We schrijven augustus 2020
In augustus, vroeger Sextilis, gebeurt er niet veel. In de
media spreekt men wel eens van de komkommertijd. Toch
is augustus de oogstmaand bij uitstek en in die maand kan
er dus veel confituur gemaakt worden met de fruitoverschotten. Er worden heel wat traditionele feesten gevierd.
De Rubensmarkt in Antwerpen, de hevige strijd tussen
Brussel en Leuven om de meiboom en de Sneekweek in
Nederland zijn maar enkele voorbeelden. In Japan herdenkt
men in augustus de aanvallen op Hiroshima en op Nagasaki.
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SOCIËTEIT
Openingstijden:
De

algemene informatie

ontwikkelingen rondom het
Corona-virus laten toe dat
- in kleine stapjes weliswaar wordt gestart naar weer een meer
‘normaal’ leven.
Voor ons clubgebouw en terras
gelden alle door de overheid voor
de horeca vastgestelde regels.
Dit betekent onder meer:
1,5 meter afstand van elkaar
aanhouden behalve van uw eigen
huisgenoot, tafels en stoelen bij
voorkeur niet verplaatsen, en een
mondkapje gebruiken als u denkt
de 1,5 meter ruimte tussen u en
de andere bezoekers niet te kunnen handhaven.
Ook het barteam draagt mondkapjes als bovenstaande regels
niet gehandhaafd kunnen worden. Let op! We kunnen gecontroleerd worden en bij het overtreden van deze regels volgt dan
een boete voor zowel het barteam
als de bezoekers die in overtreding zijn. Vanzelfsprekend
draagt iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid in deze.’

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2020)
bedraagt de contributie: € 80,Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
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.
BANCO SANTANDER SA
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: BSCHESMM
t.n.v. Circulo Privado Los
Holandeses, Alfaz del Pi
*Contante betaling kan geschieden
aan de bar in de soos of aan de
penningmeester.

Bij de voorplaat: De bloemenbrug in Valencia de Puente Las Flores
JAARPRIJZEN
ADVERTENTIES
Vervolg op ‘We schrijven
augustus 2020’:
Augustus, is 2020
de achtste maand van
1/1
1/2 pagina:De maand heeft 31 1/3
pagina:
hetpagina:
jaar in de gregoriaanse kalender.
dagen.
Augustus is verKleur
€
250,00
Kleur
€
150,00
Kleur
€ 90,00
noemd naar de Romeinse princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus).
Z/W
€ 180,00
Z/W
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
In een schrikkeljaar
Weblink
€ 15,00begint augustus op dezelfde dag van de week als februari.
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Wist u dat bij Woontrend Costa Blanca...?
-De PVC click vloeren
100% waterproof zijn
en probleemloos over
bijna alle vloeren gelegd kunnen worden!
-Ze een antislip toplaag hebben.
Al onze topproducten
uit Holland en België
geleverd worden, met
10 jaar tot levenslange garantie.
-Probleemloos over vloerverwarming of koeling gelegd worden!
-Wij dealer zijn van Berry Alloc, Bodiax en Gelasta
Bel Cees 0034 634 340 438 voor openingstijden showroom of een
afspraak bij u thuis. Of stuur een e-mail naar:
info@woontrendcostablanca.eu

AFDELINGEN
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Ruud Brouwer
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Canasta
Computerhulp
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Beeldhouwen
Schilderen
Wandelen

Contactpersonen

Telefoonlijst

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
679 015 430.
+31648 791 230
Chris Janse
+31 653 746 446
Jan Mol
+31 614 216 507
Margaret Vegter
643 219 812
Joke Niestadt
656 943 098
Marianne van der Klooster
684 451 163
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Karin Murks
965 871 180
Wies Benthem en Harry Blous
966 878 604
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Johan Timmerman
+31637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Ben van Zutphen
966 874 654
Joop Verbeek
658 133 464
+31647 077 964
Linda Laheij
652 152 122
Annelies Tessels
+31616 761 780
Joke Niestadt
656 943 098

