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INHOUD

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
Clubgebouw: Plaza Justus 1 Telefoon: 966 875 342
Urb. Barranco Hondo Website: www.holandeses.nl
03580 Alfaz del Pi Email: bestuur75@gmail.com
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Algemeen e-mailadres: bestuur75@gmail.com
Ger Schotte Voorzitter  tel.: 965 840 497

tel.: 628 168 933
Hennie Hulscher Vice voorzitter  tel.: 966 873 350
Ronald Westerduin Penningmeester tel.: 966 868 996
Ruud Kooijmans Secretaris tel.: 665 796 089
Vivian Wienholds Algemeen lid tel.: 637 210 164

Redactie:
E-mailadres voor kopij: pietrakaikosiberica@telefonica.net
Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +31 636 07 62 60

Voor advertenties: en foto’s redactieclh@gmail.com

Barteam: Marco Hoeflaak   en Aad Stolk
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SOCIËTEIT informatie

Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden: van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor leden van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen van 12.00 tot 13.00 uur is er één bestuurslid aanwezig.

De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.

Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.

Kosten voor het gebruik van de soos anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: € 100,- per keer

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap (m.i.v. 01 - 01 - 2015) bedraagt de contributie: € 80,-
Deel-lidmaatschap: per maand: € 20,- per 2 maanden: € 40,-

De jaarcontributie dient uiterlijk op 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 de
onderstaande bankrekening worden overgemaakt.

NB. Nieuwe bankrekening!

BANCO POPULAR
Rekeningnummer: 0075 1074 48 060-01908-71
IBAN: ES09 0075 1074 4806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: POPUESMM
t.n.v. Circulo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi

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

                



Telefoonlijst     Contactpersonen     AFDELINGEN
Agenda activiteiten Henk en Karin: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 676 704 873
Biljart libre Cor Klaver 679 015 430
Bridge donderdag Riek en Jan Tol 966 874 358
Bridge woensdag Riek Tol 966 874 358
Computerondersteuning Linda Laheij 652 152 122
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Henk Murks 965 871 180
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Henk en Dini Beije 606 687 395
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419
Lief en Leed Karin Murks 965 871 180 
Linedance Joke Niestadt 656 943 098
Shantykoor Ruud Kerkhof 965 887 905
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Jan Roozen 607 652 422
Tekenen en schilderen -- --
Wandelclub Henk Murks 618 333 224

Ruud van den Born 629 965 668
Zwembad Martha Huijboom 676 673 320

DE BRUG blz. 3

LEDENADMINISTRATIE mail-adres
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Naam Telefoonnummer

Mevr. Elly Waterschoot 966 873 398/665 525 466
Hr. Henk van Woerden                  966 873 398/688 645 604
Hr. Dirk Paape 0031 653 896 517

Lidmaatschap beëindigd:

Geen meldingen

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaat-
schapskaartje afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een e – mail
adres of wijziging daarvan, dit gaarne aan ons doorgeven  

Ons “NIEUWE” e-mail adres is potjelosdos@gmail.com

Riek en Jan Tol
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VAN DE REDACTIE 
Deze uitgave van De Brug is er voor ons idee weer één met een gouden rand-

je. Zolang wij dit maandblad met genoegen en positieve inzet, maar ook altijd
met een beetje spannend gevoel, in elkaar zetten is iédere Brug goud waard. 

Niet alleen omdat onze adverteerders ons trouw blijven steunen maar ook
omdat we beseffen dat goede info aan onze leden een vereiste is. Ook u steunt
het voortbestaan van Club Los Holandeses en daarmee ook De Brug.

Uit ervaring weten we dat de komende zomermaanden niet de mensen ervan
weerhoudt de activiteiten in de Soos te laten voor wat ze zijn. Alles draait in feite
gewoon door. 

Ons Barteam zorgt voor de inwendige mens en die mens zit tevreden op het
terras te kaarten of anderszins, en gezellig te praten aan de Bar. Wat willen we
nog meer!

De geplande buitenetentjes in de maanden juli en augustus worden duidelijk
middels e-mails en affiches aan u kenbaar gemaakt.
Blijf vooral goed in beweging, al is het een kleine wandeling of wat kuieren op
de  boulevard. 

Wij verwachten plezierig geschreven stukjes voor De Brug van september,
want u maakt toch zeker van alles mee in juni, juli en augustus???
Voor nu wenst de Redactie u ontspannen, zonnige, en bovenal gezonde zomer-

maanden toe!

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interessant
om op te nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.

pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor september in te leveren of te e-mailen vóór de 20ste

augustus. 

