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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

Fam. Murks
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
Lau Versendaal
Erwin Olsen
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
655 589 966
966 873 517
966 580 236
966 580 226
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LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam

Telefoonnummer

Mevr. Dientje v.d. Linde

178 986 682

Overleden:
Mevr. Mieke Klein

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar
Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com
Riek en Jan Tol

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.
Riek en Jan Tol

Lo mas frustrante de ser viejo es que ya sabe todas las respuestas
pero nadie te pregunta.
Het meest frustrerende van het oud zijn is dat je alle antwoorden
kent maar niemand je de vragen stelt.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als u de septemberstukjes uit voorgaande jaren leest zijn er een paar zaken die opvallen
omdat ze steeds terugkomen, zoals:
1.
2.
3.
4.

Het was een warme zomer of een niet zo warme zomer.
De activiteiten, zoals een paella-avond of de zomerbarbecue, waren geslaagd.
Tal van nieuwe activiteiten zijn weer gepland voor het lopende jaar.
De sport in de voorbije periode werd met grote interesse gevolgd.

Wat we nog nooit gelezen hadden was dat de provincie Alicante het enige bewoonde plekje
op deze aarde is waar in 2014 de minste regen is gevallen. Wat natuurlijk weer wel
overeenkomstig was, was dat we op de Club, meestal volledig in het oranje, hebben kunnen
smullen van het WK voetbal.
Wat gaat zo’n zomer eigenlijk snel voorbij. Maar we kunnen u nu al bijna voor 100%
garanderen dat het de komende maanden nog steeds erg prettig is om buiten te vertoeven!
Als u naar de activiteitenkalender kijkt ziet u o.a. dat we dit jaar de Open Dag houden op 4
oktober a.s. Er is mogelijk ook sprake van een fashion-event voor de dames, maar die staat
nog niet in de activiteitenagenda. Daar wordt nog aan gewerkt.
Volgend jaar bestaat onze Club veertig jaar. Achter de schermen zijn de voorbereidingen
voor dat lustrum jaar al weer begonnen.
In een volgende Brug zal daar dieper op worden ingegaan.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Dick Guntenaar

BESTUURSMEDEDELING
De Najaarsvergadering zal gehouden worden op maandag 17 november 2014,
aanvang : 14.30 u.
De agenda zal geplaatst worden in De Brug van oktober 2014.
Wilt u iets behandeld zien op deze vergadering, laat het ons tijdig weten i.v.m. de
voorbereiding.
Ruud Kooijmans
secretaris
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VAN DE REDACTIE
Daar zijn we weer! Tijdens ons zomerreces zijn wij niets tekort gekomen, want de ene
helft van het Redactieteam heeft regen en koelte gehad en de andere helft zon en
warmte. Helaas hebben wij dat niet kunnen uitwisselen maar wij kunnen nu eenmaal
niet alles hebben in het leven en dienen tevreden te zijn met hetgeen de natuur ons
biedt.
Er is in de Club voldoende activiteit geweest in de maanden juni, juli en augustus (zie
o.a. ook de foto´s op onze website holandeses.nl) en de “thuisblijvers” hebben hun
gebruikelijke kopje koffie en drankje kunnen nemen aan de bar en op het terras. Ook
waren de georganiseerde eetfestijnen barbecue en paella een succes te noemen.
Het nieuwe clubseizoen start natuurlijk weer als vanouds met de jaarlijkse Open Dag
op zaterdag 04 oktober a.s. Voor velen een weerzien na maanden en wie weet ook
nieuwe gezichten en potentieel nieuwe leden. Iedereen zal weer zijn schouders eronder
zetten zodat de subclubs goed bezocht zullen worden. Laten we als subclublid en als
bezoekend lid het positivisme, de inzet, het respect en de verdraagzaamheid uitdragen,
dan kunnen we een mooi seizoen inluiden! Wij wensen u een leuk, gezellig en actief
najaar toe.
Dank aan diegenen die hun kopij deden toekomen en u weet … wij houden ons
aanbevolen voor “schrijfsels” van iedereen die dat wel altijd al wilde, maar nog niet
durfde.
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 oktober 2014 in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste
september.
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