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen
zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij
Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Wij doen dit verzoek omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs
helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.
En dat is natuurlijk jammer voor de zieken.
Groetjes, van
Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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Van de Redactie
Wat is wijsheid ?
Dat vraag ik me af. Gaan of niet gaan ? Tja, het is nou eenmaal beloofd. En
belofte maakt schuld. Tot zekere hoogte, ja. Als dochterlief verhuist, spreek je
af om naar haar nieuwe onderkomen te komen kijken. Zo ging dat bij ons tenminste. Ze verhuisde eind januari dit jaar, en wij zouden in maart/april naar
Nederland komen om haar nieuwe woonomgeving te zien. Inmiddels weten we
allemaal tot vervelens toe, dat toen de Corona voorbij kwam, met alle gevolgen
van dien. Dus nu het Corona virus iets minder aan de weg timmert, denken wij
het risico wel te kunnen nemen om naar Nederland op vakantie te gaan. Een
compleet rondje familie, vrienden en kennissen. Maar aangezien wij geen
woning hebben in Nederland, is het voor ons van het ene logeeradres naar het
andere. En hopen dat iedereen met ons plan zou meegaan. Maar mooi dat dat
niet zo is. Enkele lieden waar we normaliter altijd kunnen logeren, durven dit
jaar niet aan ons vakantieplan mee te doen.
Dat snappen we best wel. Gelukkig zijn er nog een paar overgebleven, waar we
toch dit jaar weer met alle liefde welkom zijn.
Dus kunnen we toch naar het nieuwe huis van dochterlief gaan kijken.
We gaan met eigen auto, want met zoveel mensen opgepropt in een vliegtuig
zitten, trekt ons niet aan – in tegendeel. Al is het airco systeem volgens zeggen
nóg zo up to date. Wij zijn gewend geraakt om iedereen op afstand te houden,
met mondkapje ook, en niets met blote handen aan te raken. Het liftknopje niet,
het handvat van de deur niet (die duw ik met mijn kont open), het hek niet, de
pinautomaat niet etc. Handschoentjes gebruiken op alle denkbare en ondenkbare plekken etc.…. Zo gaan we dat ook doen onderweg in de hotels (al geboekt),
bij het benzine tanken en noem maar op, tot en met in Nederland.
Onze vrienden vertelden ons dat als je daar met een mondkapje boodschappen
gaat doen dat men je dan aankijkt alsof je van een andere planeet komt, of
regelrecht uit China…..Er zijn al een aantal leden van de club met de auto naar
Nederland gegaan, zelfs in de tijd dat er nog doorreisformulieren vereist waren
bijv. in Frankrijk. Bij hun is de reis náár goed afgelopen. Zou bij ons de reis
náár maar ook de reis ván dan ook niet gewoon goed aflopen ? Wij denken van
wel. Wij denken ook: als we NU niet naar Nederland gaan, wanneer dan ? Hoe
lang moet je dan wachten tot het wél verantwoord is ? Een jaar ? Twee jaar ?
Dan kan er toch al lang weer een andere situatie zijn die de wereld in zijn greep
heeft ? Of is het risico tóch nog steeds te groot om Corona op te lopen….. ?
Maar dan hebben we het nog slechts over één van de risico’s. Zat het leven niet
altijd al vol met risico’s…..? Inderdaad, dus we gaan !
Nederland, here we come ! Ofwel: Holanda, estamos llegando !
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Vervolg van de redactie
Dat was op 15 juli. Maar toen kwamen 20 juli en 21 juli. Op beide dagen
was er alarmerend Corona-nieuws zowel over Frankrijk als over
Nederland…… relatief kleine aantallen nieuwe besmettingen werden
gemeld. Tja, wat is wijsheid ? Volgens ons is dat dan: verstandig zijn, en
zoveel mogelijk risico’s uit de weg gaan. Want wie weet waar je die clusters
nieuwe besmettingen gaat tegenkomen ? Precies: niemand. Dus wij ook
niet, en ons leven is ons te lief om er roekeloos mee om te gaan.
Vandaar dat wij hebben besloten toch maar NIET op reis te gaan, en de
geboekte hotelovernachtingen tijdig te annuleren. Bij deze hebben we wel
geleerd: een leven zonder beloftes is véél eenvoudiger
!
Wil