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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VAN DE BESTUURSTAFEL

MEDEDELING

OPEN DAG BIJ CLUB “LOS
HOLANDESES”

In overleg met het Evenemententeam en de pachters, 
hebben we besloten om op

zaterdag 03 oktober 2015 van 11.00 – 15.00 u.
de 2e “Open Dag” te organiseren van dit jaar.

Zet deze datum alvast in de agenda.

Ruud Kooijmans secretaris Club Los Holandeses

Dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking: (van links naar rechts) 
Bart Gommans. Wethouder buitenlanders La Nucia; Gerrit Schotte. Voorzitter. Club Los Holandeses.
Samuel Totays. Secretaris Oranje-comité; Dorry de Brabander echtgenote van Defensie attaché Michel de
Brabander. Defensie attaché bij de NL Ambassade in Madrid; Eric Durieux. Honorair Consul Costa Blanca
namens de Ned. Ambassade te Madrid. Ton v. der Klei. Vz. Ver. Ned. Veteranen en Oud-Militairen Costa Blanca.

    



DE BRUG blz. 6

VAN DE BESTUURSTAFEL
De eerste schreden als voorzitter van C.L.H. zijn gezet. Een aantal vergade-

ringen met de enthousiaste bestuursleden gehad. Onze Club bruiste de afge-
lopen 40 dagen van de activiteiten. Natuurlijk op de eerste plaats onze
Oranjemarkt op zaterdag 25 april jl. Wat een geweldig aantal mensen. Ik
schat 250 die dag, maar misschien wel meer. Het Shantykoor liet duidelijk
van zich horen met hun vrolijk gezang en we kwamen duidelijk borrelglaas-
jes tekort voor de zelfgemaakte oranjeborrel. Volgend jaar meer. 
Het clubgebouw en -terrein was de dag ervoor door het Evenemententeam en
een aantal leden in een zee van oranje ondergedompeld. Aan de kleur zal het
niet liggen om te zorgen dat wij herkenbaar een Nederlandsche Vereniging
zijn. Het was een groots feest. Wij hebben met elkaar laten zien, wat voor een
vereniging wij zijn.                                                                           
Des te meer mijn verbazing op 04 mei jl. dat er zo weinig leden waren bij

de Nationale Herdenking op ons terrein bij het clubhuis. Juist door stil te
staan bij wat het betekent om vrij te zijn en daardoor op 25 april dat feest te
kunnen vieren met elkaar. Dat feest kan er zijn door je te realiseren dat de
Vrijheid van nu te danken is aan de mensenlevens die het heeft gekost om die
Vrijheid te verkrijgen.
We hebben kunnen lezen in De Brug van mei over de activiteiten van de ver-
schillende afdelingen en in dit juni- nummer laten de verschillende afdelin-
gen weer van zich horen. Het Shantykoor is van zin om de zomer zingend
door te brengen onder de bezielende leiding van Susanna de Zwaan. De
Schilder- en Beeldhouwafdeling oriënteert zich steeds breder. Voorheen spra-
ken we van de afdeling Tekenen en Schilderen. Maar het artistieke vuur is
ontstoken en wij kunnen na het bekijken van schilderijen nu ook gaan genie-
ten van beelden uit Gasbeton en binnenkort uit Speksteen of Albast. Komt
ook allen naar de inauguratie van “La Balconada” in Altea. 
Het Imed Levante ziekenhuis heeft op 08 mei jl. een lezing gegeven over

hartfalen en een introductie over de defibrillator die nu in ons clubgebouw
hangt. Op 29 mei jl. hebben 10 leden van onze Vereniging een cursus
gevolgd voor reanimatie en gebruik van de defibrillator, die gegeven wordt
door het Imed Levante Benidorm. De cursus is een gratis ondersteuning aan
onze Vereniging. In het najaar zal er nog een cursus zijn. Geef u alvast op om
andere leden eventueel spoedeisende hulp te kunnen verlenen.                       
Het volgende bestuursverslag verschijnt weer in De Brug van september en

ik wens u allen een mooie zomer hier in Spanje of elders.
Namens het bestuur, Ger Schotte

   



Zondag    21   juni      2015 Vaderdag
11.00 uur Koffie met iets lekkers.

Zaterdag 27   juni 2015 Bingo aanvang 19.45 uur.
Laatste van het seizoen.

Zaterdag 18 juli 2015 Paella avond aanvang 19.00 uur.
€ 9,99 p.p. Opgave aan de Bar

Zaterdag 22 augustus 2015 B.B.Q  avond aanvang 19.00 uur.
€ 9,99 p.p. Opgave aan de Bar

Zaterdag 7 t/m 14 nov. 2015 FEESTWEEK: 40 JAAR
CLUB “LOS HOLANDESES”

Vrijdag 27 november 2015 Kikker Biljarttoernooi
o.l.v. Jan Lindenhof.

