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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
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Computerondersteuning
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Lief en Leed
Linedance
Mah Jongg
Shantykoor
Sjoelen
Spaanse les
Tafeltennis
Tekenen en schilderen
Wandelclub
Zwembad

Henk en Karin
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
Ruud Kerkhof
Ben van Zutphen
Willie Bekkers
Jan Roozen
Jaap van Gurp
Vacature
Martha Huijboom

evenementenclh@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
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
966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE
Er zijn de afgelopen periode geen mutaties geweest aangaande nieuwe leden en
afmeldingen lidmaatschap.
Overleden:
Mevr. Bea van Grunsven, partner van ons lid Joop Moison

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
Wat was het toch warm de afgelopen maand september. Maar op 22 september begon
het heel voorzichtig wat te regenen. En je hoorde hier in de buurt; “Oh, wat lekker,
eindelijk regen.” Dat is toch wel weer een heel verschil met Nederland waar ze nu al de
kachels hebben branden.
Wij gaan hier gewoon lekker door met de nazomer en knallen er op zaterdag, 4 oktober
a.s. weer in met onze onvolprezen OPEN DAG. Natuurlijk hopen wij ook dit jaar vele
nieuwe leden te mogen begroeten. Het belooft een hele gezellige dag te worden! Dus
wij rekenen die zaterdag op een volle bak.
U heeft onlangs een E-mail gehad waarin werd gemeld dat Carl Fritsch per de a.s.
Algemene Ledenvergadering (17 november 2014) zijn taak als penningmeester zal
neerleggen. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar zijn opvolger of opvolgster.
Schroom niet om u voor deze functie aan te melden.
Uiteraard blijft alles doordraaien. De evenementenkalender staat natuurlijk bol van
leuke activiteiten. De biljarters hebben weer een nieuwe spelvorm uitgevonden. De
schilderijen van onze schilders en schilderessen reizen van de ene naar de andere plaats
en laatst vlogen de (broodjes) haringen bijna letterlijk de club uit.
Kortom, we draaien op volle toeren. Maak daar zoveel als u wilt, gebruik van. Heb
plezier en maak samen de gezelligheid!
Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,
Dick Guntenaar
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VAN DE REDACTIE
Er zijn veel tijdschriften op de markt, eigenlijk té veel naar mijn mening, maar er zijn
zoveel type mensen dat zelfs al die bladen blijkbaar de “lading” niet dekken.
De meeste tijdschriften bevatten een voorwoord, geschreven door een (hoofd)redacteur
Daar heb ik altijd bewondering voor, dat ze iedere keer weer een onderwerp bedenken
dat dan ook terugkeert in dat blad.
Bij “DE BRUG” ligt dat anders; wij publiceren eigenlijk een weerslag van wat geweest
is op het subclubgebeuren. Een enkeling stuurt wat in als aardig of leerzaam “weetje”,
of iets spannends dat haar of hem is overkomen. Dat appreciëren wij!
Aangezien we geen groot arsenaal aan redacteuren en journalisten hebben zijn wij toch
afhankelijk van die “enkeling”.
Willen wij “DE BRUG” laten voortbestaan op die dunne draad?
Gelukkig dat onze adverteerders zorgen voor meer dan de kostendekking, maar wij
willen toch meer dan alleen maar advertenties??? Onze eerdere oproepen werden
misschien wel gelezen maar niet gehonoreerd: nog eens een poging wagen dus…
Zoveel leden die de gezellige middagen en avonden bezoeken en meedoen aan allerlei
activiteiten en festiviteiten, daar is toch wel wat over te vertellen, c.q. te schrijven? En
wat heeft u allemaal beleefd de afgelopen zomermaanden, toch niet alleen maar op een
terrasje gezeten, een boek gelezen, of een muurtje geverfd? Zelfs daar valt misschien
wat over te schrijven. Reisverhalen en anekdotes zat zou je toch zeggen, alleen dat
even in de pen klimmen is het drempeltje? Komaan, als ik oude BRUGGEN doorblader
van heel veel jaren geleden, dan is het zeker wel mogelijk. En … toch fijn als je een
reactie krijgt op wat jij geschreven hebt, dat geeft een goed gevoel! Echt waar …
Dus … 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 november 2014 in te leveren of te e-mailen vóór 20 oktober.