27

september

2014

Bingo aanvang 19.45 uur

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

4
18
25

oktober
oktober
oktober

2014
2014
2014

Open dag van 11.00 – 15.00 uur
NBCCB van 10.00 – 17.00 uur
Bingo aanvang 19.45 uur

Vrijdag

10 of 24

oktober

2014

Busreisje

Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

1
8
14
15
22
26
29

november
november
november
november
november
november
november

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Mosselavond aanvang 20.00 uur
Rommelmarkt van 10.00 – 14.00 uur
Kikkertoernooi
Bingo aanvang 19.45 uur
Maskerade
Busreis Ikea
Kerstmarkt van 11.00 – 14.00 uur

Zaterdag
Maandag

6
8

december
december

2014
2014

Sint Nicolaasbingo aanvang 19.45 uur
Club in Kerstsfeer brengen - 10.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11
12
14
24
25
26

december
december
december
december
december
december

2014
2014
2014
2014
2014
2014

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

Donderdag

1

januari

2015 Nieuwjaarsreceptie
aanvang 17.00 uur met
“Meet the Voice”

Vrijdag
Zaterdag

16
17

januari
januari

2015 Biljart Libretoernooi
2015 Biljart Libretoernooi

Vrijdag
Zatedag

20
21

maart
maart

2015 Biljart Driebandentoernooi
2015 Biljart Driebandentoernooi
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FOTO’S WK VOETBALLEN
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
VAN DE BRIDGETAFEL
Het bridgen op de Club is weer begonnen.
Begin juli zijn wij gestopt op de donderdagavond; de woensdagochtend was al eerder
aan een stop toe, vanwege te weinig paren. Dat wil niet zeggen dat wij niets hebben
gedaan.
Wij zijn einde mei begonnen met een beginnerscursus.
Er waren negen enthousiaste mensen, wel erg moeilijk vonden zij het, soms twijfelden
zij, gaan we verder of stoppen. Helaas twee zijn er voortijdig mee opgehouden.
Met de overgebleven zeven cursisten, en andere bridgeparen, hebben wij 14 augustus
een slotdrive gespeeld in de Club, met tot slot nog een prijsje mee naar huis.
Wij, Henk Overmeen en ik (Hester) zijn super trots op de nieuwe bridgers; zij zijn erg
gedreven, nu veel spelen, dan kunnen wij volgend voorjaar een vervolgcursus eraan
toevoegen.
Het is ook goed voor de Bridgeclub.
In het nieuwe winterseizoen hopen wij nog meer nieuwe bridgers toe te voegen aan ons
bestand; wij wachten het af.
Ik wens ieder veel bridgeplezier, denk eraan: een vriendelijk woord voor je partner, een
glimlach kost niets, en de ene avond lukt het goed, de andere keer is het niets. Het
maakt niet uit, wij doen allemaal ons best!
Het Bridgeteam
VRIENDELIJK VERZOEK
Is er iemand die een (oude) ongebruikte laptop heeft staan? Wij hoeven er alleen maar
de bridge-uitslagen op bij te houden op de donderdagavond.
Dus geen internet- of email-gebruik.
Graag bericht aan Aad Stolk, tel.nr. 966 87 53 42. Bij voorbaat veel dank!
BIBLIOTHEEK
Voor de meeste mensen is de lekkere lange zomer voorbij. We gaan weer de gezellige
donkere maanden tegemoet. Weer een heerlijke tijd om met een boek op de bank of in
het najaarszonnetje te zitten.
Er zijn gedurende de zomermaanden weer veel boeken bij gekomen, o.a. twee nieuwe
van Isabel Allende, en veel nieuwe van Agatha Christie.
Langs deze weg willen we de goede gever van drie dozen prachtige boeken hartelijk
bedanken, we weten helaas geen naam, dus persoonlijk bedanken gaat niet.
We zien u dus weer graag op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur in de Bibliotheek, u
weet wel, bij het zwembad het trapje af.
Medewerkers van de Bibliotheek.
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN
Na de hete zomer, die eerst niet wilde komen, maar in juli toch toesloeg met hoge
temperaturen, was het fijn kaarten buiten.
Gemiddeld werd er niet hoog gespeeld, doch de concurrentie was fel.
Hier de winnaars van de afgelopen maanden.