Nog even over de de Balconades
In De Brug van juli zijn in het
artikel over de Balconades
helaas een aantal missers geslopen.
Hierbij de correcties
Janne Gerards
is de maker van
El nuevo mondo de Bill y Melinda

Strand
Marina van Eycken

ELDERS IN DIT BLAD EEN IMPRESSIE ZOALS DE DOEKEN
TE ZIEN WAREN IN ALTEA.
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Van de Bestuurstafel
Beste Leden,
Dit zijn de huidige Corona-regels van de gemeente Alfaz.
Update rules new normality from 18 July 2020
MOBILITEIT
Geen restricties
ALGEMENE INDICATIES
Gezichtsmaskers zijn sinds zaterdag 18 juli verplicht in de Valenciaanse
Gemeenschap. Iedereen is verplicht om gezichtsmaskers te dragen in
gesloten en open openbare ruimtes.
Tot nu toe was het mogelijk om geen maskers te dragen in minder drukke
gebieden, maar nu moeten we ze toch dragen. Sociale afstand is geen
gerechtvaardigde reden om dat niet te doen.
Degenen die zwembaden, stranden, natuurlijke ruimtes en openluchtruimten in buiten-stedelijke gebieden gebruiken, kunnen van deze regels worden vrijgesteld, evenals degenen met medische aandoeningen.
Maskers kunnen worden verwijderd in bars en restaurants met het oog op
consumptie.
Bij lichaamsbeweging is men ook vrijgesteld.
SOCIALE MAATREGELEN
Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen een privévoertuig delen zonder
gezichtsmaskerplicht.
Bruiloften krijgen een capaciteit van 75%.
Begrafenissen: maximaal 25 personen buiten of 15 binnen
Sport en vrije tijd
Individuele wedstrijden en activiteiten, in groep of met contact, mogen
niet meer bedragen dan 75% van de openbare capaciteit: niet meer dan
300 sporters of sportsters. Zwembaden: 75% capaciteit om sociale
afstand en tijdschema te garanderen.
Zomerscholen: 75% van de gebruikelijke capaciteit, maximaal 100 binnen en maximaal 250 buiten
vervolg volgende pagina
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vervolg van de bestuurstafel
BEDRIJF
Onafhankelijke winkelpanden mogen 75% van hun capaciteit gebruiken
Commerciële centra gaan mogelijk weer open met 75% capaciteit en 60%
in gemeenschappelijke en recreatiegebieden
Markten moeten zorgen voor een sociale afstand van 1,5 meter
HOTELS, BARS EN RESTAURANTS
Bars en restaurants kunnen openen met 75% van hun capaciteit.
Terrassen 100% met afstand tussen tafels en max. 20 personen per groep
Niet aan de bar staan, alleen aan tafel; bedrijven moeten stappen
ondernemen om te voorkomen dat mensen in grote aantallen bijeenkomen
(in dat geval de toegang tijdelijk sluiten indien nodig)
In lokale nachtbars en discotheken blijft het maximaal 30% van het
interieur. Buitenterrassen zullen maximaal 75% bedragen.
Hotels kunnen 75% van de gemeenschappelijke ruimtes openen.
CULTURELE ACTIVITEITEN