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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ZOMERDRANKJES

HORCHATA EN AQUA DE VALENCIA

Wat is er nu leuker dan wanneer je tijdens je zomervakantie Valencia be-zoekt,
en al uren door de straten slentert om de mooiste plekjes te bezoeken, te proe-
ven van een paar verkoelende drankjes die zo typisch zijn voor deze stad?! 

De meest geliefde dorstlesser van de Valencianen is de Horchata, een licht
zoete, melkachtige vloeistof met een nootachtige smaak die heerlijk verfrissend
is. Je vindt enkele mobiele horchata-kraampjes op de hoek van de straat, maar
aan de Plaza Santa Catalina staat de oudste Horchateria van de stad. 

Een iets sterker alcoholisch drankje is Aqua de Valencia. Voor de beste versie
van deze cocktail, die gemaakt wordt van Cava, sinaasappelsap, wodka, gin en
suiker, moet je in Café Madrid aan de c/ Abadia San Martin zijn, want hier wordt
deze populaire mix al geschonken sinds 1920. Voorzichtigheid is hier geboden,
want het is een pittig drankje!! 

Wil je deze cocktail thuis ook graag eens drinken dan volgt hier het recept:
Wat heb je nodig: een fles cava, 2 dl versgeperst sinaasappelsap, 0,5 dl wodka,
0,5 dl gin en een beetje suiker.

Hoe maak je de cocktail: Doe de sinaasappelsap in een kan en schenk dan de
cava erbij. Roer goed en voeg dan de wodka en gin toe. Voeg naar smaak suiker
toe. Proost!

VW
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Nationale Dodenherdenking 04 mei 2015
Hartelijk welkom op deze bijzondere dag, bij de Nederlandse Vereniging “Club Los

Holandeses” die een internationale vereniging begint te worden met zijn Belgische,
Spaanse en Engelse leden. Welkom op deze plek waar de Stichting Nederlandse
Oranjefeesten Benidorm, bekend als “het Oranjecomité”, begon met de 4 mei her-
denking onder de bezielende leiding van Rijk van der Bunt in 1992. Van 1985 tot
1992 werd het op verschillende locaties gehouden.
De Nationale Herdenking 4 mei, zoals de herdenking nu heet, wordt al 30 jaar, sedert

1985, aan de Costa Blanca georganiseerd door genoemde stichting. Sedert 2011 samen
met de Ver. Ned. Veteranen & Oud-Militairen. Ik spreek dan ook de wens uit dat wij
de Nat. Herd. 4 mei nog vele jaren op deze plaats zullen voortzetten.
Indachtig……. Het thema van deze nationale herdenking 4 mei 2015.

“Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”
Staan wij vandaag hier stil bij het verlies van dierbaren, familie, vrienden, collega´s en
van onbekende mensen, burgers en militairen, die hun leven hebben verloren in oor-
logstijd in Nederland of in strijd op niet Nederlandse bodem. Staan wij stil bij de men-
sen die omkwamen, die ons land wilden verdedigen in de meidagen van 1940, bij de
mensen in het verzet, bij de mensen in de kampen in Duitsland en in Nederlands Indië,
bij de mensen in het verre oosten bij de Birma spoorlijn en in Japan.

Bij de mensen die omkwamen bij de politionele acties na de 2e wereldoorlog in
Indonesië, in Korea en bij alle andere missies daarna in de 20ste eeuw en 21ste eeuw.
Tot aan de dag van vandaag vallen er Nederlandse slachtoffers, burgers en militairen
in oorlogssituaties en vredesoperaties. 

De Vrijheid hier en nu.
Wij wonen en leven in Spanje, maar hier was meer dan 40 jaar geleden het begrip

vrijheid ook een zeer betrekkelijk begrip. De sporen daarvan zijn nog steeds sociaal
en maatschappelijk aanwezig in dit land. Nu kunnen Spanjaarden leven in een demo-
cratie en in vrijheid en kunnen wij hier op Spaanse bodem in vrijheid onze
Nederlandse Nationale Herdenking houden.  

Vrijheid is geen begrip voor iedereen in deze wereld. 
Vandaar dat wij nog steeds militairen en burgers naar vredesmissies sturen samen
met humanitaire hulp, om vrijheid voor andere mensen op deze wereld te behouden
of te verwerven. 
En toch……….
Wij leven, ook al lijkt het ogenschijnlijk niet zo, door alle berichtgeving en informa-
tie …… Wij leven ……Wij leven de laatste 70 jaar in de meest vredige periode van
onze wereldgeschiedenis.