Let op: wijziging email

info@mcsseguros.net

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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EVENEMENTEN KALENDER
Zaterdag
Donderdag

4
9

oktober
oktober

2014
2014

Zaterdag

25

oktober

2014

Zaterdag
Zaterdag

1
8

november
november

2014
2014

Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

14
15
26
29

november
november
november
november

2014
2014
2014
2014

Zaterdag
Maandag
uurDonderdag
Vrijdag
Zondag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag

6
8
11
12
14
24
25
26
31

december
december
december
december
december
december
december
december
december

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Sinterklaasbingo aanvang 19.45
Club in Kerstsfeer brengen - 10.00
Kerst Bridgedrive - 15.00 uur
Kerststukjes maken - 10.00 uur
Kerst Klaverjasdrive - 11.00 uur
Kerstavond aanvang 20.00 uur
Kerstdiner aanvang 18.00 uur
Club gesloten
Club tot 16.00 uur geopend

Donderdag

1

januari

2015

Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

10
16
17

januari
januari
januari

2015
2015
2015

Nieuwjaarsreceptie
aanvang 17.00 uur met
“Meet the Voice”
Bingo aanvang 19.45 uur
Biljart Libretoernooi
Biljart Libretoernooi

2015

Puzzelrit, mededelingen volgen

2015
2015

Biljart Driebandentoernooi
Biljart Driebandentoernooi

Tweede helft februari
Vrijdag
Zaterdag

20
21

maart
maart

Open dag van 11.00 – 15.00 uur
Busreisje naar Agost,
Vertrek 10.30 uur
Opgave bij Karin of aan de bar
Leden € 8,00 / Niet-leden € 10,00
Bingo aanvang 19.45 uur
Mosselavond aanvang 20.00 uur
Rommelmarkt van 10.00 – 14.00 uur
Opgave bij Karin 606 733 640
Kikkertoernooi
Bingo aanvang 19.45 uur
Busreis Ikea
Kerstmarkt van 11.00 – 14.00 uur
Opgave bij Karin 606 733 640
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering die zal
worden gehouden op maandag 17 november 2014 in ons clubgebouw.
De vergadering begint om 14.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat 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 15.00 uur. In die vergadering kunnen dan
rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.
Het Bestuur

AGENDA
Voor de Algemene Ledenvergadering van Club Los Holandeses te houden op
maandag 17 november 2014 om 14.30 uur in ons clubgebouw.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de vergadering van 19 maart 2014
5. Financiën : Begroting 2015
6. Bestuursverkiezing :

Aftredend en NIET herkiesbaar Carl Fritsch
Aftredend en WEL herkiesbaar Vivian Wienholds

