken, die lokale zoekresultaten combineert
met zoekresultaten van het internet.
Deze testversie, alleen in het Engels, kan door iedereen via de site van Microsoft
gedownload worden. Maar wees voorzichtig, het is een testversie die nog fouten en
probleempjes kan veroorzaken.
Dus niet zomaar op de harde schijf van de computer downloaden maar op de virtuele
schijf. Heb je hier geen ervaring mee, wacht dan tot volgend jaar op de definitieve
Windows 10-versie.
Duurbro
COMPUTERTIP 2
SUPERSNEL CAMERA ACTIVEREN OP IPAD OF IPHONE
Reuzefijn, zo’n ingebouwd toestel op de iPad of iPhone. Jammer alleen dat het zo’n
gedoe is hem te activeren. Ga maar na; u pakt de iPad of iPhone. Daarna toetst u de
ontgrendelingscode in, gaat u naar het scherm waar de APP staat en opent deze. Dan
kunt u nu eindelijk een foto maken. Die bijzondere vogel die wilde fotograferen is
natuurlijk allang gevlogen. Maar niet getreurd, want er is een methode die vele malen
sneller de camera activeert.



Druk op de thuisknop
Hiermee haalt u het toestel uit de slaapstand.
Het vergrendelscherm verschijnt. Rechtsonder staat een pictogram van een
camera. Plaats een vinger op het pictogram en veeg omhoog.

En zie; de camera wordt actief. U kunt direct foto’s maken.
Geweldig toch !
Duurbro ( lid van Senior Web, daarvan kreeg ik deze tip ! )
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Ja, het is alweer zover, de laatste maand van het jaar en veel bezigheden in onze Club "Los
Holandeses".
Voor ons als klaverjassers staat er op 14 december weer onze jaarlijkse Kerst Klaverjas Drive te
gebeuren, die om 10.30 uur begint en om ongeveer 17.00 uur zal eindigen. Dat dan veel strijd
geleverd gaat worden tussen de koppels die voor de prijzen gaan, dat is zeker, maar meestal gaat
deze strijd wel in een Kerstsfeer, en dat houdt in met vriendschap en kameraadschap naar elkaar
en dat gaat dan weer gepaard met veel gepraat en heel veel gelach.
Wij zullen om ongeveer 13.30 uur kunnen beginnen aan een warm en koud buffet met zelfs warme
beenham, en dat is als een kers op de spreekwoordelijke taart. Het klaverjasbestuur heeft, als alles
goed gaat, voor iedereen een mooi kerstpakket samengesteld, en dat wordt dus met de Kerstdagen
smullen hiervan.
Toch draait het deze dag om het klaverjassen, en daarom wensen we de deelnemers als bestuur
heel veel fijne uren op deze dag! Ook wil het bestuur u allen een heel fijne Kerst toe wensen. Niet
alleen voor hen die in Spanje blijven, maar ook voor hen die naar Nederland gaan. Wij wensen u
een plezierige jaarwisseling voor uzelf en voor uw naasten, want ook al wonen en verblijven we
in een fijn warm land, de tijd tikt door, en die neemt wat zijn tijd heeft gehad.
Dus kom op tijd met de Kerst Klaverjas Drive, dan maken we er een groot feest van, en we
vergeten gewoon de tijd. Ja, dat kan alleen met Klaverjassen, de tijd vergeten !!
Daarom is het bekend maken van de winnaars noodzakelijk, want je kunt het vergeten.
Op de woensdag waren dat:
22 oktober
Toiny Weiss
29 oktober
Alie Barneveld
05 november
Uk Boumans
12 november
Janny van Spronsen
19 november
Henk Beije
Op de zondag met Koppel Klaverjassen waren het:
26 oktober
Martin Kuckarts en Carl Fritsch
02 november
Carla en Piet Gelens
09 november
Anke Kuckarts en Toiny Weiss
16 november
Toiny Weiss en Dini Beije
Zo komen we aan de eindstanden van het prachtige jaar 2014.
Voor de woensdag zijn de eindwinnaars:
1e
Henk Beije
2e
Alie Barneveld
3e
Martin Kuckarts
Voor de zondag zijn dat:
1e
Anke Kuckarts en Toiny Weiss
2e
Joop Niestadt en Henk Beije
3e
Rietje en Han Grootscholten