Daarom zijn wij hier bijeen, opdat wij niet vergeten en kunnen zorgen met elkaar
dat het verleden zich niet kan herhalen.

Daarom staan wij hier om te herdenken aan allen, die hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid.

Wij staan hier in vrijheid om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
Dat wij blijven herdenken………
Want vrijheid………. Vrijheid geef je door. 
Ger Schotte
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SHANTYKOOR ZINGEND DE ZOMER IN
Afgelopen dinsdag hebben we voor de 5e keer gerepeteerd zonder onze
vaste dirigent Ruud. Susan heeft de taak op zich genomen om ons lekker
door te laten oefenen. De animo is toppie, iedereen die hier nog is en niet in
de lappenmand ligt, is er iedere week. Bij elkaar zijn we toch met tussen 15
en 20 personen aanwezig.
Wij zijn alle nummers volop aan het oefenen, ook de nummers die een beet-
je onder het stof terecht gekomen waren, zoals de tulpen uit 020 en het loze
meissie. Dit met grote lachbuien, daar dat natuurlijk niet helemaal goed gaat.
Viv zoekt zich rot in haar partiturenboek. Tonnie drumt ze gezellig allemaal
heerlijk mee.
Iedere week beginnen we met bekende nummers die er ingeramd zitten,
zodat we lekker kunnen warm zingen. Ook zijn we twee nieuwe nummers,
die uit het nieuwe boek van Paul komen, aan het instuderen. De bananen-
bootsong en goodbye my lover.
Aan ons zomershantylid Jaap hebben we ook heel veel, hij kent alle num-
mers. Op de foto ziet u het topoverleg tussen Jaap, Kees en Susan, over de
solopartijen.
Enfin, wij blijven doorgaan tot Viv aangeeft dat het te warm wordt, maar zij
woont het langste in Spanje van ons allen, dus misschien kunnen we nog lang
lol hebben en druk oefenen.
Van fans hebben we zelfs allemaal wat te drinken gehad, want het enthousi-
asme en de lol sprongen er volgens hun vanaf. Over de kwaliteit hebben we
niets gehoord… FM

.

.
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BEELDHOUWEN

- Na het afscheid van Bart, onze grote meester, die naar Nederland is afgereisd, hebben
wij twee nieuwe leden erbij gekregen, die allebei les kunnen en willen geven: nl. Ton en
Jolande. Ton voor de schilderlessen en Jolande als beeldhouwster. 
Zij wilde voor de liefhebbers ook les geven in het beeldhouwen. Met nog twee nieuwe
leden, Gerry en Ellen zijn Linda Sylvia en Ada  begonnen met les in het bewerken van
een stuk gasbeton. Het resultaat is inmiddels al zo goed dat men speciaal komt om te
fotograferen.
- Helaas gingen onze nieuwe leerkrachten ook weer richting vakantie. Desondanks zijn
wij dapper doorgegaan met divers resultaat.
- Ook Jaap is inmiddels terug op zijn stek en misschien kan hij ons ook in het beeld-
houwen wat begeleiden, daarin heeft hij ook ervaring.

Aad, Boy en Marco bedanken wij voor hun assistentie bij het schoonspuiten 

Wij komen de zomer wel door! Namens de Beeldhouwafdeling,

Sylvia

   