7. Verandering in de Deel-lidmaatschappen
8. Rondvraag
9. Sluiting
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich schriftelijk aanmelden via
bestuur75@gmail.com
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OPEN DAG CLUB LOS HOLANDESES
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse open dag op
4 oktober van 11.00 – 15.00 uur.
Ons adres is: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi, tel. 966 875 342.
U kunt kennismaken met onze vereniging die volgend jaar 40 jaar bestaat. Er zijn tal
van activiteiten waarin wij ons en onze sub-clubs presenteren. Vanzelfsprekend zijn er
tal van drankjes en hapjes te bestellen aan onze bar.
Onze club is het gehele jaar geopend en wij geven een eigen clubblad uit.
Naast de vaste activiteiten organiseren wij nog vele andere evenementen zoals o.a.
barbecues, uitstapjes, paella- / mosselavond en feestavonden. Wij hopen weer op een
zonnige, drukke dag met veel nieuwe bezoekers. U bent van harte welkom!
Wordt u op de open dag lid, dan is de contributie voor 15 maanden € 80,=, dit is
slechts € 5,35 per maand.
Route beschrijving komende vanaf Benidorm over de N332:
Linksaf bij “Alfaz del Pí”.
U volgt de weg rechtdoor over het spoor, bij de 1ste rotonde rechts aanhouden.
Vervolg uw weg, bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor ( 3de afslag) de hoofstraat
van Alfaz in.
Bij de bloemenwinkel linksaf.
Volg de weg en sla de 1ste ( vóór Forum) rechtsaf.
Vervolg de weg en sla dan rechtsaf de brug over.
Neem de 2de straat links, 1ste links, direct links is onze parkeerplaats.
Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm:
Bij de 2de afslag Alfaz del Pí ( 1 verder dan de McDonald ) rechtsaf, daarna zie
hierboven.
Dus tot ziens op 4 oktober bij club “Los Holandeses”
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Hij is weer voorbij die mooie zomer, en voor velen is dat maar goed ook.
Want hitte is iets, maar een maand lang regen ook, en dat was in Nederland in de
maand augustus. Wat ze hier rondom Calpe tekort komen, dat was er in overvloed in
Nederland, regen, en dan is het net als bij geld, het zit altijd op de verkeerde plaats.
Daar denken Rutte en zijn kannibalen ook zo over, en kleden de AOW-ers nog maar
een beetje verder uit, terwijl die al een koopkrachtverlies van meer dan 30% hebben
geleden sinds de kredietcrisis begon in 2008.
Toch werd ondanks de warmte onder leiding van UK en Bart Boumans de gehele
zomer door gekaart, wat toch een mooie afleiding was voor de klaverjassers.
Het klaverjasbestuur is ze daar dankbaar voor, en de winnaars hiervan hebt u kunnen
zien in “DE BRUG” van september. Dat er nu ook weer winnaars zijn van de laatste
maand, dat hoort bij het spelletje, en hieronder komt u ze tegen.
Voor de woensdag waren dat:
20 augustus
Bart Boumans
27 augustus
Anke Kuckarts
04 eptember
Anke Kuckarts
11 september Henk Beije
18 september Magda Stouten

5123
5138
5969
6404
5357

punten
punten
punten
punten
punten

Op de zondag waren dat:
24 augustus
Bart Boumans en Jan Schoonhoven
31 augustus
Magda Stouten en Angelika Ganzer
07 september Bart Boumans en Jan Schoonhoven
14 september Annie en Wim Geerlings

5405
5021
5105
5225

punten
punten
punten
punten

Dat maakt toch weer een nieuwe stand van de hoogste scores van dit jaar.
De hoogste scores op de woensdagavond zijn voor:
1 Henk Beije
6404 punten
2 Ali Barneveld
6201 punten
3 Martin Kuckarts
6054 punten
Van de zondagmorgen zijn dat:
1 Martin Kuckarts en Carl Fritsch
2 Joop Niestadt en Henk Beije
3 Rietje en Han Grootscholten