5254
5232
5067
5231
5864

punten
punten
punten
punten
punten

5060
5138
6309
5359

punten
punten
punten
punten

6404
6201
6054

punten
punten
punten

6309
5867
5782

punten
punten
punten

Zo dit was het weer voor het jaar 2014,en bij deze wil ik de Redactie bedanken voor het werk dat
ze dit jaar hebben verzet om ons steeds maar weer een BRUG te bezorgen, en wij hopen dat de
samenwerking nog lang door mag blijven gaan.
We stappen straks weer met ons allen het nieuwe jaar 2015 in, en dan kunnen we weer een jaar
lang kaarten.
Henk Beije
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BIBLIOTHEEK
Hier zijn we dan voor de laatste keer dit jaar met nieuws van de Bibliotheek.
Deze keer hebben we veel te vertellen. Zoals u weet is alles opgeschoond in de
Bibliotheek en hebben we weer wat plaats op de planken.
Maar die zijn inmiddels weer opgevuld met mooie boeken die we hebben gekregen en
gekocht. O.a. van de volgende schrijvers: Patterson, Rendell, Reich, Nicci French, en dit
zijn allemaal thrillers, maar er zijn ook nog vele nieuwe romans, teveel om op te noemen.
Dus komt u gerust eens kijken, iedere maandag van 12.00 – 13.00 uur is de Bibliotheek
open. U weet wel bij het zwembad het trapje af.
Wij wensen u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.
Medewerkers van de Bibliotheek
BRIDGE
Stelt u zich voor: het is donderdag 11 december 2014 zo`n 14.00 uur. Er klinkt een
gezellig geroezemoes in de Soos, mensen zijn in afwachting van het begin van het Kersttoernooi.
Hier en daar hoor je: tegen wie moeten we spelen? Met het vaste antwoord dat dat niets
uitmaakt als het maar gezellig is. Er staat een tafel vol met mooie prijzen, met voor ieder
wat en keuze zat. Met de keuken is afgesproken dat er na elke ronde een hapje wordt
geserveerd, en dat kan je best overlaten aan Aad, Marco en anderen. Voorpret genoeg
dus. Ook de Bridge-afdeling wenst iedereen een Prettige Kerst benevens een Gezond en
Voorspoedig Nieuwjaar.
Van Riek en mij, Jan

BILJART
Het eerste dat vermeld moet worden is het grandioos verlopen Kicker-toernooi. Zoals
gebruikelijk erg gezellig en een fijne lunch, verzorgd door onze eigen keuken. Prima.
Met bijna een uur vertraging kwam er een einde aan een prettige dag.
De winnaar is geworden Jean-Pierre Peeters, gefeliciteerd.
Verder valt er weinig te melden, behalve dan dat ik na ga denken over de gevoelens van
de biljartballen tijdens de wedstrijd. Hierbij moet de speelbal anders worden gevolgd dan
de andere ballen. Eigenlijk is er een serieuze studie biljartpsychologie voor nodig, maar
daar heb ik nog een maand de tijd voor, dus tot dan.
Wat niet kan wachten is dat de Biljartclub alle andere sub-clubs en alle andere leden van
de C.L.H. Prettige Kerstdagen en Gezond en Voorspoedig 2015. toewenst!
Bestuur van de Biljartclub