Culturele centra, waaronder bioscopen en theaters met vaste zitplaatsen,
kunnen openen met een capaciteit van 75%.
Hotels kunnen hun gemeenschappelijke ruimtes openen, inclusief zwembaden, met strikte voorwaarden en één derde van de capaciteit
Congres- en zakelijke bijeenkomsten zijn toegestaan met 75% van de
capaciteit, altijd met behoud van sociale afstand.
STRANDEN
Bijeenkomsten van max. 15 personen behalve uit hetzelfde huishouden
Ligbedden en handdoeken moeten op een afstand van 2 m blijven
Parasols: minimale afstand 4 m
Geen contactsporten. Voor individuele sporten en teamsporten geldt een
minimale afstand van 2 m tussen deelnemers
Vriendelijke groeten,
Bernd Goldschmidt, Assesor Residents Department
Martine Mertens, wethouder Collectieven en Bewoners
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BARPRAAT
Konden we eindelijk weer aan de bar plaatsnemen, wel met afstand van
de bekende 1,5 meter, heeft het Barteam besloten het clubhuis een
opknapbeurt te geven. Niks mis mee hoor, het is erg mooi geworden en
ik heb veel respect voor de vrijwilligers die de klus geklaard hebben in
de warmte (boven 30 graden) Ik voelde mij wel een beetje schuldig dat
ik niet bij de vrijwilligers was, maar op mijn leeftijd (83) vind ik het te
riskant: als ik van de stelling val breekt er van alles. Mijn schuldgevoel
heb ik geprobeerd te
compenseren met het
aanbieden van een
consumptie aan het
vrijwilligers team
(zie foto).
Het bezoekersaantal
in de club is nog steeds
niet op het peil van
voor de crisis, er zijn
wat leden in Nederland,
maar dat is elk jaar wel zo. Het valt mij op dat leden die hier wel zijn en
wel in het clubhuis kwamen vóór de crisis, nu niet in het clubhuis verschijnen. Smetvrees? In normale tijden hebben sommige mensen dat ook
al, de één meer dan de ander. Ik ben er eens wat over gaan lezen en er
wordt door deskundigen beweerd, dat het niet aangeboren is, maar dat
het te maken heeft met de opvoeding. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen: als ouders zwaar aan hygiëne tillen, nemen kinderen dat over en
andersom ook natuurlijk. Ik zit er tussenin denk ik. In mijn jeugd had ik
een vriendje en als ik daar op visite kwam moesten mijn schoenen uit,
handen wassen en het hele huis stonk naar de lysol of iets dergelijks. Die
mensen zullen nu in angst leven (denk ik). Wat de deskundigen ook
beweren, is dat overdreven hygiëne weleens omgekeerd kan werken
omdat je lichaam niet meer in staat is de situatie zelf te trotseren. Ik
hoop dat de situatie weer snel is opgeklaard en dat ik met mijn barmaatjes op normale afstand weer BARPRAATJES kan houden.
We wachten af.
GVG
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LEDENADMINISTRATIE
We hebben deze maand 3 nieuwe leden: Willem Bloem