5962 punten
5867 punten
5782 punten

Zo, u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van onze Klaverjasclub, en als u
de behoefte voelt om ook mee te komen doen, dan bent u van harte welkom.
Tegen een inleg van € 1,50 kunt u veel plezier beleven en nieuwe mensen tegen
komen. Dus zeg ik tot ziens en tot op het klaverjassen!
HB
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COMPUTERINLOOP
Het jaar gaat deze keer wel erg snel voor mij. Was ik toch te laat voor een stukje in de
Brug van september. Daar er nog veel leden in Nederland waren en zij die hier
vertoeven mij toch wel weten te bereiken, denk ik niet dat het problemen heeft
opgeleverd.
Zoals iedereen weet heeft John door privé-omstandigheden mij alleen achtergelaten
om voor de computerinloop te zorgen. Het is een stuk minder leuk geworden voor mij
en daarom heb ik besloten om de inloop op maandagochtend te laten vervallen, dit
voorkomt voor mij onnodig wachten op mensen die achteraf toch maar niet komen
opdagen omdat ze het druk met iets anders hebben. Soms komen er juist mensen
zonder afspraak en zijn dan ongeduldig omdat ze niet gelijk worden geholpen. Houdt
rekening met elkaar, ik kan het niet voorzien als er geen afspraken zijn.
Vanaf oktober zal ik nog wel iedereen helpen met de problemen met I-pad, tablet,
telefoons en computers, ik ben echter geen reparateur, kan soms kleine storingen
verhelpen en zal dat ook altijd proberen. Ook blijf ik natuurlijk het drukwerk voor het
Shantykoor verzorgen, zo ook de Schilderclub. Ook print ik voor de leden dingen uit
tegen een kleine vergoeding.
Mocht u gebruik willen maken van de computerinloop, doe dat dan via een afspraak
d.m.v. Mail, Whatsapp, of gewoon via de telefoon, dan kunnen we een dag en tijd
afspreken om u te helpen met uw probleem, of uitleg geven over een nieuw apparaat.
Linda,
linda@lindacreaciones.com
COMPUTERTIP
Computertip voor gebruikers van het stuurprogramma Windows 8.1
Is het niet vervelend dat elke keer bij het openen van de PC het vergrendelingsprogramma wordt getoond en ook moet worden ingelogd met een Microsoft of lokaal
account?
Zo ja, dit kan worden opgelost :
- Klik op de Windowsknop samen met R .
- Typ in het scherm uitvoeren : netplwiz , daarna ok.
- Haal bij gebruikers in het In het scherm gebruikersaccounts het vinkje weg, klik
daarna rechts onder op toepassen.
- Typ gebruikersnaam en 2x het wachtwoord in het scherm automatisch aanmelden,
daarna ok.- .Start de PC opnieuw op en zie, als alles goed is gegaan, hoeft er niet meer
ingelogd te worden.
Duurbro
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SJOELCLUB
Vrijdagavond rond 20.00 komen de eerste sjoelers weer aan bij de Club.
Het is een gezellig gezelschap, en ze hebben er allemaal weer zin in.
Zoals gewoonlijk gaan we de lijst met spelers noteren, en wat blijkt, wij zijn met een
groep
van 18 mensen, dat is toch geweldig, en we hebben heel veel gezelligheid met elkaar.
Ook was er weer een traktatie van één van de spelers, een heerlijk hapje in de korte pauze
die we houden. Dus als het u wat lijkt, komt u dan gerust eens een vrijdagavond kennis
maken met de Sjoelclub.
We beginnen om 20.30 met het sjoelen, en meestal is het rond 23.00 uur afgelopen.
KM
ZWEMBAD
Het seizoen is weer voorbij,
Dat maakt niet iedereen blij.
Want de temperatuur van het water is nog oké,
En met de weersvooruitzichten zijn wij tevree.
Laat mij dus voor u raden,
Het was teveel van het goede, boven de 30 graden.
Dus het zwemmen is nu van de baan,
Wij kunnen nu rustig naar de kerstdagen gaan.
Ja, dat is ook beslist een fijne tijd,
Dan is er bij de club ook veel jolijt.
Dit was één van mijn gedichten,
Volgend seizoen hoop ik op vele nieuwe gezichten.