10

KICKERTOERNOOI
Onze biljartafdeling organiseerde 14 november weer een mooi biljarttoernooi, namelijk
het kickertoernooi. Dit is een biljartspel met zes verschillende soorten spelvarianten.
Tot verbazing waren alle spelers met de mooiste verwachting op tijd aanwezig. De
zestien spelers begonnen om 10.15 uur te biljarten nadat de regels onder het genot van
een door het biljartbestuur geschonken drankje waren uitgelegd.
Er werd gezellig gespeeld en om 12.45 uur stond er een lekkere lunch voor ons klaar.
Ook nu stonden we niet droog, want ditmaal schonk het Barteam ons een drankje.
Een uurtje later zijn alle spelers weer met frisse moed gaan biljarten. Om 17.00 uur werd
de uitslag bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld. Hierna ging iedereen moe maar
voldaan naar huis.
Helaas heeft één persoon het toernooi voegtijdig verlaten, waardoor u slechts 15
deelnemers in de onderstaande lijst aantreft.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pierre Peters
Carl Fritsch
Jan Lindenhof
Cor Klaver
Henk Alink
Cees Kraan
Frans Sertons
Gerard Blok
Dick Guntenaar
Jef Stouten
Simon Schaap
Willem Vermeulen
Wibo v/d Berg
Ruud Brouwer
Nico Verlaat

69
63
59
57
53
52
49
47
44
38
34
31
27
24
20

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Felicitaties aan alle deelnemers, die mee hebben gedaan aan dit gezellige
kickertoernooi van 2014
Carl Fritsch
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ALLERLEI
Zaterdag

06 december

Día de la Constitución Española Nationale Feestdag.

Maandag
08 december Inmaculada Concepción
Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de Moeder Gods nooit
deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, ´vol van genade´,
geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere
persoonlijke zonde gebleven.
Vrome traditie. Het geloof in de Onbevlekte Ontvangenis (Latijn: Conceptio
Omaculata) was lange tijd slechts een vrome aangelegenheid en geen theologisch
leerstuk. In sommige kerken in de oudheid en de vroege middeleeuwen vierde men zelfs
al het feest van de Onbevlekte Ontvangenis.
Woensdag
24 december Noche Buena
De avond vóór Kerstmis heet in Spanje “Noche Buena” (letterlijk “goede nacht”) en
wordt traditiegetrouw gevierd met een groot familiediner, dat laat in de avond plaatsvindt
en uren kan duren. Aansluitend gaan sommige families naar de nachtmis. Maar velen
zitten nog aan tafel om middernacht. Er worden geen cadeautjes uitgewisseld met
Kerstmis. Dat geschiedt op 06 januari.
Donderdag

25 december

Navidad

Woensdag

31 december

Noche Vieja

Donderdag

01 januari

Año Nuevo

Dinsdag

06 januari

Los Reyes

Vergeet niet de geluksdruiven!