mei-juni-juli-augustus 2014

Op de zondagen met koppelkaarten zijn de winnaars:
25 mei
1 juni
8 juni
15 juni
22 juni
29 juni
8 juli
13 juli
20 juli
27 juli
3 augustus
10 augustus
17 augustus

Toiny Weiss en Joop Niestadt
Magda Stouten en Angelika Ganzer
Carl Fritsch en Ben van Beek
Anke Kuckartz en Toiny Weiss
Trudie van Zuylen en Uk Boumans
Jan Schoonhoven en Bart Boumans
Bart Boumans en Jan Schoonhoven
Anke Kuckartz en Toiny Weiss
Carl Fritsch en Martin Kuckartz
Toiny Weiss en Anke Kuckartz
Carl Fritsch en Martin Kuckartz
Bert en Martin Kuckartz
Ben van Beek en Janny van Spronsen

4832
5074
4915
5046
5574
4959
4973
5298
5017
5616
5210
5123
5689

En de winnaars op de woensdagavonden zijn :
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
25 juni
2 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus
13 augustus

Ben van Beek
Jef Stouten
José Dassen
Vivian Wienholds
Carl Fritsch
Aart van Zuylen
Magda Stouten
Cor Bouwer
Magda Stouten
Magda Stouten
Ben van Beek

5462
5259
5021
5945
4844
5332
5787
5134
5193
5463
5164

Dit waren weer de uitslagen.
Per 10 september geven we graag het stokje weer over aan Henk en Dini Beijen.
BU.
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SJOELCLUB
De afgelopen maanden heeft de sjoelclub een behoorlijke belangstelling genoten. De
bekende (vaak jongelui van familieleden) vakantiegangers die ieder jaar weer van de
partij zijn hebben hun kunstjes vertoond. Er waren wel wat vaste sjoelleden naar
Nederland om van het weer en de familie te genieten, maar er bleven genoeg mensen
over om er een gezellige vrijdagavond van te maken. De gebruikelijke handicapsjoelavond met prijsjes, hapjes en drankje op de laatste vrijdag van iedere maand wordt
altijd behoorlijk bezocht, want iedereen wil toch wel laten zien wat ie waard is.
Bovendien is een 1ste, 2de of 3de plaats niet te versmaden en een prijs winnen is altijd
interessant. Zelfs een poedelprijs wordt gewaardeerd en wordt ook altijd met applaus
begroet. Wij zijn nog steeds in voor nieuwe leden, want vers bloed in een subclub is
altijd welkom. Ieder (nieuw) lid mag het komen proberen, wij spelen heerlijk buiten, en
er wordt volop genoten en veel gelachen. Goed voor een mens!
HM
COMPUTERTIP
Geïnteresseerd in dagelijks actueel landelijk en regionaal Spaans nieuws?
Kijk eens op de site www.Spaansnieuws,com.
MEDEDELING BILJART
Let op !!! Per 1 oktober worden de vaste biljartactiviteiten op andere dagen en
tijden gehouden.
Maandag

