We schrijven december 2020
December, ook wel: wintermaand, kerstmaand of donkere
maand is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de
gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele
feestdagen wordt deze maand in Nederland en België
informeel ook wel de feestmaand genoemd.
De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', decem.
December was oorspronkelijk namelijk de tiende maand
van het jaar, omdat tot 153 voor Christus het Romeinse kalenderjaar
op 1 maart begon.
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SOCIËTEIT

algemene informatie

Openingstijden: dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur
en bij avondactiviteiten
vanaf 19.00 uur.
Door de ontwikkelingen rondom het
Corona-virus zijn de regels door de
overheid weer wat aangescherpt.
Voor ons clubgebouw en terras gelden alle door de overheid voor de
horeca vastgestelde regels. Dit betekent momenteel onder meer: 1,5
meter afstand van elkaar aanhouden behalve van uw eigen huisgenoot, tafels en stoelen bij voorkeur
niet verplaatsen, altijd een mondkapje gebruiken behalve terwijl u
eet, drinkt of zwemt, en er mag buiten en op terrassen niet meer
gerookt worden als daar de afstand
tot anderen niet minimaal 2 meter
bedraagt. 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. Voor de goede orde: er staat
handgel klaar voor gebruik door
alle bezoekers van de club

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:

een beeld zegt meer dan duizend woorden....
De BRUG blz. 2

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
652 152 122
Linda Laheij
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
OPROEP
Beste clubleden,
Per 1 januari 2021 stop ik met het redactioneel verzorgen van De Brug,
dus op het gebied van de Nederlandse taal.
Deze taak had ik voor een jaar op me genomen wegens het vertrek van
de vorige redactie, en dat jaar is nu voorbij.
Het werk is niet moeilijk: alles gaat via de email en MS Word.
En zelfs als je geen resident bent maar gedeeltelijk ook in Nederland
woont, kan je deze taak gewoon gedurende het gehele jaar uitvoeren.
Dus de vraag is:
Wie stelt zich beschikbaar om deze taak over te nemen ?
Je kunt je opgeven aan het Bestuur, persoonlijk of via het emailadres .
gaat samenwerken met Elzelies Dolfin, die het creatieve deel van
De Brug nu al weer een jaar voor haar rekening neemt.
De waardering zal groot zijn.
De redactie,
Wil Slangen
Elzelies Dolfin
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Corona update 28 oktober
Voor de gemeente L’Alfàs del Pi en La Nucía betekent dit
dat we tussen 24 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends niet op
straat mogen.

Beste leden,
Op zondag 25 oktober is bekend gemaakt dat de regering van
Spanje vanaf die datum opnieuw de noodtoestand uitroept.
De reden hiervan is dat het aantal besmettingen blijft stijgen en
met een koude periode voor de deur wordt verwacht dat door het
binnen zitten, de besmettingen zullen oplopen.
Deze noodtoestand zal in eerste instantie duren tot en met 8
november middernacht en kan eventueel worden verlengd.
De premier wil de noodtoestand tot 9 mei verlengen om snel per
regio beslissingen te kunnen nemen als dat nodig is, zonder het
parlement en zonder de rechter te hoeven inschakelen.
De maatregelen zijn niet hetzelfde als bij de eerste noodtoestand:
tijdens deze nieuwe noodtoestand kunnen de regionale overheden
speciale corona-maatregelen nemen.
De volgende maatregelen zijn genomen:
1.

Er komt een landelijk ingestelde avondklok tussen 23 uur
‘s avonds en 6 uur ‘s morgens waarbij niemand de straat
op mag en de eigen woning (of hotel, appartement, camper,
camping) mag verlaten, met uitzondering van de
Canarische eilanden.
De autonome overheden mogen deze avondklok vervroegen
of verlaten met één uur (dus 22 of 24 uur) en later of eerder
eindigen (dus 5 of 7 uur).

De uitzonderingen hierop zijn:
- als je van en naar je werk reist
(dit moet je kunnen aantonen)
- als je naar een ziekenhuis, medisch centrum of
apotheek moet
- als je iemand moet verzorgen
- als er sprake is van overmacht.
Als je tot de uitzonderingen behoort, is het raadzaam om daarvoor
bewijsmateriaal bij je te hebben.
2.