WIJ GAAN NAAR MOJACAR !!!
In de vorige Brug heeft het eerste nieuws gestaan over Mojacar, dat de prijs gelijk is
gebleven aan vorig jaar, en dat is € 272,00 voor een tweepersoons kamer, dus € 136,00
per persoon. Voor een eenpersoonskamer is dat echter € 206,00.
Dat u hiervoor vanaf 10 april tot 14 april als logé mag verblijven in een 4 sterren hotel
met eten van een 5-sterren hotel, dat weten al diegenen die daar al een keer geweest zijn.
En ook niet te vergeten; inclusief de drank bij de maaltijden.
Inschrijven gaan we doen vanaf 01 februari. Voor hen die niet mee klaverjassen, maar
het spektakel toch mee willen maken, zijn een paar kamers gereserveerd.
Als organisator van deze reis wens ik u allen heel fijne Kerstdagen, een gezond en vooral
voorspoedig 2015, en ook weer veel plezier met elkaar in MOJACAR.
Het is echt waar:
wij gaan naar MOJACAR, wij gaan naar MOJACAR
in het nieuwe jaar!
Namens de Organisatie,
Henk Beije
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SAFFRAAN
De naam saffraan is afkomstig uit Arabië, waar het geel betekent. Het kruid werd in
Spanje geïntroduceerd door de Moren en is bekend als kleur- en smaakmaker in paella,
bouillabaisse of risotto. Het heeft een honingachtige smaak met een tikkeltje bitter. Met
name in de regio Valencia wordt het vaak toegevoegd aan rijst, fideua, paella,
stoofschotels en vleesgerechten, zoals lam of konijn.
Saffraan wordt gewonnen uit de saffraankrokus, een klein knolgewas met een
felgekleurde paarsblauwe bloem. De oranjerode stampers leveren de kostbare specerij,
ook wel het rode goud genoemd. Het plantje dat bloeit in de herfst, wordt gekweekt in
een extreem klimaat met droge warme zomers en koude winters. Eind oktober en begin
november wordt elke bloem met de hand geoogst. Hierna worden de stempels
voorzichtig uit de bloemen getrokken en boven een houtskoolvuur van ongeveer
vijfendertig graden, óf in de zon gedroogd. Van deze stempels is alleen het bovenste rode
deel van waarde. De rest wordt afgesneden, waarna ze afgesloten van de lucht in houten
kistjes worden bewaard.
De beste saffraan wordt geteeld in de regio Castilla la Mancha , en omvat ongeveer
zeventig procent van de wereldproductie. "Mancha Selecto" is 's werelds beste. Deze is
dieprood van kleur en bevat veel olie. De saffraan wordt verkocht in draadjes en in
poedervorm. Maar we raden je aan om hele, bloedrode draadjes te kopen. Vanwege de
hoge prijzen, wordt er met de poeder namelijk vaak gerommeld.
VW
PAELLA
Families komen op zondag bij elkaar om lekker bij te kletsen, en dan wordt er altijd iets
gegeten. Vaak is dit paella omdat het een gezellige maaltijd is. Je eet gewoon met heel
de club uit een pan. Borden zijn niet nodig...lepels en een glas wijn of een lekker koel
biertje erbij volstaan!!
Er bestaat ook niet echt een specifieke manier om het gerecht te bereiden. Iedere familie
heeft een ander recept met verschillende ingrediënten. Oorspronkelijk was paella
natuurlijk een maaltijd voor schaapsherders en boeren. Die hadden geen geld voor de
dure ingrediënten als garnalen en vis die tegenwoordig vaak toegevoegd worden. Na een
dag hard werken werd er gekookt met de dingen die voor handen waren. Zo kwamen de
kip, het konijn, de slakjes en de sperziebonen aan hun einde. En rijst was er op de
plantages rond Valencia genoeg. Alles werd in een platte pan boven een houtvuur
gekookt. En zo was de Valenciaanse paella geboren!
Waar de naam vandaan komt is nog wat onzeker. Zo zou hij te danken zijn aan de pan
waarin hij wordt klaargemaakt...de paellera. Laatst las ik ergens een wel heel
romantische theorie. Voeg de woorden “pa ella”, het in het Valenciaans “voor haar”
samen en je krijgt paella. Deze lijkt me trouwens nog niet zo ongeloofwaardig, want het
bereiden van een paella is in Spanje echt de taak van de man!
VW
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KERSTSUDOKU