Let op: wijziging e-mail
info@mcsseguros.net

Er zijn 8 dames en 1 heer die mee schilderen aan de Balconades. Wat zijn de
Balconades?  Dat zijn grote katoenen doeken van 1 m.45 cm. in het vierkant.
Die moeten gehaald worden in Altea. Daar zorgt Linda altijd voor.Vorige
week zijn ze gehaald en a.s. dinsdag worden ze weer ingeleverd.
Dus moesten we er even stevig tegenaan. Iedereen in de Club heeft wel
gezien hoe hard wij bezig waren. 
We hebben allemaal een ander onderwerp: Linda een giraf, Amy een Spaanse
molen, Christa een koe, Mary haar eigen schoondochter met kleinkind.
Ger echt Spaans Don Quichote, en Thea een kip en haan. Mieke en Gerrie en
Jane werken thuis. Als de doeken  vlug ingeleverd worden, komen ze zo dicht
mogelijk bij het gemeentehuis van Altea te hangen.
Er mogen er rond de 60 meedoen. Ze worden eerst in Altea, daarna in Alfaz
del Pi, dan in Agost en Benimantell gehangen aan de balkons. Wanneer dat
precies is horen jullie wel.
Zo hebben jullie een idee waar we mee bezig waren. 
Thea.
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Schilderen Balconades
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Nieuws v. d. AFDELING KLAVERJASSEN
De temperatuur komt niet meer onder de 30 graden voorlopig, en zo zijn we als klaver-
jassers lekker aan het kaarten onder de tent.
Steeds meer mensen gaan overzomeren in Nederland, en dat is goed te merken voor
onze club, want we zijn blij als we met 4 tot 6 tafels kunnen kaarten, terwijl dat zo’n
jaar of tien geleden nog met 7 tafels was.
Maar niet getreurd, zolang we het maar gezellig hebben met elkaar.
Nu de leiding van het klaverjassen in Nederland verblijft, wordt er onder leiding van
Anke Kuckarts, Toiny Weiss, en ook met medewerking van Bart Boumans gekaart.
Dat we op zo’n manier de club kunnen  laten doorgaan is een goed teken omdat niet
alles vast moet hangen aan een paar personen. Terwijl de gezelligheid toch met elkaar
gemaakt moet worden, zo ook op Moederdag 10 mei jl., toen wij aan het kaarten waren
en de vrouwen verrast werden door het Evenementen Team met een presentje voor
Moederdag.
Deze mensen die dit hebben georganiseerd, Karin & Henk Murks, doen veel voor onze
Club “ Los Holandeses “, en daar zijn we ze met ons allen heel dankbaar voor !

Hier volgen de winnaars van de laatste tijd:

op woensdagavond:  
22 april Annie Geerlings 5069 punten
29 april Annie Geerlings 5295 punten
06 mei Rietje van den Oudenrijn 5869 punten
13 mei Ben van Beek. 5542  punten

De winnaars van de zondagmorgen zijn:
25 april Jan Schoonhoven en Henk Beije 5378 punten
03 mei Tonny en Hans Duineveld 5418 punten
10 mei Martin Kuckarts en Carl Fritsch 5648 punten
17 mei Magda Stouten en José Dassen. 5442 punten

De stand met de hoogste uitslag van dit jaar is:
Op de woensdagavond:
1e Ben van Beek 6341 punten
2e Dini Beije 5976 punten
3e Rietje van den Oudenrijn 5869 punten
Op de zondagmorgen:
1e Jos van Helvert en Henk Beije 6342 punten
2e Bart Boumans en Jan Schoonhoven 5995 punten
3e Trudy en Aart van Zuijlen 5989 punten

Allemaal heel veel plezier nog aan de Costa Blanca, en maak er een mooie tijd van,
want het is zo voorbij !!
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BRIDGE

BILJART-nieuws
Deze zomer wordt er ook een libre- en driebanden-zomercompetitie gehouden.
De aanpassing van de biljartklokken naar 1 euro gaat, wegens te hoge kosten,
niet door. De klokken zijn nu wel zodanig aangepast dat 20 cent stukken niet
worden geaccepteerd.

Ruud Brouwer

We gaan de zomer weer tegemoet met de bijbehorende “slapte” in het aantal
aanwezige deelnemers. Niettemin geven we toch een mogelijkheid. 
Voor de woensdagmorgen kunt u zich melden bij Rita van der Slik en/of Jean
Pierre Peeters.
De donderdagavond wordt waargenomen door Hester Steenbergen.
Overigens kunt u zich ook melden bij Aad van het Barteam.
Riek en ik gaan binnenkort voor de zomer naar Nederland.
Veel groeten en tot ziens,

Jan Tol

Zo moeilijk is Nederlands niet, je moet alleen maar goed lezen.

ANTILOOP = middel tegen diarree
BEDACHT = naast bed nummer zeven
ACHTERAF = min acht
PAPIER = zwaarlijvige Ier
MINISTER = heel kleine ster
PROFEET = professor aan tafel
KAARSRECHT = recht om kaarsen te maken
VERTROUWEN = in het buitenland trouwen
UURWERK = werk dat per uur betaald wordt
MINIMAAL = kleine maaltijd
PANAMA = vader laat moeder voorgaan
KIESKEURIG = tand in goede staat
MISLEIDER = priester
POLITICUS = zoen van een politieagent
EILEIDER = autoritaire kip
PALING = vader van chinees meisje
VERZUIPEN = drinken in het buitenland
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ZWEMMEN ?????