Martha
BIBLIOTHEEK
Hallo, hier zijn we weer, en wat gaat de tijd snel. Dit keer met een lijst van nieuwe
boeken o.a. voor de romanlezers onder u Cathy Kelly, Blijf bij me. Jill Mansell,
Scherven brengen geluk. Danielle Steel, Bliksem, Boze Opzet, Hollywood Hotel en de
Kroonprinses; dit zijn allemaal lichte romans. Ook voor de liefhebber veel nieuwe
boeken van Agatha Christie.
Verder nog vele nieuwe thrillers; de titels volgen in de volgende Brug.
De Bibliotheek is iedere maandag open van 12.00 – 13.00 uur, u weet wel bij het
zwembad het trapje af.
Medewerkers van de Bibliotheek.
BILJART / BRIDGE
Geen mededelingen
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ALLERLEI
TELEFOONKETTING
Beste Leden,
Hieronder leest u een stukje, dat al eerder is geplaatst.
Het is geschreven door Martha Huijboom.
Als Bestuur willen we het nog een keer proberen.
Het Barteam geeft ook hun medewerking.
Zij zullen, als er animo voor is, ’s ochtends om 10.00 uur starten met de
telefoonketting.
VOOR DE LEDEN DIE ALLEEN WONEN
Een lid kwam met een heel goed idee
Maar om het zelf te doen ( geen tijd ) Oh nee
Daarom wil ik het proberen
Om een telefoonketting te creëren
Als u daar aan mee wilt doen
Het kost u beslist niet veel poen
Eén keer per dag een lid bellen
Niet om lange verhalen te vertellen
Alleen dat u aanwezig bent en alles in orde is
Belangstelling voor elkaar is beslist niet mis
Bent u hierin geïnteresseerd
Even met elkaar praten, deze ketting wordt dan gepresenteerd
Bij bestuur75@gmail.com even melden met uw telefoonnummer en naam
Dan kunnen wij met de telefoonketting van start gaan
Denkt u daar doe ik echt niet aan mee
Dan bedank ik toch het lid voor zijn goede idee
Het Bestuur
IMED LEVANTE
Een ziekenhuis roept geen fijne gevoelens op. Maar IMED Levante doet zijn best om
het toch een beetje draaglijk te maken. Voor ieder van ons die een privé
ziektekostenverzekering heeft, is behandeling in dit ziekenhuis veelal gedekt. Voor
leden van Club Los Holandeses is er ook een kaart beschikbaar die een aantal
voordelen biedt ingeval bezoek of behandeling noodzakelijk is. Het verdient
aanbeveling om bij eventuele opname direct contact op te nemen met Rudy Meyers van
Imed Levante. Rudy is ook regelmatig op de club aanwezig. Meldt u bij hem met
eventuele vragen. Ook voor poliklinische zorg kunt u met vragen bij hem terecht. Ook
afspraken kunnen via hem worden gemaakt. En, op uw verzoek, is er altijd een tolk te
regelen. Dit is zeker aan te raden om vragen en/of problemen te voorkomen. Kortom,
een gezondheidsprobleem is nooit leuk maar bij IMED Levante doen ze wel hun best
om e.e.a. zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen.
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OMA’S TIP
Speciale tabletten om een kunstgebit te reinigen maken de prothese ruw en kan irritatie
van het tandvlees geven. Om dit te voorkomen kunt u uw kunstgebit ‘s avonds in lauw
water zetten met een schijf citroen. De prothese blijft mooi wit en wordt blinkend
schoon.
Uw Steradent / Polident bruistabletten zijn echter niet overbodig, want daar kunt u nu
weer perfect uw hoorapparaatjes mee schoonmaken. Plaats het doorzichtig hoorstukje
een nacht met lauw water ( en een bruistablet natuurlijk ) in een glas. 's Ochtends droog
blazen en schoon is het !
FLAMENCO
De flamenco ontstond met een eigen manier van dansen en zingen op bijeenkomsten
van de zigeuners. Met veel gevoel voor expressie en ritme vertaalden ze hun
geschiedenis en de gebeurtenissen in het vaak zo arme, dagelijkse leven. Uit verslagen
blijkt dat de zigeuners in die tijd vooral met hun bovenlichaam dansten. Het
voetenwerk ontstond eigenlijk pas in de twintigste eeuw. Omdat er meestal geen