Je mag met maximaal 6 personen samen komen
(dit was voorheen 10 personen) zowel in openbare
ruimtes als thuis.

3.

Parken, tuinen en openbare recreatieruimtes moeten
om 22.00 uur sluiten.

4.

De verkoop van alcohol is verboden tussen 22.00 uur en
8.00 uur, behalve in horecabedrijven.

Verder is het nog steeds mogelijk om door of naar Spanje te
reizen. Er geldt een oranje reisadvies voor Spanje. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, maar de
Spaanse landsgrenzen zijn geopend.
Wel kunnen regio’s zelf gebieden afsluiten voor in- en uitreizen. De
regio’s Navarra, La Rioja, Asturias, Aragón en Baskenland zijn
afgesloten. Doorreizend verkeer wordt wel toegelaten.
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Van de Bestuurstafel
Wat betekenen deze nieuwe maatregelen voor onze club?

Schrikkeljaar

Naast de maatregelen die al bestaan

1,5 meter afstand,
altijd je mondkapje op behalve wanneer je eet of drinkt,
handen ontsmetten,
roken alleen met 2 meter afstand,
komen er de volgende voorschriften bij:
We mogen met maximaal 6 personen aan één tafel zitten,
dit was voorheen 10.
We kunnen niet staan of zitten aan de bar, bestellen mag wel.
De club moet om 12 uur ’s avonds sluiten.

Tot slot:
Op dit moment mag iedereen overdag gewoon de straat op en alle
winkels, bars en restaurants etc. zijn gewoon open
(met regionale beperkingen).
Deze noodtoestand heeft dan ook niet dezelfde vergaande maatregelen zoals bij de noodtoestand van 14 maart.
We kunnen onze bijeenkomst van as. zaterdag dan ook gewoon door
laten gaan met in achtneming van de voorschriften.
We hopen dat jullie onze club weer met plezier komen bezoeken.
Wij doen er samen met het barteam alles aan om onze club veilig te
houden.
Een hartelijke groet van ons allen:
Ronald, Jos, Fred, Paul, Fred en Gerry

Vuurwerk.
Een gelukkig Nieuwjaar

2020 -‘twintig twintig’het klinkt zo leuk!
Een schrikkeljaar- ééns in de 4 jaar is dit een feit.
Voor de meesten betekent het niet meer dan in februari 1 dag extra werken, naar school of een dag langer genieten van de zon in Spanje.
Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 in plaats van 365 dagen.
Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar van 365 dagen ongeveer 6 uur korter duurt dan het tropische jaar.
Om te voorkomen dat de seizoenen, die vast aan het tropische jaar verbonden zijn, teveel in een jaar verschuiven, wordt om de 4 jaar een correctie toegepast. Een tropisch jaar is de tijd die de Aarde nodig heeft om
in haar baan om de Zon van lentepunt naar lentepunt te bewegen.
Met recht een ver(schrikkel)ijk jaar, want binnen het 1e kwartaal,
op vrijdag 13 maart nota bene, bleken er toch andere plannen voor de
mens te bestaan.
En dat was een ‘pandemie’. Waarschijnlijk hadden velen van ons nooit
van dit woord gehoord, maar dat zou snel veranderen. Mondiaal was er
iets heel kleins ontdekt, dat een heel ‘groot monster’ bleek te zijn en ons
allemaal behoorlijk ziek kon maken - soms met de dood tot gevolg - het
coronavirus! Landen gingen op slot en het aantal besmettingen over de
hele wereld stijgt nog steeds en liegt er niet om.
Zoals Cruijff ooit zei ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ - dat geldt ook hier.
Naast de trieste verhalen kwam er soms ook een glimlach om ieders
mond. Filmpjes, vaak lief en heel mooi, liedjes, anekdotes die verspreid
De BRUG blz. 6