Het seizoen is weer begonnen
Enkele leden hebben al gezwommen 
De temperatuur van het water, wilt u raden?
Het is nu heel aangenaam: 24 graden
De Spaanse buren zie ik ook weer aan de deur
Voor het seizoen € 50,00 te betalen zonder gezeur
Leden, u weet het ook nog wel ons reglement  
Dat u voor kinderen en kleinkinderen verantwoordelijk bent.
Ik zie u dan ook graag tegemoet
Dat ook u aan dit voldoet
Met de weersomstandigheden zal het best wel gaan
Dus met z´n allen trekken wij weer een fikse baan
Ik wens u het heel leuk en gezellig met elkaar
HET BESTAAN VAN HET ZWEMBAD is dan weer geslaagd DIT
JAAR.

VEEL PLEZIER gewenst door
Martha Huijboom. Tel,: 676 673 320

Zwemmen Zwemmen

blu.es
JÁVEA: Avda. Lepanto, 21 Bajo - Tel. 865 664 555  I ALFAZ DEL PI: Avda. Pais Valencià, 17 - Tel. 865 664 777

GAAT U OP VAKANTIE?  HEEFT U GEEN INTERNET NODIG?  WIJ VERLAGEN UW TARIEF NAAR 5.95/MAAND INC. IVA WANNEER U ER NIET BENT. MEER INFORMATIE IN DE WINKEL.

10Mb
ONGELIMITEERD

19.95€+iva
(24.14 € iva inc.)

10Mb
ONGELIMITEERD

24.90€+iva
(30.13 € iva inc.)

15Mb
ONGELIMITEERD

29.95€+iva
(36.24 € iva inc.)

15Mb
ONGELIMITEERD

39.90€+iva
(48.28 € iva inc.)

20Mb
ONGELIMITEERD

44.95€+iva
(54.39 € iva inc.)

20Mb
ONGELIMITEERD

54.90€+iva
(66.43 € iva inc.)
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INTERNET
+TELEFOON

30-125Mb
OP AANVRAAG EN BEVESTIGING 
VAN DE BESCHIKBARE SNELHEID.

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€). 
Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses! 
99.95€ + iva (120.95€).

MET BLU GENIET U VAN EEN SUPERSNELLE INTERNETVERBINDING VIA ANTENNE

Standaard installatie 149.95€ + iva (181.44€).  12 maanden contract. 300 belminuten inbegrepen zowel binnen Spanje als 
de Europese Unie. 

Nu 50€ korting op uw installatie via de club Los Holandeses! 
99.95€ + iva (120.95€).
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Thuiskomen na enkele maanden overwinteren, is
een heerlijke ervaring. Het huis lijkt als nieuw, de
badkamer extra ruim en het bed comfortabeler dan
ooit. Maar er zijn ook nadelen. De tuin is verwilderd,
de lucht binnenshuis is bedompt en de bewaarde post
vormt een  hoge toren. Dat betekent snoeien, ventile-
ren, lezen, ordenen en opruimen. 

Maar dat zijn problemen die je makkelijk oplost. 
Al heeft de oplossing zelfs soms onverwachte gevol-
gen. Tijdens het ventileren op een koude voorjaars-
dag, wist een koppel veldmuizen binnen te wippen.
We merkten dat  de vetbollen die net als wij hadden
overwinterd, opeens werden aangeknaagd. 

Meer verontrustend waren de berichten dat onze
wijk enkele weken voor onze terugkomst, werd
geteisterd door een reeks inbraken. We beseften maar
al te goed hoeveel geluk we hadden dat het gilde ons huis links had laten liggen tijdens
onze afwezigheid.
Dat de buurtpreventie weinig heeft uitgehaald, staat voor de meeste buurtbewoners daar-
om wel vast. Over het nut van zo’n surveillancedienst werd in het verleden uitgebreid
gepraat. Naar aanleiding daarvan herinner ik me de volgende gebeurtenis.

In 1978 vierden wij voor de eerste keer oud op nieuw bij mijn schoonouders in Alfaz
del Pi. Op oudejaarsavond gingen we met z’n allen naar het feest in de Soos van Piet en
Toos (zoals de Club toen heette). De nachttemperatuur was rond de zestien graden en de
korte wandeling van Carrer Petunies naar de  Soos was, afgezien van de slechte straat-
verlichting, goed te doen. Bij aankomst in de Soos werden we hartelijk verwelkomd. De
stemming zat er al goed in, al was er een onderwerp dat alle aanwezigen zorgen baarde:
de recente inbrakenreeks in de Barranco Hondo. 

Wat was wijsheid nu zoveel mensen hun huis onbeheerd wisten? 
Na enig overleg werd besloten dat enkele mannen gedurende de feestelijkheden zouden

patrouilleren door de betroffen straten. Dat zou bij toerbeurt gebeuren, in tweetallen.
Mijn schoonvader en mij viel de eer te beurt om als eersten op pad te gaan. Na met een
borreltje moed te hebben ingedronken, gingen we op weg. De wandeling was gezellig.
En, zagen we een geopend hek of een totaal donker huis, dan namen we poolshoogte.
Onze rondgang verliep probleemloos. Na drie kwartier keerden we terug in de Soos.