instrumenten aanwezig waren, ging het zingen samen met ritmisch handgeklap, of door
met de knokkels op een tafelblad te kloppen. Soms klonk het vrolijk, maar meestal
waren de liederen hartverscheurend. Later, toen de flamenco ook door andere kringen
ontdekt werd, ontstonden er café cantantes. Dit waren kleine theaters of bars met een
podium, waar de mensen de flamenco konden gaan bekijken. Zo breidde de dans zich
stukje voor stukje uit, en is hij tegenwoordig wereldwijd bekend. De choreografie staat
nooit vast. De danseressen, vaak gekleed in prachtige opvallende lange jurken met felle
kleuren, improviseren met hun stampende basispassen op de maat van de gitaarmuziek
en het ritmische handgeklap. Met de bewegingen van hun handen of het gebruik van
castagnetten geven ze de gevoelens van pijn, verdriet of geluk weer. De teksten zijn
vaak oud, en heel divers van inhoud. Maar altijd gaan ze over het leven met alle
emoties, de liefde of de dood. Er zijn verschillende soorten flamenco die men kan
onderscheiden door ritme en melodie. Eén van de grootste en populairste
flamencozangers in de twintigste eeuw was Camerón de la Isla. Met zijn rauwe en hese
stem zong hij de echte gipsyflamenco. Samen met gitaristen Paco de Lucía en Tomatita
zorgde hij voor nieuwe stromingen binnen de flamencomuziek.
VW
WEETJE VAN DE MAAND
Oktober is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. Oorspronkelijk
was het echter de achtste maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. het Romeinse
kalenderjaar in maart begon. Vandaar dat de naam van deze maand komt van het
Latijnse octo (acht).
Aangezien op de laatste zondag van deze maand de zomertijd naar de standaard tijd
wordt omgeschakeld ( uurtje terug dus ), is het de langste maand van het jaar.
Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en koel. ‘tis van een
zachte winter ‘t voorgevoel
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HET SPAANSE LEVEN
Af en toe zijn wij Nederlanders toch een apart volkje hoor. Wonen we in een heerlijk
zonnig land, springen we van vreugde bijna een gat in de lucht als het gaat regenen!
Toegegeven, het was een geweldige maar ook zeer warme en vooral droge zomer. We
hebben volop van zon, zee en strand kunnen genieten. Dus die eerste bui was dan ook
zeer welkom.
Ja, dat was toch best wel even wennen toen we ooit hier kwamen.
Dat je in de zomer de boter niet in de kast kon zetten want die smolt gewoon. En al je
fruit in de koelkast, want anders was het na 2 dagen weg.
Bij een eerste bezichtiging van een huis stond ik nog te grinniken omdat ik twee
koelkasten wel wat overdreven vond.
Nou, dat is me wel duidelijk geworden. Het is pure noodzaak.
Want die rode wijn op kamer temperatuur wordt hier dan gewoon 30° C en zo’n lauw
glaasje wijn is echt niet lekker. Dus hup, ook de rode wijn in de koelkast. Samen met
de frisdrank, de piepers, het fruit, de groente, de eieren en de nodige zuivelproducten is
een beetje kast al gauw vol.
Eerlijk is eerlijk, ik geniet al jaren van de geneugten van 2 koelkasten.
Maar er zijn ook nog andere voordelen.
Douchen in de zomer kan met “koud water”. Nou ja, koud?
Onze watertemperatuur loopt op tot 29° C. Ja echt! Als buiten het kwik oploopt tot ver
boven de 35° C, is dat warm genoeg als je even lekker onder de stralen wilt. Dat geldt
natuurlijk ook voor het drinkwater. Dus ook dat in de koelkast. Met de nodige
ijsklonten in de vriezer.
Want er is toch niks lekkerder met die warmte dan een heerlijk glas koud water. Je
moet zelfs oppassen als je de tuinslang aandoet. Het is zeker niet ongebruikelijk dat er
heel warm, zo niet heet water uit de slang komt.
Zo heeft dit mooie maar warme klimaat in de zomer toch wel iets speciaals.