Kees Gerrits
Jan Konter
Leden, die hun contributie hebben betaald, kunnen hun lidmaatschaps
kaartje afhalen aan de bar.
Een verzoek aan alle leden: indien u een emailadres wil doorgeven of
wijzigen, geeft u dit dan s.v.p. door aan mij.
Mijn emailadres is: potjelosdos@gmail.com
Riek Tol

Van de afdeling Klaverjas
Na 3 weken klaverjassen blijft de opkomst niet zoals we graag zouden willen. Het gaat dus langzaam. We blijven dan ook alleen op de
zondagen spelen. De mensen die komen, zijn enthousiast en willen doorgaan.
Dus voor de liefhebbers.......Kom !

Hierbij dan nog de laatste uitslagen :
Zondag 5 Juli Joke Bermon met 5035 punten
Zondag 12 Juli Harry Blous met 5145 ,
Zondag 19 Juli Rinus Toulil met 5424 ,,

Het Klaverjasteam
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De balconades in Altea 2020
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Biljartnieuws
Beste biljarters,
In mijn vorige epistels heb ik oa geschreven over
de biljarttafel en vorige maand over het ontstaan
en proces van de biljartballen. Deze keer schrijf
ik over de keu.
In het café bestaat de keu meestal uit 1 stuk en
voldoet prima voor de beginnende biljarter, mits
de keu is voorzien van een goede pomerans. De biljarters die wat langer
spelen of aangesloten zijn bijeen biljartclub hebben vaak een eigen keu.
Deze bestaat dan meestal uit 2 delen, een topeind en het onderste keudeel. Vroeger kon men deze delen met elkaar verbinden met een metalen schroefeind. Tegenwoordig gebruikt men een houten verbinding wat
beter is. Een gemiddelde keu weegt tussen de 400 en 600 gram en is
gemiddeld 145 cm lang.
De pomerans, het kleine blauwe dopje aan het einde van de keu is een
niet te onderschatten, belangrijk gedeelte van de keu. De breedte van de
pomerans kan variëren van 8 tot 15 mm. Het materiaal is meestal leder
en kan hard of zacht zijn.
Om het afglijden of ketsen te voorkomen dient de pomerans regelmatig
van biljartkrijt te worden voorzien. Biljartkrijt is een vettige
substantie,voorkom daarom zoveel als mogelijk dat u uw krijtje op de
biljartrand laat liggen.
Houdt het bij u in uw zak of een krijthouder of leg het in de nabijheid
van het biljart.
Krijten boven het biljart is natuurlijk helemaal uit den boze.
Om de pomerans in goede vorm te houden dient u regelmatig onderhoud
te plegen. Om het uitdijen van de pomerans te voorkomen kunt u een
pomerans-huls gebruiken (wasknijper kan ook).
Daarnaast kunt u met schuurpapier de pomerans regelmatig opruwen.

De pomerans zit geplakt met lijm aan het beentje. Het beentje zit tussen
het topeind en de pomerans en dient voor een betere energie-overdracht
bij het stoten.
Sommige keu’s zijn met een ring aan de onderkant te verzwaren. Om de
grip op het onderste gedeelte te verbeteren is het ook mogelijk een rubberen huls te plaatsen.
De keu wordt opgeslagen en vervoerd in een biljarthoes of koffer.
Chris Janse

OPROEP
Beste leden
De biljartclub laat elk jaar in oktober nieuwe lakens leggen. Dit is elk
jaar een aanzienlijke uitgave maar dat kan de biljartvereniging zelf
betalen. Het geld dat in de kas zit, komt uit de contributie van de
biljartleden en uit de biljartklokken.
Echter om de 10 jaar dienen ook de rubberen banden te worden vervangen. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid, maar om de biljarts
in topconditie te houden is het noodzakelijk dat dit wordt gedaan.
Via deze misschien wat onsympathieke weg wil ik toch vragen of er
misschien leden zijn die vrijwillig een kleine bijdrage willen leveren
(een grote mag ook).
Mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u die overmaken naar
rekeningnummer NL48INGB0008675903 tnv CG Janse.
Alvast hartelijk dank namens de gehele biljartvereniging.
Chris Janse
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VAN HET BARTEAM
Wij willen het deze keer niet over de Covid-19 of de lockdown
hebben, maar over de Metamorfose.
Een metamorfose is een gedaanteverwisseling of gedaanteverandering.
Het is een verandering van vorm, structuur, karakter, verschijning of
omstandigheid.
En dat is precies gebeurd met ons clubgebouw.
Wat hebben al deze vrijwilligers zich uit de naad gewerkt om dit voor
elkaar te krijgen. Het is zoals wij hierboven schrijven: een echte
Metamorfose.
Het clubgebouw ziet er fris en verjongd uit met deze prachtige kleuren.
Wij als barteam vinden het weer (maar dat was altijd al zo) heerlijk om in
deze zeer verfrissende metamorfose te mogen werken.
Dit hele gebeuren heeft zo´n kleine 3 weken in beslag genomen.
Het was daardoor voor ons af en toe niet gemakkelijk om toch alles
gewoon door te laten gaan.
Helaas hadden onze bar-zitters het er wat moeilijk mee, maar nu die tijd
voorbij is kan er weer heerlijk aan de bar gezeten worden in deze frisse
ruimte.
Wij als barteam willen alle vrijwilligers die aan dit project hebben meegewerkt heel erg bedanken. Het ziet er perfect uit.
Voor degenen die dit nog niet in ogenschouw hebben genomen: kom
gerust langs en bewonder ons fris gekleurde clubgebouw.