Daar bleek iedereen zeer ongerust te zijn geweest gedurende onze afwezigheid. Er
waren verschillende paniektelefoontjes binnengekomen waarin melding werd gemaakt
van een tweetal inbrekers die in de buurt op verkenning waren.
Een grote zware schurk met een klein hoedje op en een ongure kleine Spaanse krullen-
bol in een leren jekkie! De thuisblijvers hadden goed opgelet: ze hadden mijn schoon-
vader en mij uitstekend beschreven!

Bart

Buurtpreventie
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Beschik je over een goede telefoonlijn met een goede inter-
netverbinding? Zo ja, dan kan dit  bericht worden overgeslagen. 
Slechte telefoonlijn ? Of helemaal geen vaste lijn, misschien is het volgende dan
belangrijk.                   

Eind vorig jaar brak tijdens zware windstoten mijn telefoonlijn naar de bek-
ende houten paal. Dus veel bellen en natuurlijk geharrewar tussen mijn provider
(Jaztell) en netbeheerder (Movistar). Het eindresultaat hiervan was, binnen drie
maanden krijgt u een nieuwe telefoonlijn!                                  
Zo lang zonder internet ?  Kan toch niet!  Binnen twee dagen gauw wat anders

geregeld, draadloos Wifi internet. Via Dragonet werd een klein schoteltje naast
mijn TV-schotel geïnstalleerd en binnenshuis een draadloze router, eenmalige
installatiekosten rond 150 euro, daarna maandlasten rond 20 euro  (incl. iva).
Als Internet snelheid werd 4Mb opgegeven maar in de praktijk is de gemiddelde
snelheid rond 3Mb, voor normaal gebruik meer dan voldoende. Het is ook
mogelijk een extra telefoonpakket af te sluiten waarbij maandelijks internation-
aal en nationaal 1000 belminuten gebruikt kunnen worden en daarbuiten 150
minuten naar mobiel. =
- Helaas staat de Wimax-zendmast  in Albir bovenop de bergketen Sierra Helada
en dit draadloos systeem is niet overal goed te ontvangen. Het is dus belangrijk
om eerst een afspraak te maken om te laten controleren of er bij uw woning
goede ontvangst is. De afgelopen vier maanden, ook bij slecht weer, heb ik een
goede internetverbinding gehad, met weinig kosten. De winkel van Dragonet
staat aan de doorgaande weg in Alfaz, veel informatie is te vinden op hun web-
site. (een andere leverancier is Aeromax)
- Tot slot, er bestaat ook satelliet internet. In Spaanse buitengebieden in het bin-
nenland waar geen telefoonlijn beschikbaar is, wordt satelliet internet gebruikt.
Dit systeem heeft een rechtstreekse verbinding met de satelliet, helaas is dit sys-
teem wel wat duurder.  Leveranciers : internetquantis.es en skydsl.eu/es. Meer
informatie hierover is te vinden op deze sites.                                                   
Weet u betere oplossingen,?  Ik lees dit graag in DE BRUG !

Duurbro
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Computer - ondersteuning en TIP
ANDER NIEUWS

Nu een keer geen computertips maar ander zomernieuws.
- Bezitters van een I-phone die apps versturen,  kunnen  nu  ook via een app.
gratis telefoneren via WiFi.. Klik in het app schermpje van de persoon die je
wil bellen bovenin op bel. De ontvanger dient wel over Whats App te
beschikken (met Android telefoons kon dit al veel langer!).
- Wil je binnenkort een smartphone aanschaffen, er is nu een  One Plus One
smartphone te koop, vergelijkbaar met de I-phone 6 (rond 700 euro). De prijs
van deze nieuwe Chinese smartphone is 269 euro (16Gb) en 299 euro (64 Gb).
In sommige pc-bladen vinden zij deze One Plus One smartphone beter dan de
producten van Apple. Er is echter wel nog wat twijfel over de garantie.
- Er is nu ook een shuttlebus die bijvoorbeeld van de Supermarkt La Nucia
naar de luchthaven Alicante gaat voor 15 euro per persoon. Natuurlijk ook vele
andere mogelijkheden naar andere gemeeenten zoals Altea, Albir, Alfaz en
Polop .Voor verdere  info kijk eens op  de site van Beniconnect (ook in het
Nederlands).