Als extraatje krijgen we dan wel heerlijke ochtenden en hemelse avonden. En daar
genieten we dan uiteindelijk ook weer ten volle van.
Zeker weten dat we komende winter toch weer gaan verlangen naar een heerlijke,
warme, zonnige zomer!
Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Truus Tussengas
INTERESSANT
Voordat medicijnen op de markt komen, worden ze getest via gerandomiseerd,
dubbelblind én placebo-gecontroleerd onderzoek. Dus: een groep mensen krijgt het te
testen geneesmiddel, en een andere groep krijgt neppillen. Patiënten noch behandelaars
weten wie wat krijgt. De waargenomen effecten worden met elkaar vergeleken, zodat
duidelijk wordt hoeveel procent van de werkzaamheid te wijten is aan het placeboeffect. Dit is al gauw 30%, met soms uitschieters naar 60%. Een medicijn is pas
werkzaam als het middel het placebo-effect in ruime mate overstijgt.
Uit: ZIN
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FF EEN PAAR DAGEN ER TUSSENUIT
Zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van Valencia ligt Xativa. Het is een stadje met een
rijke geschiedenis, want vele volkeren hebben hier in het verleden gewoond.
Boven de stad prijkt een enorm kasteel. Eigenlijk is het niet één kasteel, maar zijn het 2
kastelen, namelijk het Kasteel ´Menor´ en ´Mayor´. Door de enorm strategische ligging
kon vanaf het kasteel de ´Via Romana´, oftewel de Romeinse weg, goed in de gaten
worden gehouden. Verschillende kapelletjes en pleinen kom je tegen als je de berg
verder op gaat. Bijna op de top van de het kasteel vind je een gevangenis uit de 14e
eeuw waar veel mensen het toch even een benauwd krijgen van het idee dat daar
mensen jaren vast hebben gezeten.
Na het beklimmen van de kastelen is het zeker de moeite waard om een drankje te doen
op het terras (tegenover de kassa´s) met spectaculair uitzicht over Xativa.
Diegenen die niet de klim naar boven willen of kunnen maken, kunnen voor €3,60 met
een treintje omhoog. Zelf rijden kan ook, maar is een hele onderneming door de steile
smalle straatjes waar het wel gewoon tweerichting verkeer is. De entree voor het
kasteel is ook heel schappelijk, €2,40
Verder kunt u in Xativa gratis het Museo de L´Almodi bezoeken, dat gevestigd is in
een oude graanopslag. Tegenwoordig kunt u er zowel schilderkunst, beeldhouwkunst
als archeologische opgravingen vinden. Grappig om te weten is dat het portret van
Felipe de V nog steeds ondersteboven hangt vanwege de opdracht die hij gaf tot het
verbranden van de stad en ook omdat hij de naam van de stad veranderde. Pas zodra de
Bourbonse familie haar verontschuldigingen aanbiedt willen de inwoners van Xativa
het weer recht hangen. Verder is het 11e eeuwse islamitische bassin uit Buixcarro,
marmer met figuratieve scènes, één van de belangrijkste objecten in het museum.
Ook Iglesia Colegial Basílica de Santa María (ook wel bekend als la SEO) is een
bezoekje waard. Deze kerk was vroeger een moskee, maar is nu aan de binnenkant
volledig gotisch. Met de bouw werd gestart aan het eind van de 16e eeuw, maar door
economische recessie, het uitzetten van de Moriscos (Moren die (in schijn) Christen
werden toen de Christenen de Moren versloegen) en de pest werd de bouw lange tijd
opgehouden. Daarna is de bouw nog meerdere malen opgehouden door onder andere
de successieoorlog. Met de bouw van de kerktoren werd pas eind 18e eeuw gestart. De
beelden in brons voor de kerk zijn leden van de Borja familie die ook in Xativa waren
gehuisvest. Ook deze bezienswaardigheid is gratis.
Een leuke accommodatie is misschien Casa Aldomar. Het ligt lekker centraal, op
slechts 200 meter wandelen gelegen van de kathedraal in Xativa en vlakbij Plaza del
Mercado. Casa Aldomar (uit de 18e eeuw) was vroeger het huis van een zijdefabrikant