vervolg van de bestuurstafel
werden op onze mobiele telefoon waren soms echt van een creatief hoog
niveau. Geweldig, maar jammer dat deze coronacrisis nodig is om dit
hoge niveau te activeren.
Andere bijkomstige voordelen waren: files waren er niet meer, de lucht
was schoner en de Nederlandse gewoonte van 3 zoenen was ook verleden
tijd. Men ging ook op een andere manier naar het leven kijken, kritischer,
en uitdagingen zijn aangegaan want niets is meer vanzelfsprekend sinds
die periode.
De schok van deze pandemie, het gevoel van eenzaamheid en beperkingen, het verdriet en isolement waren enorm, maar we houden ons toch
aan de opgelegde regels want we willen zeker niet ziek worden en zo
snel mogelijk ons ‘oude, actieve’ leven weer terug, met de familie en
vrienden. Dit alles laat nog even op zich wachten, hoewel het in de
zomer wat beter leek te gaan: er kwamen wat meer vrijheden, maar die
waren helaas van tijdelijke aard.
En nú is het dus december, de laatste maand van dit schrikkeljaar twintig
twintig, een jaar dat absoluut de geschiedenis in zal gaan.
De Hollandse Club, waar we allemaal zo graag zijn om onze activiteiten
te doen, is helaas ten dele open. Het bestuur doet er alles aan om zonder
risico de leden weer bij elkaar te brengen; echter het virus ligt nog steeds
op de loer. Deskundigen over de hele wereld zijn ermee bezig en het is
echt wachten op groen licht van deze professionals.
Dit jaar zit er gelukkig bijna op. Vooruitkijkend naar de maand december
waarin veel lampjes, lichtjes en kaarsen worden aangestoken en wat toch
een van de gezelligste maanden genoemd mag worden, wens ik iedereen,
ondanks nog wat beperkingen, hele prettige en aangename kerstdag(en)
met diegenen die je lief zijn, en vooral een gelukkiger en gezond 2021 !!
Jos de Bruijn
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Club Los Holandeses gaat Cyber!
Ten tijde van het begin van de Coronacrisis hadden wij op Facebook
een groep om met elkaar in contact te blijven ondanks de lockdown.
Die groep hebben we toen de crisis een beetje op zijn retour was weer
uit de lucht gehaald. Er bestaat op Facebook een pagina ‘Club
Holandeses’ maar dat is eigenlijk een beetje eenrichtingsverkeer.
Vanuit het bestuur vonden wij het leuk om een interactieve groep op
Facebook te hebben voor onze leden. Wat biedt deze groep ons aan
voordelen? Iedereen die lid is van deze groep (om lid te zijn van de
groep moet je ook lid zijn van Club los Holandeses) kan berichten,
meldingen, nieuwtjes e.d. plaatsen. Ook voor de afdelingshoofden is
het handig, want je hebt de mogelijkheid evenementen aan te maken
en daar mensen voor uit te nodigen. Wil je weten hoe dat allemaal
moet? Vraag het aan de beheerders. Dat zijn Joke Niestadt en Fred
Dörr. Wil je lid worden van deze groep? Vergeet dan niet de vragen in
te vullen bij het aanvragen van het lidmaatschap. Je vindt de groep op
Facebook onder de naam ‘Club Los Holandeses’ (Ledengroep)

Biljartnieuws
Beste biljarters,
Afgelopen vrijdag 27 november is het jaarlijkse
Pentathlon toernooi gehouden. Er waren 10 deelnemers.
De uitslag is als volgt:
1e prijs : Cees Kraan
2e prijs : Chris Janse
3e prijs : Eddy Staal
4e prijs : Jac Kessels
Zoals elke winter stoppen beide competities 2 weken rond de feestdagen.
Het is geen 3-banden op 26 december en 02 januari. Het is geen Libre op 21 en
28 december. Het is ook geen 1-3-5 spel op donderdag 24 en 31 december.
Het volgende toernooi is het Libre toernooi en is op vrijdag 29 januari 2021.
Inschrijven kan vanaf maandag 11 januari 2021 op de lijst in de biljarthoek.
Namens het gehele biljartbestuur, alle wedstrijdleiders, toernooileiders en penningmeester wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2021.
Vriendelijke groet,
Chris Janse
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Stamppotten middag

van 31 oktober
.