Het barteam
PS. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen namen te noemen, ten
eerste omdat sommigen dat niet willen en ten tweede om niemand te
vergeten.
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VAKANTIESTRESS
Vakantiestress gaat aan mij voorbij.
Als gepensioneerde, wonend op één van de gezondste plekjes in Europa,
zonder grote problemen aan het hoofd, blijft die stress ver van mij.
Er gebeuren wel dingen om me heen waar ik me over op kan winden en
die de vraag achterlaten: hoezo dan?
Als in een restaurant een bezoeker stoelen verplaatst waardoor de
geadviseerde afstand teniet wordt gedaan en ik beleefd vraag om die zo
belangrijke afstand te respecteren, waarom krijg ik dan een retirade over
me heen van verbaal geweld? Waarbij ik het gevoel moet krijgen dat ik
de aansteller ben en eigenlijk niet moet zeuren. Hoezo dan?
Zit ik op een rustig plekje, wordt ik vanuit het niets geconfronteerd met
een te enthousiaste, niet aangelijnde honden die me uitgebreid besnuffelt.
Geef ik aan de bezitter van de honden te kennen hier niet van gediend te
zijn, krijg ik ook nu te maken met iemand die niet wil of kan begrijpen
dat niet iedereen houdt van zo'n spontane ‘hondse’ benadering als mij net
te beurt is gevallen. Waarbij ik dus alweer het gevoel krijg dat ik de aansteller ben en niet moet zeuren. Hoezo dan?
Het maakt mijn rustige, ongecompliceerde leventje dat ik probeer te
leven er niet eenvoudiger op.
Geen vakantiestress voor mij, wel de dreiging van omgangsstress, waar
ik gelukkig niet te lang bij stil blijf staan omdat eigenlijk het sop de kool
niet waard is om maar weer eens een degelijk spreekwoord van zolder te
halen.
Het zijn zaken die me zomaar - ongevraagd - overkomen en dus schrijf
ik het nu van me af.
Ik wens iedereen en mezelf een stressvrije maand augustus toe.
Inge Visser-Albers
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RECEPT
Risotto maken op een makkelijke manier
Recept voor 4 personen.
Benodigdheden: Gietijzeren braadpan, keukenmachine
Ingrediënten:
250 gr risotto
2 blokjes kippen bouillon
450 ml. heet water
1 ui
2 grote tenen knoflook
bosje peterselie
olijfolie
roomboter
zakje Parmezaan kaas geraspt
peper / zout
2 blaadjes laurier.
Bereiding:
Met een machine peterselie met olijfolie heel fijn maken, fijn gesneden
ui en knoflook aanbakken met olijfolie, risotto erbij doen en licht glazig
laten worden, daarna de peterselie erbij doen.
In het hete water de 2 bouillon blokjes oplossen, de risotto toevoegen,
water met bouillon bij de rest schenken, door elkaar mengen.
De kruiden toevoegen, deksel op de pan en in oven plaatsen 160 graden
gedurende 16 minuten.
Na 16 minuten uit oven halen, flinke klont roomboter en zakje
Parmezaan door elkaar roeren en klaar is de risotto.
Mogelijkheden te over, je kan alles toevoegen: ik heb al een andere variant gemaakt met venkel, gewokte spinazie en een risotto met champignons.
Eet smakelijk,

Paul van Veen
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Nieuws van onze adverteerders