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WEETJE VAN DE MAAND
De astronomische winter begint op het noordelijke halfrond op 21 of 22 december. De
zon staat dan 's middags aan de Steenbokskeerkring loodrecht aan de hemel en deze
dag is ook de kortste dag. Dit jaar begint de winter officieel op 22 december om 00.03
uur.
Om het allemaal wat overzichtelijker te maken hebben ze de meteorologische winter
uitgevonden. Dit zijn bij ons gewoon de ( hele ) maanden december, januari en
februari. Een gemiddelde wintertemperatuur wordt berekend aan de hand van deze
periode.
In de tijd, dat er nog veel wolven waren kwamen deze in strenge winters nog weleens
dicht bij dorpen en boerderijen. Vandaar dat deze maand ook wel wolfsmaand werd
genoemd.
December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen
OMA’S TIP
We zetten de frituurpan al klaar om oliebollen en appelbeignets te bakken.
We moeten eerst een paar proefjes maken en nu de pan er gevuld staat nemen we ook
maar gelijk de kans waar om er een kroketje ( of twee ) in te gooien. Gelijk wordt men
bestraft voor het zondigen, want nu drijven er allemaal korreltjes in het mooie schone
vet. Die worden zwart en komen natuurlijk op die prachtige bollen.
Dus na 1 kroketje ( of twee ) moeten we wachten tot de olie is afgekoeld, de olie zeven,
de vette bakken , trechters en zeef schoonmaken en het boeltje weer terugstorten. Pfffff
Geen paniek, want het kan allemaal veel makkelijker. Gooi gewoon als u klaar bent
met bakken één of twee verse eiwitten in het vet. Deze stollen en nemen daarbij direct
de zwevende deeltjes op. Schep na een tijdje het gestolde eiwit uit de pan, gooi het weg
en u heeft weer prachtig helder frituurvet. U kunt natuurlijk ook proberen van de
kroketten af ……… ……………………ach nee, koop lekker een doosje eieren erbij !!!
ONGELOOFLIJK MAAR WAAR
Eén van de merkwaardigste “toevalligheden” die ooit zijn geregistreerd, omvat een
periode van bijna driehonderd jaar en het betreft drie schepen die in de Straat van Menai
voor de kust van Wales naar de kelder gingen.
Het eerste schip zonk 5 december 1664. Slechts één van de 81 passagiers, Hugh
Williams, overleefde de ramp.
Op 5 december 1785 zonk er weer een schip in de Straat van Menai en ook nu kwamen
alle passagiers op één na om. De naam van deze passagier: Hugh Williams.
Op 5 december 1860 zonk er in de Straat van Menai een kleiner schip. Van de 25
passagiers was er wederom maar één overlevende, Hugh Williams.
Twee keer dubbel toeval is vreemd, maar na drie keer kunnen we het best wel eng
noemen.
Bron: Ongelooflijk maar waar , Charles Berlitz
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MYSTERIEUS COSTA BLANCA
Het 'Creu de Fusta'
Tussen de stad Alicante en het gehucht Santa Faz staat – af en toe - een groot kruis, hier bekend
als het ‘Creu de Fusta’. Het is een bijzonder kruis. Hier stierf niemand, hier is geen dorpsgrens...
het kruis is een herinnering aan een merkwaardig feit. Om de geschiedenis van dit kruis te
begrijpen, moeten we naar de bedevaart van Santa Faz en om die bedevaart te begrijpen moeten
we dan weer een stuk geschiedenis vertellen, de geschiedenis van de Heilige Gelaatsdoek van
Jezus. De ‘Veronica’, zoals de Heilige Gelaatsdoek meestal wordt genoemd, is volgens de
overlevering door een wonder ontstaan; vandaar dat men zegt dat dit icoon "niet door
mensenhanden is gemaakt" (acheiropoiètos). Er bestaan vele legenden over doeken, waarop het
gelaat van Christus op een wonderbaarlijke wijze is terecht gekomen. Een van de oudste daarvan
stamt uit Klein Azië en gaat over de genezing van koning Abgar van Edessa.
Volgens deze legende zond deze koning, toen hij melaats was, boden naar Jezus met het verzoek
om naar Edessa te komen. Jezus kon dit verzoek niet inwilligen. Daarop probeerde één van de
boden het gelaat van Christus te schilderen. Maar het bleek onmogelijk om zijn gelaat gelijkend