Fred Mahler

Voor de derde keer organiseerde het bestuur
in samenwerking met het barteam een corona-proof verwenmiddag. Het was wel een
beetje puzzelen, aangezien de meeste gasten
binnen wilden zitten en de nieuwe regel van
6 personen per tafel net van kracht geworden was.
Maar na wat meetwerk is het toch gelukt.
Onze voorzitster had haar plaats afgestaan aan ons andere bestuurslid
Fred Doerr, zodat hij en zijn vrouw ook één van de covid-proof etentjes
konden meemaken. Daarom nam ik, als vice-voorzitter, de honneurs waar
om de middag met een speech te openen.
Deze keer konden we van een heerlijk winters menuutje genieten: Vooraf
een super groentesoep met heel veel verse ingrediënten. Daarna mochten
de gasten kiezen uit andijviestamppot met een halve worst of hutspot met
een bal gehakt. Het leuke was dat er net zo veel liefhebbers waren voor
de andijvie als voor de hutspot. De mensen die nog plaats in de maag
hadden mochten daarna nog de andere stamppot
proeven (heb ik zelf ook gedaan maar daarna kon je
me bijna rollen).
Als nagerecht was er vanille ijs met warme kersen
en slagroom.
Het bar team mocht na deze geweldige culinaire
proeverij vele complimenten in ontvangst nemen.
Het volgende etentje staat alweer op iedereen te
wachten, op de 21e november een mossellunch: heerlijke mosselen met
sla, patat, brood en heerlijke sausjes. Ook het kerstmenu is al bekend, het
ziet er geweldig uit.
Ondanks alle beperkingen is het ons samen met het barteam toch gelukt
om leuke samenkomsten te organiseren.
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Het is stil in Spanje
In mijn bijdrage aan de Brug van november had ik al een cliffhanger
geplaatst m.b.t. ‘Wat na de tandarts’.
Er gebeurde feitelijk heel veel in Portugal. De kleurcodering ‘geel’ veranderde tijdens ons verblijf daar ongemerkt in ‘oranje’.
Dat was dus hetzelfde als in Spanje. Tevens hadden we eigenlijk veel te
veel regen naar onze zin. We vroegen ons ook af wat te doen als we ziek
zouden worden. Die kans is tenslotte gezien de huidige omstandigheden
zeker wel aanwezig.
Vele vragen hadden wij in ons hoofd:
Hoe kan ik me laten testen ?
Waar vind ik een dokter en welke taal spreekt hij/zij?
In wat voor ziekenhuis kom ik terecht en welke taal spreken ze daar ?
Al deze omstandigheden en gedachten deden ons besluiten om dan toch
maar naar Spanje en in het bijzonder naar Benidorm af te reizen.
Daar kennen wij tenslotte de Nederlands sprekende artsen, wij weten de
ziekenhuizen van Imed en HCB te vinden en weten ook dat we ons daar
zonder al te grote problemen verstaanbaar kunnen maken.
Zo gezegd zo gedaan. Vanuit Vila Nova de Gaia reden we richting
Spaanse grens en vlak daar voor deden we onze laatste overnachting in
Portugal. Vervolgens reden we de route via Toledo onder Madrid door
naar Albir. Een dagrit van 731 km en dat is best veel met een camper.
Het is overigens een prachtige weg om te rijden en dat allemaal zonder
tol te hoeven betalen (behalve bij Alicante waar een meneer in een huisje
€ 1,70 wilde hebben).Het was wel belangrijk om door te rijden want de
volgende dag om 12:00 uur ’s middags zou de lockdown starten.
Dus het risico was dat we de communidad Valenciana niet meer in zouden mogen. Donderdagavond 29 oktober om een uur of zeven arriveerden wij in Albir en besloten wij de camper neer te zetten in het doodlopende straatje tegenover Meluka, ons favoriete Japanse restaurant om ons
daar te trakteren op een heerlijk onbeperkt menu.
Voldaan en tevreden kropen we daarna ons bed in.
Op vrijdagochtend reden we naar camping La Torreta, waar wij de afgelopen 5 winters met veel plezier hebben verbleven. Nu echter was het op
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Vervolg Het is stil in Spanje.
de jaarplaatsen met mensen die daar permanent wonen vrijwel uitgestorven. Op het deel waar wij altijd staan waren slechts 5 campers van passanten te vinden, overwegend vanuit het Verenigd Koninkrijk. Er liepen
veel honden los en het restaurant was dicht. Kortom - mede omdat
Annelies bang is voor honden - we hadden de behoefte om zo snel mogelijk een appartement te zoeken.
Op het moment dat ik dit schrijf zit ik comfortabel achter mijn Macbook
dit stukje te schrijven aan de eetkamertafel van ons appartement in Albir.
Genietend van de ruimte, de rust en vooral het prachtige weer in ons zo
geliefde Spanje. Maar het blijft stil in Spanje. Je kan goed merken dat
Covid-19 een zeer grote invloed heeft op het dagelijks leven, maar
gelukkig hebben we altijd nog onze Club Los Holandeses.
Fred Dörr
P.S. Door de stroomversnelling waarin het laatste stuk van onze reis
terecht kwam, hebben wij helaas geen foto’s kunnen maken.