Leren beleggen wanneer ú wilt
In de afgelopen maanden heeft iedereen meer dan ooit gebruik
gemaakt van internet. En hoewel persoonlijk contact altijd de
voorkeur zal blijven houden, het gemak van online heeft
ook zijn voordelen.
De beleggingsexperts van BinkBank Spanje hebben daarom hard
gewerkt aan de uitbreiding van de Investment Academy. Op elk
tijdstip van de dag, in uw luie stoel of op het strand: wanneer en
waar u wilt kunt u uw kennis over beleggen en de beurs
bijspijkeren.
In het blog op onze site leest u de meningen en analyses van de
diverse beleggingsexperts van BinckBank.
Bovendien hebben we een uitgebreide keuze aan podcasts en geven
tips over interessante boeken.

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Martin Totté en
Kaspar Huijsman
praten u elke week
bij over de stand van
zaken op de beurs.
U kunt de video’s
met de titel
‘Beursredacteurs’
terugvinden op
Youtube en
Facebook.
Vergeet niet u te
abonneren op ons
Youtube kanaal zodat u geen aflevering mist!

www.binckspanje.com/kennis-en-inspiratie
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Afdeling beeldhouwen en schilderen
Jeetje, wat een verwennerij: een Brug in augustus! Dank aan alle harde

werkers. Het wordt inmiddels al aardig warm en de overzomeraars zijn
nu er weer gereisd mag worden vertrokken naar Nederland. Iedereen is
blij om eindelijk de familie weer te zien. Iedereen fijne dagen gewenst!

Senioren Service Costa Blanca
Voor orde in uw huis, administratie
en dagelijks leven

Wij gaan hier gewoon rustig ons
gangetje, alhoewel je dat niet van
iedereen kan zeggen. Stonden wij
daar heerlijk in de schaduw van de
pagode te schilderen en te beeldhouwen, terwijler naast ons iemand
reuze planken aan het aflakken was.

Corinne de Jongh +31654 35 53 96
Ruchamah van der Meer +34 686 47 33 89
Personal Organisers om u te ontzorgen
www.zorgeloosouder.com
info@zorgeloos ouder.com
Eerste en derde donderdag van de maand
vragenuurtke van 11.00 tot 12.00 tijdens
de inloopochtend in het clubhuis

Binnen werd door een groep vrijwilligers heel de
soos onderhanden genomen en in een nieuw kleurtje gezet. Zelfs het bar blad werd vakkundig gerepareerd en gepolijst: daar kunnen wij nog wat van
leren.
Daar er nog geen schilderleraar is op dit moment
en er toch mensen zijn die willen schilderen is er
aan mij gevraagd om ook hier een helpende hand
te bieden. Het is nu niet druk maar wel ontzettend
gezellig: met elkaar bezig zijn met onze hobby.
In de Brug komt u enkele werken van onze beeldend kunstenaars tegen.
Zeker - ook de gasbeton werkstukken zijn geweldig aan het worden of
zijn dat al geworden.
vervolg volgende pagina
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Er komen ook al weer mensen terug die tijdens de lockdown in Nederland waren dus
al met alblijven we met een aardig groepje.
Als u
denkt:
dat zou
ook wat
voor mij
zijn, dat beeldhouwen - kom dan
gerust eens op dinsdagochtend kijken.
Soms wordt er ook op donderdag
gebeeldhouwd en er wordt ook op
dinsdag geschilderd. Kom anders een
kijken onder het genot van een heerlijk bakkie koffie of iets anders verfrissends.