en de muren zijn heel traditioneel kalkwi. Alle kamers beschikken over een eigen
badkamer en zijn heel stijlvol en gezellig ingericht met veel wit en hout decoratie. Er is
wifi in alle kamers, maar geen televisie of radio. Wel zijn er boeken en spellen ter
beschikking. Dagelijks wordt er een uitgebreid ontbijt geserveerd . Een overnachting
incl. ontbijt kost €69,=
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WANDELING
Grotten, molens en uitkijktoren aan de kust bij Dénia
13 km / 4 uur
Tussen Dénia en Xábia/Jávea lijkt een imposant kalkstenen massief de zee in te
groeien. Dit is de 753m hoge Montgo, die ook wel “de slapende olifant” wordt
genoemd, omdat zijn sporen als een slurf naar de zee lopen. In één van deze uitlopers
staat een vuurtoren, die op de fundamenten van oude wachttorens is gebouwd. Hier
heeft u een prachtig uitzicht
Maar laten we bij het begin beginnen. U rijdt via de CV 736 van Javea naar Denia. U
neemt de afslag naar “Las Rotas”. Net voor de huizen beginnen achter een kleine brug
ligt Via Lactea. Hier kunt u parkeren en aan het einde van deze weg begint de route.
U volgt het spoor richting het natuurpark. Goed gemarkeerde stenen trappen leiden
naar de grot “Cova Tallada”. Diegene die niet wilt afdalen via het enigszins avontuurlijke pad, kan de grot door een gat van bovenaf bekijken. Gaat u wel, hou er dan
rekening mee dat de ingang van de grot overspoeld kan worden door de golven.
Om de route weer op te pakken volgt u het geel-wit gemarkeerde pad PR-355. U zult
wel wat steile rotspartijen moeten overwinnen voordat u het, met kettingen afgezette
“bloemenplateau” bereikt. Hier in de beschutting van de Montgo groeien meer dan 600
verschillende soorten bloemen, planten en kruiden. Tevens komt u johannesbrood-,
vijgen-, amandel- en olijfbomen tegen.
Blijft u op het goed gemarkeerde pad. Op de verharde weg gaat u links, waar u de
kloosterkerk “Nuestra Sra. De Los Angeles” tegenkomt. U gaat links de Cami de
Quartel in. De ruïne die u tegenkomt werd gebruikt als politiepost in tijden van de
actieve smokkel.
U slaat rechtsaf en volg het pad door het romantische bos, dat leidt naar een ruime
picknickplaats. U bent nu zo’n 2 uur onderweg en bent een kwartiertje verwijderd van
“Cap San Antonio”, een 162 meter hoge klif, waar u een prachtig uitzicht heeft. Aan
het eind van de klif staat de eerder vernoemde vuurtoren.
U loopt nu terug naar de picknickplaats en volg het pad verder. Na ongeveer 600 meter
neemt u de eerste links. Op een gegeven moment, ong. 300 meter na kruising, kunt u
een onverharde weg in, die direct naar 11 meer of minder gerestaureerde graanmolens
leidt. Er staat ook een informatiebord dat u meer over de geschiedenis van deze molens
verteld.
De route loopt iets onder de molens verder. Volg na de laatste molen het pad rechtdoor.
Draai links met het pad mee tot aan de geasfalteerde weg. Volg deze links tot het
kruispunt en ga dan rechtdoor tot het einde van de straat. Volg hier het pad richting
“Torre del Gerro”. Deze toren werd zoals vele n de 17de eeuw gebouwd als wachttoren
om tijdig de piraten te kunnen spotten.
Volg bij de toren het verharde voetpad en dan de weg naar de auto.
U heeft nu wel een lekker hapje en drankje verdiend hoor.
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AGENDA VASTE ACTIVITEITEN

Maandag
10.30-14.00 uur

Biljart biljart libre competitie

12.00-13.00 uur
19.30-21.00 uur

Bibliotheek
Linedance

Gerard Blok /
Jan Lindehof
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 schoonmaak en instuif
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
10.30-14.00 uur

Wandelen
Biljart 3-bandencompetitie

Vacature
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.