VAN HET BARTEAM MOSSELDAG
Zaterdag 21 november was
het weer zo ver: onze traditionele mosseldag. Deze keer
zijn we niet begonnen om
19.00 uur maar om 13.00
uur, dit i.v.m. met alle maatregelen die wij moeten
handhaven van de overheid.
Uiteraard hebben wij onze
mosselen weer ingekocht op
ons vaste adres in Altea.
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vervolg MOSSELDAG
Vrijdag 20 november hebben we met een leuke ploeg de mosselen
gebaard. Wij willen dan ook Henk, John, Snoekie, Ruud, Hans en
Jeannette hartelijk bedanken voor jullie
hulp bij het baarden van de mosselen.
Kunnen we volgend jaar weer op jullie
steun rekenen?
Doordat het aantal personen maar 60
mocht bedragen, hebben wij aardig wat
leden moeten teleur-stellen op deze zeer
geslaagde middag. De mosselen waren
weer van zeer goede kwaliteit, wel iets
kleiner dan andere jaren, maar desalniettemin waren ze weer heerlijk vlezig en
hadden ze een geweldige smaak.
Voor de niet-mosselliefhebbers hadden
wij heerlijke medaillons van varkenshaas
met champignon-saus. Voor iedereen was
er uiteraard ook brood met alioli, heerlijke salade, friet en 3 verschillende sauzen
voor de mosselen.
Voor degenen die dit hebben gemist en
toch deel hadden willen nemen, wees er
volgend jaar (want dan komt deze middag zeker terug) op tijd bij. We
hebben we dan hopelijk zonder de Covid een nog geslaagdere middag.
De kerstlunch komt ook weer in zicht (vrijdag 25 december). Wij hebben alle leden een email gestuurd met het kerstmenu. U kunt zich nog
inschrijven, maar let er wel op dat er nog slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar is. Mocht u het menu gemist hebben, dan kunt u dit
elders in deze ‘Brug’ terugvinden.
Namens ons hele team wensen wij al onze leden fijne kerstdagen en heel
veel geluk en gezondheid voor 2021.
Het barteam
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Recept van de maand
Japanse zalm uit de oven
Ingrediënten voor 4 personen:
4 zalm filets
4 teentjes knoflook
2 eetl. sojasaus en citroensap
3 eetl. olie
600 gr. spinazie
2 eetl. gembersiroop

Voorbereiding
Verwarm de oven 200 gr.
Leg de stukjes zalm op een stuk folie, bestrooi ze met zout en peper
Doe de geperste teentjes knoflook erbij.
Besprenkel ze met de sojasaus en citroensap
Vouw de folie dicht.
Bereiding
Plaats de vis-pakjes in oven
Laat ze 15 minuten garen.
Verhit de olie en wok de spinazie
Breng de spinazie op smaak met peper, zout en gembersiroop.
Serveer dit met rijst.
Paul van Veen

Eet smakelijk !
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B E E L D H O U W E N
Alweer een maand voorbij, het einde van het jaar
nadert (en wat voor een jaar eentje, om direct weer te
vergeten). Laten we hopen dat 2021ons meer plezier,
gezelligheid en knuffels gunt.
Met beeldhouwen hakken we vrolijk door, met de
mazzel dat het dinsdags altijd hakweer is.
We staan nu bij het zwembad en onder de
mooie Johannesbroodboom. De parasollen
worden ingezet want het zonnetje schijnt nog
steeds heerlijk, maar de temperatuur is wel aan
het dalen. Zeker het windje is erg fris, maar
we houden vol!
Er dreigt een tekort aan stenen om te hakken,
dus hierbij een oproep: Weet u iemand die
speksteen verkoopt in de provincie Alicante?
Onze eigen spekstenenboer is momenteel niet
in Spanje en er wordt hard doorgewerkt, dus
er moet een nieuwe voorraad komen.
De schilders zaten tot nu toe ook nog buiten,
maar we zullen binnenkort toch echt naar binnen moeten verhuizen. Het wordt trouwens
ook wel een beetje krap in de karpa. Het zal
ook binnen passen en meten worden om iedereen op een coronaveilige
manier te laten genieten van het schilderen. Bart is er ook weer gezellig
bij en dat is fijn - zeker als de groep wat groter is. Helaas gaan Bart en
Marlies ons weer even verlaten want zij gaan tot januari naar
Nederland. We wensen hen een veilige reis. Momenteel zijn we met het
Kerstproject bezig, een initiatief van Bart, dat vorig jaar is gestart. De
schilders die er zin in hebben maken een Kerstschilderij van 30 bij40
om ook dit jaar de soos op te vrolijken als die mooie Kerstversiering
weer hangt en alle bomen weer staan, vol met ballen en slingers.