vast te leggen. Toen Jezus dit bemerkte, nam hij het doek van de schilder en drukte zijn gelaat
daarin. Zo werd het, door een wonder, alsnog vereeuwigd. Het doek werd naar Edessa gebracht
en vanaf het moment dat koning Abgar de afdruk van het gelaat van Christus zag zette zijn
genezing in. Dit wonderbare doek zou in 944 door keizer Constantijn VII Porphyrogennetos
("voor het purper geboren") zijn overgebracht naar Constantinopel, waar het verloren zou zijn
gegaan tijdens de vierde kruistocht bij de verwoesting van de stad door de kruisvaarders.
In West Europa is vervolgens de legende ontstaan over Veronica (Deze naam betekent 'de ware
icoon'). Het verhaal gaat dat, toen Veronica in haar huis bezig was, zij buiten het rumoer van
soldaten hoorde en een menigte mensen zag. Zij ging er op af en zag hoe Jezus, met het kruis op
de rug, door soldaten naar de Calvarieberg werd geleid. Dit greep haar aan en ze drong zich door
de menigte en wiste met haar sluier het gelaat van Christus af. Sedertdien zou er een afdruk van
zijn gelaat in haar sluier staan. Tot op de dag van vandaag is deze gebeurtenis een onderdeel van
de veertien statiën; op de Via Dolorosa in Jerusalem wordt de plek getoond waar het wonder zich
zou hebben voltrokken. Het doek zelf heeft in de Middeleeuwen veel pelgrims aangetrokken.
Maar het laatste wat over dit relikwie is vernomen, is dat het door de troepen van Karel V bij hun
plundering van Rome in 1527 werd buitgemaakt en vervolgens door de soldaten verkocht. De
zilveren schrijn, waarin de relikwie lang werd bewaard, bevindt zich nog steeds in de Sint Pieter
te Rome; toen dit schrijn in 1907 werd geopend, bleek het de sluier niet meer te bevatten, maar
slechts een doek met een paar vlekken.
Maar..... in Alicante bevindt zich dit doek met de afbeelding van het gelaat van Jezus. Welke
geschiedenis is hieraan verbonden? Toen Jeruzalen door Titus werd vernietigd, konden vele
christenen zich in veiligheid brengen en ze namen het doek mee. Later werd Jeruzalem
heropgebouwd en werd het een bedevaartsoord voor de christenen. In het jaar 570 waren er in de
stad overnachtingsplaatsen voor meer dan drieduizend mensen. Toen in 614 Jeruzalem werd bezet
door de muzelmannen, vluchtten de christenen naar Cyprus en namen alle relikwieën mee. Toen
ook dat eiland werd bedreigd, kwam de Santa Faz in Rome terecht, maar hier deed zich een
probleem voor: er werd in de basiliek van Sint Pieter reeds een gelaatsdoek bewaard in het privé
oratorium van de paus. De kerk loste het probleem op zoals alleen kerken dat kunnen oplossen;
Veronica wiste het gelaat van Jezus af met een doek dat in drie gevouwen was en op de drie delen
bleef de beeltenis achter. Inderdaad, want ook in Jaén is er zo’n doek met de afdruk van het gelaat
van Jezus.
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VERVOLG MYSTERIEUS COSTA BLANCA
Onder paus Sixtus IV brak in 1483 in Venetië een epidemie uit. De paus was uit Venetië
afkomstig en wou helpen. Hij stuurde een kardinaal, Legado, met het gelaatsdoek naar
Venetië en daar hielp het de pestepidemie te bestrijden en in te dijken. De kardinaal nam
het doek mee terug naar Rome, maar daar overleed ondertussen de paus en kardinaal
Legado behield het gelaatsdoek. Nu komt een voor deze streek belangrijk persoon te
voorschijn: Mosén Pedro Mena, die werd geboren in San Juan, behorend tot Alicante.
Hij werd parochiepriester in San Juan en toen de kardinaal Alicante bezocht, sloten die
twee een innige vriendschap. Toen de kardinaal weer naar Rome vertrok, gaf hij aan
Mosén als geschenk de gelaatsdoek. De priester liet een houten kistje maken om het doek
in te bewaren bij het altaar en elke zondag werd het aan de gelovigen getoond, die maar
niet konden geloven dat zo’n waardevol relikwie hier terecht was gekomen.
Toen in 1489 in Alicante een enorme droogte heerste, besloot men een processie te