Vooral op donderdag is het een
gezellig gebeuren, want dan
zijn de jeu de boulers ook met
hun ballen aan het gooien en
worden er in de soos aardig
wat caramboles op het biljart
gescoord. Er is dan ook een
broodje van de dag, dat elke
keer weer een verrassing is en
heerlijk smaakt.
We gaan dus vol goede moed verder met onze hobby - ondanks de hitte –
want wij laten het zweet heerlijk zijn gang gaan, dan valt de hitte mee.
Als u het te heet heeft kan u altijd nog verkoeling vinden in ons zwembad, waar bijna iedere ochtend een klein groepje hard aan het joggen is in
het water. We zien vooral dat de kaakspieren goed getraind worden, ga zo
door dames! Het is reuze gezellig om jullie bezig te zien
Linda
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Vraag en Aanbod
Wij willen graag een rubriek introduceren waar onze leden de mogelijkheid
hebben spullen te koop aan te bieden in de Brug. Het zou handig zijn om in dat
kader een paar belangrijke regels te hanteren.
Aanbod
1. Het plaatsen van een advertentie (van maximaal 5 regels) is uitsluitend
bestemd voor leden van de Club los Holandeses.
2. De advertenties mogen geen commercieel doel dienen.
3. Een advertentie wordt altijd maar 1 keer geplaatst.
4. Er moet altijd een prijs vermeld worden of het woord gratis.
5. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en/of e-mail adres in de advertentie
te vermelden.
Vraag:
- Natuurlijk kan het zijn dat je iets zoekt maar niet nieuw wilt kopen omdat
het bijvoorbeeld niet meer te koop is of je het nieuw te duur vindt. Ook dan
kan je in deze rubriek een speurdertje plaatsen. Daarvoor gelden bijna dezelfde
voorwaarden als bij aanbod. Je hoeft dan geen prijs te vermelden tenzij je een
maximum bedrag in gedachten hebt of je het gratis wilt.
- Ten slotte mogen de advertenties alleen over spullen gaan. Dus niet over
diensten zoals schoonmaken, tuinwerkzaamheden e.d.
- Je kan je advertentie opgeven bij de redactie van ons blad.
De redactie heeft op basis van bovengenoemde regels het recht advertenties
niet te plaatsen.

Te koop aangeboden
Digitale baby-vleugelpiano met Deluxe Pianokruk van Gear4music
Inclusief diverse muziekboeken € 800
en
Schouw met elektrische sfeerhaard en fraaie kuifspiegel. In één
koop € 250
Bel Inge 634353883
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Adverteerders

BELEGGEN. WE
DOEN AL 20 JAAR
NIET ANDERS.
www.BinckSpanje.com

CONTACT:

telefoon

web

e-mail

+34 952 924 011

www.binckspanje.com

info@binckspanje.com

Blz. Nuttige telefoonnummers/adressen

Annemieke Rood MCS
18
B&G Home
6
Binck Bank
19
Chequi
15,16,17
Ciudad Patricia
8
Computer Services
4
Dental van Beek
14
Dorien tolk
15
Dismovil
17
Eddy Kramer
13
Euro-Cars
9
Euro Clinica Rincón
12
Euro Optica
14
Flores juridisch advies
5
Fresno
7
HCB Cover
Achterkant
Huisarts Koenders
16
Ingeborg Posthuma
7
Kuijper verhuizingen
2
Montebello thuiszorg
1
NBCS
13
Restaurant El Castillo
9
v.Rijsbergen, therapeute 5
Salon 5
15
Senioren Services C.B.
16
Toldos Aitana
12
Toni Estetica
5
Vistalia Optica Novaluz 3
Woontrend Costa Blanca 3

Algemeen noodnummer (Ambulance,
Politie en Brandweer): 112
Gemeente La Nucia
Jessica Gommans: 0034 646857992 (NL)
Algemeen: 0034 965870700
Website: www.lanucia.es
Of download de app: APP La Nucía
Gemeente Alfaz d’l Pi
Martine Mertens: 0034 681285974 (NL)
Algemeen: 0034 965888265
Website: www.lalfas.es
Ziekenhuis HCB
Ast rid v. Zeldam: 0034 693312615 (NL)
Ziekenhuis Imed
Ruben del Campo Alvarez:
0034 608555803 (NL)
Mis je een belangrijk telefoonnummer?
Geef dat dan even door aan de redactie
van dit blad.
Advertentietarieven per kalenderjaar
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€ 250,00
€ 180,00
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Kleur
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