Daar wordt hard aan gewerkt door een groepje
vrijwilligers die al jaren op elkaar ingespeeld
zijn. Het Kerststukjes maken kan dit jaar niet in
de normale vorm doorgaan door de afstandregels en de grote opkomst als we een oproep
doen. Een klein groepje gaat nu hard aan de
slag om ook dit gewoon door te laten gaan.
We hebben ook net een heel gezellige
mosselmiddag gehad en heerlijk genoten van de perfect klaar-gemaakte mosselen met heerlijke sausjes, stokbrood
en patat en voor de mensen die niet
van mosselen houden, had Marco een
zalig varkenshaasje klaargemaakt.
Dank hiervoor aan het hele barteam en
alle anderen die onder meer hebben
geholpen met het baarden, want dat is
een reuzenkarwij als je zoveel kilo’s
moet doen.

We gaan vol goede moed de laatste maand in en gaan er een mooie
Kerst van maken, met natuurlijk ook een Kerstetentje op de club. Op
het moment dat ik dit schrijf zijn er nog maar een paar plaatsjes vrij,
dus als u mee wilt genieten schrijf u dan snel in.

Heel fijne feestdagen gewenst en een
mooi begin van 2021, voor iedereen de
beste gezondheid. PROOST !

Linda

SCHILDEREN
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Wandel-puzzelroute
Begin er maar eens aan:
een puzzelwandeltocht uitzetten in
deze Corona tijd. Wij denken dat
het mogelijk is en zijn dus begonnen.
We willen volgend jaar (we weten nog niet helemaal wanneer) een puzzelwandeltocht organiseren. Daarom zijn we de afgelopen tijd begonnen
met uitstippelen, wandelen, zoeken en wat zoal nodig is om er in deze
moeilijke tijd toch iets leuks van te maken.
Het wordt een stadswandeling, met veel puzzel-elementen erin.
De route zal geheel vlak zijn om het voor velen mogelijk te maken om
mee te doen. Meer informatie vindt u in de volgende Brug.
John Marijnissen, Bart Egelmeers, Wouter van Nieuwenhuizen en
Joke Niestadt.