houden met het doek om regen af te smeken. Dat gebeurde op 17 maart van dat jaar. En
hier geschiedde het wonder. Honderden gelovigen konden zien hoe uit het rechteroog
van het gelaat een traan opwelde en op de wang bleef hangen. Toen besloot men speciaal
voor het doek een kerk te bouwen en die staat nu, samen met het aangrenzende klooster,
in San Juan, niet ver van de nationale weg 332. In een speciale kleine kapel wordt het
gelaatsdoek bewaard in een schrijn.
Jaarlijks wordt een grote bedevaart gehouden vanuit Alicante naar het klooster, een tocht
waaraan meer dan tienduizend mensen deelnemen en die altijd wordt gehouden op de
tweede donderdag na Pasen. De bedevaart is al vijf eeuwen oud en is ondertussen, zoals
iedere bedevaart, gegroeid tot een feestgebeuren met kermisallures. De tocht van acht
kilometer begint bij de co-kathedraal van San Nicolás de Bari, jawel, onze sinterklaas,
in Alicante en trekt naar het klooster van Santa Faz. Tijdens de bedevaart wordt een copie
meegedragen, maar later wordt op de Plaza de Luis Foglietti het orgineel getoond.
Maar nu het kruis!
Het heeft te maken met het wonder van de traan. De man die de traan aanraakte was een
zekere don Guillén Pascual en die kreeg daarna van de koning het recht om achter
zijn naam ‘El de la Veronica’ te plaatsen.
Later was er echter nog een andere familie Pascual en er brak een juridische strijd los
tussen de twee families Pascual, die allebei meenden de nazaten te zijn van Guillén en
dus het recht hadden de bijnaam van Veronica te dragen. Het ging zo ver dat de twee
familiehoofden Juan Pascual en Pedro Pascual, zworen de ander te doden als ze elkaar
ontmoetten. En zie, ze ontmoetten elkaar tijdens de bedevaart.Iedereen week achteruit.
Men verwachtte getrokken messen, kreten en bloed. Maar de twee Pascuals bekeken
elkaar en vielen toen in elkaars armen, waarna ze voor de rest van hun leven intieme
vrienden bleven en de bijnaam ‘el de la Verónica’ werd niet meer aangeroerd.Om dit
‘wonder’ te gedenken besloten de getuigen op de plaats van de ontmoeting een kruis te
plaatsen en het staat er – af en toe - nog steeds en dit is volgens de overlevering de enige
reden van dit kruis.
Bron: Mysterieus Costa Blanca van Hugo Renaerts
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FF EEN PAAR DAGEN ER TUSSENUIT
’s Winters aan de Costa Blanca vertoeven is natuurlijk fantastisch, maar in de
decembermaand missen velen van ons toch wat. Uiteraard onze geliefden in Nederland,
maar vaak ook de sfeer die bij deze feestmaand hoort. Grotendeels is dit onze eigen
schuld omdat we, als echte Nederlanders, na het avondeten de deur niet meer uitgaan om
in het donker te genieten van de vele verlichte straten en etalages, de muziek en de
dansende Spanjaarden en toeristen op de boulevard van Benidorm en de achterliggende
wijken. We nemen het ons wel voor, maar het komt er gewoon niet van.
Om toch even de kerstsfeer te voelen is een bezoek aan één van de grote steden in Spanje
een goed idee. Steden als Madrid, Sevilla en Barcelona zijn altijd fantastische
bestemmingen vanwege hun uitgebreide toeristische mogelijkheden welke natuurlijk
niet op één Brugpaginaatje te beschrijven zijn, maar vooral in de decembermaand is het
een leuke trip.
In Barcelona bijvoorbeeld wordt op 1 december de kerstverlichting opgehangen op
honderden locaties in de stad. Rond de stad staan 6 grote verlichte kerstbomen en in de
straten worden regelmatig feestelijke activiteiten gehouden. De kerstmarkt Fira de Santa
Llúcia is de oudste, grootste en meest traditionele kerstmarkt van Barcelona met meer
dan 300 kramen, een prachtige kerststal en een muzikale parade. Ondanks dat u er geen
warme glühwein zult vinden ontkomt u niet aan de kerststemming.
Ook in Madrid wordt ieder jaar een kerstmarkt georganiseerd op de Plaza Mayor. Dit