10.30-14.00 uur

Biljart Libre Competitie

Donderdag

10.30-12.00 uur
12.00-13.00 uur

Biljartschoonmaak en Instuif
Biljartles dames en heren

Tot die tijd draaien de activiteiten zoals vermeld op pagina 17
WEBSITE
Aan de opzet van de website is deze zomer niets veranderd. Echter als u nog niet
gekeken heeft, raad ik u aan dat zeker te doen. De bar en het evenemententeam zijn
namelijk ook deze zomer weer erg actief geweest en gelukkig hebben een paar mensen
de gezellige activiteiten vastgelegd. Dankbaar heb ik de foto’s op de site geplaatst,
zodat iedereen vanuit het natte Nederland toch even mee kan genieten. Ik heb er in
ieder geval van genoten. Ook wil ik mensen danken voor bijdragen in het gastenboek.
Het laat de site leven en geeft de sfeer bij de plaatjes in het foto-album beter weer.
Carla Gelens
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FOTO’S BBQ EN PAELLA-AVOND
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ALLERLEI
LID GEWORDEN VAN CLUB LOS HOLANDESES
Het heeft een lange tijd geduurd om uiteindelijk lid te worden van de Hollandse club in
Alfaz del Pí en dat kan vreemd lijken omdat we al sinds 1998 een groot gedeelte van
het jaar in Albir wonen.
We wisten van het bestaan door de mededelingen in verschillende Nederlandse bladen,
maar hadden nog niet de behoefte om ons aan te sluiten bij een club omdat onze dagen
goed gevuld waren met onze eigen activiteiten.
In de volgende jaren leerden we leden kennen van de Hollandse club zoals Anneke en
Henk Overmeen, die regelmatig in hetzelfde restaurant in Alfaz del Pí de lunch gebruikten, veelal buiten op het terras in de beschutting van bomen en parasols, waarbij
Henk zichtbaar genoot van een cognacje en een sigaartje.
Mede daardoor en zonder dat er gesuggereerd werd om lid te worden van "Club Los
Holandeses", vernamen we steeds meer over de club en de mogelijkheden om deel te
nemen aan verschillende activiteiten.
Als er plaats was gingen we mee met georganiseerde bustrips van de club of daar waar
de club bij aanwezig was, zoals bijv. het Shanti koor.
Niettegenstaande dat we geen lid waren, werden we aangenaam en vriendelijk ontvangen, zonder opdringerig de vraag te krijgen om lid te worden.
Omdat er een prettige en ongedwongen sfeer door ons werd waargenomen en het
Gemak om met de leden over en weer te praten, was dat voor ons eigenlijk het extra
duwtje in de rug om ons aan te sluiten bij de Hollandse Club.
Uiteindelijk kwam het moment dat we lid wilden worden en bij toeval in contact kwamen met Hennie Hulscher en deze was juist tot vice-voorzitter benoemd.
Na een genoeglijk gesprek, het invullen van de papieren en het voldoen van de contributie, zou Hennie het verder met de ledenadministratie opnemen.
Op onze vraag of er nog een ballotage commissie aan te pas zou komen, werd geantwoord dat de ballotage net achter de rug was.
Moederdag 11 mei was voor ons de eerste bijeenkomst als echte leden; heel gezellig en
de dames werden prima verwend met heerlijke hapjes en lekkere koffie.
Als nieuwe leden zijnde hebben we ons laten inschrijven voor de bustocht naar Patricia
op dinsdag 13 mei jl. Hopelijk is een “Patricia-periode” nog ver weg, maar je kunt
niet weten.
Wij zijn Ron en Leny de Bruïne en in Spanje wonen we in Albir op de Boulevard de
los Musicos 11; wij hebben een zoon in Curacao en een dochter in Maastricht en 4
kleinkinderen.
In ons werkzame leven heb ik 10 jaar gevaren op de grote vaart als scheepswerktuigkundige bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en daarna bij Shell in binnen- en
buitenland.
Leny heeft vele kantoorwerkzaamheden verricht in de administratie en boekhouding.
We heffen het glas op de toekomst en vele jaren in uw gezelschap bij de Club.
Ron en Leny de Bruïne
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TIP VAN DUURBRO
Welke afmetingen mag je handbagage in de vliegtuigcabine hebben? Door de IATA
(branche vereniging voor de luchtvaart) is de regel opgesteld dat als je de lengte,
breedte en diepte van de koffer optelt , dit maximaal 115 cm mag zijn. De afmetingen
zijn voor de hele koffer inclusief hengsels en wielen. Helaas verschillen de afzonderlijke maximale l x b x d afmetingen van de diverse vliegtuigmaatschappijen die
vliegen tussen Spanje en Holland.
Easy Jet
50 x 40 x 20 cm
Ryan Air en Vueling 55 x 40 x 20 cm
Transavia