NIEUWS VAN DE SINT
Beste lieve mensen, Ook voor de Sint en de Pietermannen is het een vervelend
jaar geworden want in de maand december kunnen
wij niet naar Spanje komen i.v.m. Corona.
Op dit moment vertoeven we op Paleis Soestdijk en
zullen alles in Nederland op afstand moeten volgen.
We moeten dus maar een jaartje overslaan, hoe jammer wij het ook vinden. Wij werden altijd met veel
enthousiasme bij Club Los Holandeses ontvangen.
Ook zullen wij onze acties op de daken niet ondernemen.
We zoeken allemaal bescherming, om te zorgen niet het virus op te lopen.
Wij hopen wel weer in 2021 bij Club Los Holandeses langs te komen.
Ook namens de Pietermannen, wensen wij iedereen veel sterkte en gezondheid
toe, en pas op elkaar. Dan zien we elkaar weer terug in 2021.
De Sint en de Pietermannen
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BARPRAAT
Ongeveer gelijk met mijn vorige ‘BARPRAAT’ was mijn enthousiaste verhaal
over het zitten aan de bar alweer teruggedraaid: we zijn weer naar buiten verbannen door de autoriteiten. Het bestuur en de uitbaters handhaven de voorschriften en dat hoort ook zo. In verband met het weer oplopen van het aantal
besmettingen vind ik het aanscherpen van de maatregelen een goede en noodzakelijke beslissing, hoe onaangenaam het ook is. Wat sommige mensen ook
onaangenaam vinden is het ouder worden.
Degenen die daar last van hebben moeten het stukje in het weekblad
‘DE WEEK’ van 5 t/m 11 november maar eens lezen, geschreven door
Frederick Fluweel, getiteld: De voordelen van 65+.
Wellicht zijn er lezers die zijn verhalen niet lezen omdat zij hem te plat vinden
zoals b.v. Youp van ´t Hek en andere groftalige komieken. Maar in dit stuk is
hij netjes, alleen de laatste regel
van zijn verhaal is wat plat.
Waar hij het niet in zijn verhaal
over heeft is, dat je wel redelijk
gezond moet zijn, want anders
gaat zijn optimisme niet voor
100% op. De fitte 65 plussers die
nog vol in het leven staan, zien
de ongelukkige mensen die aan
huis of een instelling gekluisterd
zijn niet.Ik behoor tot de gelukkige groep die nog volop van het
leven geniet, al wordt mijn
wereldje steeds kleiner, maar daar zit ik niet zo mee. Ik heb al veel van de
wereld gezien en hoef niet zo nodig meer alles nog een keer te zien. Als je in je
kleine wereldje gelukkig bent, houd het dan ook zo. Denk eens aan de leeftijdgenoten die het huis niet uit kunnen of in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven: dat is pas een héél klein wereldje.
Extraverte mensen hebben het gemakkelijker dan introverte mensen denk ik. Is
dat een karaktertrek, of zijn ze zo geboren? Of alleen maar zo opgevoed ? Hoe
dan ook, daar is op oudere leeftijd niet zoveel meer aan te veranderen denk ik.
Hopelijk kan ik in het volgende clubblad weer een echte BARPRAAT schrijven
- vanuit de bar dus, maar dat is nog afwachten,
GVG
De BRUG blz. 16

BIBLIOTHEEKNIEUWS
En zo is het alweer december - de laatste maand van 2020.
Waar blijft de tijd …..?
Het is een heel ander jaar geworden dan we verwacht hadden.
Maar gelukkig kon de bibliotheek vanaf oktober weer open voor onze
trouwe lezers.
De bibliotheek is iedere donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur open,
wel met de nodige afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje.
Wij wensen alle leden een gezellige december-maand, fijne Kerstdagen
en een prettige jaarwisseling. Tot ziens in 2021!!
Het ledental van de bibliotheek is gegroeid door dat nu ieder lid van de
vereniging gratis boeken mag lenen. Wij wensen u veel leesplezier.
Met een hartelijke groet,
de medewerkers van de bibliotheek
Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

LEDENADMINISTRATIE
In de afgelopen maand is overleden: Boy Wassink
In november mochten wij 8 nieuwe leden verwelkomen, te weten

John Wesseling
Elly Rijksen
Ulrich Bos
Yvonne Claris
Leo v.d. Klei
Marijke v.d. Klei
Paul Oers
Helga van Ommen
Leden die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar.
Indien u een emailadres wilt opgeven of wijzigen, geeft u dit dan s.v.p. door
via emailadres: potjelosdos@gmail.com
Riek Tol
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Van het Shanty koor

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

Ons Shanty koor mag nog niet zingen…..
Beste leden, Wij zitten al een hele tijd in de corona crisis. En diverse activiteiten op onze club liggen al een tijd stil. Wat betreft het shanty koor zingen mag nog helemaal niet. Als ik op de club
kom, spreken diverse shanty leden mij aan met de
vraag: wanneer gaan wij weer zingen? Ik weet het
echt niet maar in ieder geval dit jaar niet meer. Ik
hoop alleen dat jullie je geduld kunnen bewaren,
het komt allemaal zeker goed. Diverse musici van het koor zijn in Spanje
en hebben een groepje gevormd, zij oefenen elke Donderdag. Hun plan is
om op te gaan treden bij activiteiten op de club. Dat wilden zij ook tijdens het kerstdiner doen, maar helaas vindt de gemeente Alfaz dit niet
goed. Er is een app-groep ‘shanty koor’ in het leven geroepen. Deze
wordt dagelijks VEEL gebruikt voor van alles: filmpjes over Trump,
Sinterklaas en over corona…..Er staat weinig op van het koor, maar dat
komt vanzelf weer als wij weer mogen zingen. Shanty leden - hou nog
even vol ! Er komt zeker een betere tijd aan !
Vriendelijke groeten Paul van Veen