Castiliaanse plein is sinds de 17e eeuw het hart van Madrid en vormt met haar lichtjes en
versieringen een sprookjesachtig decor. Werkelijk alles wat met Kerst te maken heeft
kunt u hier vinden.
Alle straten, groot en klein, worden ook in Sevilla de hele maand december verlicht.
Door de hele stad zijn kerstmarkten en levende kerststallen te vinden. Bij de oficina de
turismo kunt u informatie over de locaties en tijden krijgen.
Wordt u dus overvallen door melancholie en nostalgie, ga lekker kerstshoppen en geniet
van en een wijntje op het terras. Een goede combinatie van twee werelden, Kerst en mooi
weer.
Carla Gelens
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WANDELING
Wilt u er geen paar dagen tussenuit om het kerstgevoel te krijgen, loop dan gewoon eens
een rondje door Alicante.
Haal bij het Patronato municipal de turismo aan de Explanada de España 1 een
stadsplattegrond en streep hierop de onderstaande adressen aan. U kunt nu een leuk
rondje maken. Ieder ander toeristenkantoor is natuurlijk ook goed, maar deze ligt gunstig
aan het begin van Alicante en vlak bij de parkeergarage.
Op de Avda. Federico Soto, in het centrum, staat een kerstmarkt met kerstversieringen,
lokale specialiteiten, boeken en cadeau-ideeën.
Op het Gabriel Miroplein wordt ieder jaar een Middeleeuwse kerstmarkt gehouden met
een levende kerststal.
En aan de Calle San Augustín 3 kunt u het Belenes Museum bezoeken. Hier vindt u
kerststallen van over de gehele wereld.
Wilt u ook het winterse gevoel krijgen, dan kunt u uw schaatskunsten vertonen op de
schaatsbaan voor het stadhuis aan de Plaza del Ayuntamente. U hoeft niet uw eigen
schaatsen mee te nemen, u kunt er ook schaatsen huren. Er staan ook kraampjes met
kerstartikelen en er zijn vele terrasjes om lekker met een drankje en een hapje in de
kerstsfeer te komen.
Het stadhuis zelf is ook een bezoekje waard met haar bijzondere balkons en prachtige
hal. De torens zijn doordeweeks ook te bezoeken.
Achter het stadhuis liggen het mooie plein Santisima Faz en de autovrije Calle Mayor.
Er zijn hier veel goede en redelijk geprijsde restaurantjes en terrasjes te vinden en leuke
oude winkeltjes. U bent trouwens ook vlakbij de Carres Jorge Juan, waar u voor 1 euro
de Basilica de Santa Maria kunt bezichtigen. Dit is een prachtige gerestaureerde barokke
kerk.
Krijgt u uw kleinkinderen op bezoek, dan kunt u naar het huis van de Kerstman in het
Parque La Ereta naast het kasteel. 23 December is de Kerstman even thuis om
wensenlijstjes in te nemen. Er is ook een springkussen en als dat niet genoeg is om hun
energie te temperen dan kunt u ze natuurlijk altijd meenemen naar de Kermis op het
terrein van Rabassa tussen Alicante en San Vicente. Uiteraard heeft u hier de auto voor
nodig.
Carla Gelens
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WEEKAGENDA

Maandag
10.30-14.00 uur
12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Biljart libre competitie
Bibliotheek
Linedance

Cor Klaver
Joke Holleman
Joke Niestadt

Dinsdag
10.00-11.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Spaanse les
Tekenen en schilderen
Shantykoor
Darts
Mah Jongg

Willie Bekkers
Jaap van Gurp
Ruud Kerkhof
Henk Murks
Willie Bekkers

Woensdag
10.30 uur
20.00 uur

Bridge
Klaverjassen

Riek Tol
Henk en Dini Beije

Donderdag
10.30-12.00 uur
12.00-13.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
19.00 uur

Biljart 1, 3 en 5 spel
Biljartles
Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bridge

Ruud Brouwer
Jean Pierre Peeters
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

Wandelen

10.30-14.00 uur

Biljart 3-bandencompetitie

Henk Murks
Ruud van den Born
Cees Kraan

Zondag
10.30-14.00 uur

Koppel klaverjas

Henk en Dini Beije
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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.
-

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.