55 x 35 x 25 cm (zelfs een voorkeur voor een tas 40 x 25 x 20
cm die ook onder de stoel kan worden gezet)
Dus als er een nieuwe rolkoffer wordt gekocht denk eens aan de afmetingen 50 x 35 x
20 cm; deze mag bij bovengenoemde maatschappijen altijd mee als handbagage.
Bedenk ook dat regels steeds kunnen veranderen, dit is een momentopname. Het lijkt
erop hoe goedkoper de tickets, hoe scherper de controle op de handbagage.
OMA’S GEZONDHEIDS TIP
Uien zijn voor heel veel dingen goed. Ze heeft een sterke geneeskrachtige werking. In
verband met de ruimte houden we het bij drie uiige tips.
Kiespijn: Kauw 3 minuten op een stukje rauwe ui en weg is de kiespijn.
Roos: Wrijf de hoofdhuid met een halve rauwe ( of een hele bij grote hoofden en/of
kleine uien ) in. Masseer het vocht nog eens in en laat even intrekken. Hierna haren
wassen en als het goed is bent u ( voorgoed ) van uw roos af.
Kriebelhoest: Snijd voor het slapen gaan een ui in stukken en stop ze in een kop met
brede ( liefst uitlopende ) opening. Giet hier kokend water op en zet naast uw bed. Stop
ook wat stukken in een mok ( voor de helft vullen ) en giet ook hier kokend water op.
Telkens als u ’s nachts wakker wordt een slokje nemen. Na 1 nacht merkt u enorme
verbetering. In het ergste geval na 3 nachten.
WEETJE VAN DE MAAND
Wij koppelen september vaak aan spinnen. Dit is eigenlijk onterecht. Spinnen zijn er
het hele jaar door !!! Echter in september gaan ze op zoek naar een partner en dan
komen ze tevoorschijn. Zodra het kouder wordt zie je ze steeds minder. Ze kunnen
namelijk niet tegen vorst, dus zoeken ze een ze een warme plaats
Ook paddenstoelen zijn niet alleen een herfstverschijnsel. Zij hebben alleen vochtig
weer nodig. In Nederland hebben we dat vrijwel het hele jaar door, dus zijn de
paddenstoelen ook het hele jaar door te vinden.
Mensen die in deze maand geboren zijn hebben geluk. Zij leven gemiddeld een half
jaar langer dan mensen die in het voorjaar zijn geboren. De zwangere vrouwen eten
namelijk in de zomer meer verse groenten en fruit, wat een positief effect heeft op de
baby!
Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen.
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MEEST BIZARRE KLACHTEN VAN VAKANTIEGANGERS
Op vakantie gaan is een lijdensweg. Voor sommigen zelfs een hel. Het strand is
niet wit, er zwemmen vissen in het water, de Spaanse taxichauffeur spreekt
Spaans of er zijn blote borsten op het strand. Reisorganisator Thomas Cook krijgt
elk jaar nogal wat klachten binnen en zette de meest bizarre op een rij:
*Wat zijn ze lui, de winkeliers in Puerto Vallarta die in de namiddag sluiten. Ik moet
vaak dingen kopen tijdens de siësta. Die zou moeten worden afgeschaft.
*Tijdens mijn vakantie in Goa in India was ik onthutst toen bleek dat haast elk
restaurant curryschotels serveerde. Ik hou niet van pikant eten.
*We boekten een excursie naar een waterpark maar niemand zei ons dat we onze eigen
badpakken en handdoeken moesten meebrengen. We gingen er van uit dat die bij de
prijs waren inbegrepen.
*Het strand was te zanderig. We moesten alles opruimen toen we in onze kamer
terugkwamen. *Het zand was niet zoals het zand in de brochure. Jullie brochure toont
wit zand, maar het was eerder aan de gele kant.
*Ze zouden topless zonnebaden moeten verbieden op het strand. Mijn man die gewoon
wilde relaxen vond het een vervelende afleiding.
*Niemand had ons gewaarschuwd dat er vissen in het water zouden zitten. De kinderen
waren bang.
*Hoewel er volgens de brochure een volledig uitgeruste keuken zou zijn vonden we
nergens een eiersnijder.
*Ik vergeleek onze suite met één slaapkamer met die van vrienden met drie
slaapkamers. De onze was aanzienlijk kleiner.
*Er waren daar te veel Spaans mensen. De receptionist sprak Spaans, het eten was
Spaans. Niemand had ons verteld dat er daar zoveel buitenlanders zouden zijn.
*We moesten buiten wachten op de boot en daar was geen airconditioning.
*Mijn verloofde en ik vroegen aparte bedden toen we boekten, maar we kregen een
kamer met een kingsize bed. We achten jullie nu verantwoordelijk en eisen een
tegemoetkoming voor het feit dat ik zwanger werd. Dit zou niet gebeurd zijn als jullie
ons de kamer gegeven hadden die we hadden geboekt.
Bron: Reiskrant, De Telegraaf
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WANDELING
Wandelen vanuit Benidorm ( PR-13 )