Duurbro

COMPUTERONDERSTEUNING 

Alles gaat zijn gangetje, de eerste overzomeraars zijn inmiddels vertrokken en
er zullen er nog wel enkele volgen die hun zomer liever in Nederland verblij-
ven i.v.m. het heerlijke Spaanse zonnetje. Ik wens een ieder een fijne zomer en
tot in het najaar. Natuurlijk en gelukkig, blijven er ook nog velen hier en gaat
alles, zij het rustigjes aan, gewoon door, zo  ook de probleempjes. 
Er is alweer een nieuw fenomeen, de smart TV, daar komen ook nogal wat vra-
gen bij de mensen op. Ook in dit geval ben ik bereid u te helpen met instellen
en uitleg van de werking van dit schitterende TV gebeuren.
Laatst vroeg mij iemand of ik filmpjes digitaal kon maken, helaas daar houd
ik mij niet mee bezig. Graag zou ik horen door wie of waar je dit kan laten
doen, dan kan ik de  vraagsteller toch helpen met een passend antwoord.
Mocht u gebruik willen maken van de computerondersteuning, maak dan een
afspraak met mij, d.m.v. E-Mail, Whatsapp, of gewoon via de telefoon, dan
kunnen we een dag en tijd afspreken om u te helpen met uw probleem, of  uit-
leg geven over een nieuw apparaat. 
Mocht ik aan het schilderen, beeldhouwen, of bridgen zijn, wilt u dan a.u.b. uw
vragen stellen als ik aan een bakje koffie zit, tijdens een pauze, of na afloop,
dat is voor mij prettiger. Hebt u iets te printen, dan kunt u dat naar mij mailen
en dan geef ik uw print in de Soos aan u. Voor het printen wordt een kleine bij-
drage verwacht, de inkt komt nl. nog steeds niet uit  een klapperboom. 

Linda, linda@lindacreaciones.com 
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Maandag

10.30-14.00 uur Biljart libre competitie Cor Klaver
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30-21.00 uur Linedance Joke Niestadt

Dinsdag

10.30 uur Tekenen en schilderen --
13.30 uur Shantykoor Ruud Kerkhof
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag

10.30 uur Bridge Riek Tol
20.00 uur Klaverjassen Henk en Dini Beije

Donderdag

10.30-11.00 uur Klein onderhoud Biljart Biljartleden
11.00-13.00 uur Biljartinstuif Ruud Brouwer
13.00-14.00 uur Biljartles Jean Pierre Peeters
10.30 uur Tekenen en schilderen --
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Riek en Jan Tol

Vrijdag

20.30 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.30 uur Tafeltennis Jan Roozen

Zaterdag

10.00 uur Wandelen Henk Murks
Ruud van den Born

10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie Cees Kraan

Zondag

10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Henk en Dini Beije

WEEKAGENDA

                



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 bezerttingsgraad en de

inkomsten van uw 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 gemoedsrust en privacy zijn gewaarborgd..

- 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 afgesproken termijn.
- Meer dan duizend gasten hebben in 2011 de ruime keuze en het brede scala aan 

woningen gewaardeerd. En met ruim 2000 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 del Pi is centraal gelegen en wij bedienen o.a. Villajoyosa, 
la Nucia, Finestrat, Benidorm, Albir en Altea.
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ABÁNICO
De waaier of abánico, een onmisbare accessoire die iedere Spaanse señora in
haar handtas hoort te hebben. Maar ook wij hebben hier het heerlijke “wap-
pertje” ontdekt, want we zien ook dames van een andere nationaliteit hiervan
dankbaar gebruik maken. Je koelt er heerlijk mee af...thuis of op straat, in de
auto, de bar, of op het terras, op ieder tijdstip van de dag!                             
De waaier bereikte Europa in de zestiende eeuw toen enkele Portugese kooplui
deze van hun reis naar Japan mee terug namen naar huis. Spanje zag wel han-
del in de waaierindustrie, en begon het product professioneel te produceren.
Het bleek een gouden greep, want de waaier werd al snel een luxe item. 
De dames van adel wapperden er met hun rijk gedecoreerde waaiers dapper
op los...ze waren maar wat blij met deze manier van verkoeling. 
Later werd de waaier ook gebruikt als communicatiemiddel, en groeide de
waaiertaal uit tot een heuse techniek om met iemand te flirten.
Pas toen de airco op de markt kwam verdween de waaier weer langzaam uit
het straatbeeld.     
In Spanje worden jaarlijks nog miljoenen waaiers gemaakt, waarvan een heel
groot deel op ambachtelijke wijze. De regio Valencia is het hart van de
waaierindustrie, maar ook in Catalonië en Andalusië worden ze nog veel
gefabriceerd en verkocht.                                                     VW

       