6,4 km / 2 uur / hoogteverschil 74 m

Makkelijke wandeling over geasfalteerde paden met mooi zicht op zowel Benidorm
met het achterliggende berglandschap als wel de zee met mooie rotspartijen en kliffen.
Met een beetje geluk kun je passerende dolfijnen zien..
Deze route begint op de boulevard (Levante) in Benidorm. Als je naar de zee kijkt loop
je linksaf en blijf de boulevard volgen. Aan het einde ga je Calle Alcalde Manuel
Catalán Chana in. Dit is een steile weg omhoog, aan het einde van het Levantestrand
langs hotel Benikaktus.
Je vervolgt de weg langs de kust en komt op een splitsing waar je rechtdoor aanhoudt.
De weg is afgesloten met een ketting maar voor de wandelaar is er een doorgang. Hier
staat ook een informatiebord met de wandeling naar Punta del Cavall en Punta de la
Escaleta. Onderweg staan er enkele bankjes onder bv. Vijgenbomen. Het is een breed
wandelpad waar je veel jeneverbes struiken tegenkomt. Uiteindelijk kom je uit bij de
Torreón, een bewakingstoren uit de XVII eeuw, van waaraf je een schitterend uitzicht
hebt over de steile kustwanden van de Sierra Helada.
Hier staan enkele bankjes waar je even kunt pauzeren. De weg loopt terug via dezelfde
weg.
Uiteindelijk kom je weer op de splitsing waar je nu naar links gaat. Hier staat Cala TiXimo aangegeven. Op de rotonde ga je rechtdoor naar het uitkijkpunt Punta Llisera.
Hier zijn overblijfselen te zien van een Ibirisch-Romaans dorp. Dit dorp had zonder
twijfel te maken met de nabij gelegen okermijnen van La Cala del Ti-Ximo.
Links van de muur gaat een steile trap naar beneden en kom je uit bij de grot Cueva del
Barbero.
Weer bij de muur teruggekomen zoek je een pad naar links. Dit pad komt uiteindelijk
uit bij een 1-meter brede betonnen muur. Hier kun je over heen lopen tot je weer
uitkomt in de straat waar je begonnen bent.
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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
Linedance

Ruud Brouwer
Linda Laheij
Jean Pierre Peeters
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 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

Wandelen

10.30-14.00 uur

Biljart 3-bandencompetitie

Lau Versendaal
Erwin Olsen
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.