OPROEP AAN MUZIKANTEN
In het begin van dit jaar zijn wij met een aantal muzikanten van het
shantikoor een nieuw op zichzelf staand muziekgroepje begonnen.
Elke donderdag oefenen we met elkaar en spelen allerhande genres.
Om onze groep te versterken zoeken we muzikanten die met ons mee
willen spelen, met name iemand die kan drummen, bas of keyboard
spelen. Onze club is in het bezit van een keyboard.
We hopen dat we - als het weer meer mogelijk is - in het openbaar
kunnen optreden. Voor aanmelding of vragen:
gonnieboekestijn@hotmail.com of tel 0031 6 30360888
In afwachting van uw reactie,

Gonnie Boekestijn
De BRUG blz. 18

Beste Bridgers,

BRIDGE NIEUWS

Het Bridgeteam wenst iedereen een gezellige december alhoewel Kerst
en Oud en Nieuw anders zullen zijn.
Voor iedereen een gezond, gezellig en gelukkig 2021 waarin we hopelijk
vrij snel weer in clubverband met elkaar kunnen bridgen.
Hieronder nog een Sinterklaas gedicht waarbij je (van je partner) er van
langs krijgt:

Je partner, hij kan het niet laten
hij kankert, hij weet hoe het moet
hij weet het ook allemaal beter
hij zegt dus: je doet het niet goed.

Je partner ziet het niet meer zo zitten
hij ergert zich groen, geel en blauw
je zit dan ook aardig te pitten
je bieding was tamelijk lauw.

Je partner, hij kan je vermoorden
je bieden, je spelen, het gaat slecht
je azen en heren verzuipen
‘t is steeds weer hetzelfde gevecht.

Je partner kan soms wel gaan huilen
hij weet zich dan ook werkelijk geen raad
het liefst zou hij jou in gaan ruilen
maar dan word jij heel erg kwaad.

Je partner is meestal de wanhoop nabij,
hij zucht en steunt en wordt kwaad.
Je ziet hem soms helemaal verbleken
maar dan is het meestal al te laat.

Je snijdt, en je duikt en je blundert
de kaarten zitten verkeerd
maar bridgen is leuk en ontspannend
wees blij dat je het ook hebt geleerd!!!!

Het is harten of schoppen, of ruiten
het is klaveren of het is zonder troef
naar slem kun je meestal wel fluiten
en dat is nou juist de foef.

We hopen na de winter weer gezellig te
bridgen
en klaar te zijn met de pandemie
en ga dan niet van partner switchen
ik zou trouwens niet weten met wie……
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Klaverjas nieuws
De maand november is weer voorbij en de feestmaand december staat
voor de deur. We zijn, buiten dat we op zondag klaverjassen, ook weer
gaan klaverjassen op de woensdagavond.
De animo was nog niet denderend, maar misschien wist een aantal spelers
nog niets van dit nieuwe herbegin. Dus het is nu weer vast: op
zondag koppelen en op woensdag individueel.
Hierbij de resultaten van de maand november.
Zondag
8 november Ali Barneveld / Susanne de Swaan
15 november Ali Barneveld / Harry en Wies
22 november Charles Hilgers / Richard ter Braak
Wooensdag
25 november Martin Kuckartz

4696 punten
5756 punten
5565 punten
4983 punten.

Voor iedereen een heel fijne feestmaand december !

Het Klaverjasteam

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.
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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
20
B&G Home
13
Binck Bank
21
Chequi
17,18,19
Ciudad Patricia
8
Computer Services
4
Dental van Beek
16
Dorien tolk
17
Dismovil
19
Eddy Kramer
15
Euro-Cars
12
Euro Clinica Rincón
11
Euro Optica
16
Flores juridisch advies
10
Fresno
7
HCB Cover
Achterkant
Huisarts Koenders
18
Ingeborg Posthuma
7
Kuiper verhuizingen
2
Montebello thuiszorg
1
NBCS
15
Restaurant El Castillo
12
v.Rijsbergen, therapeute 10
Salon 5
17
Senioren Services C.B.
18
Toldos Aitana
11
Toni Estetica
10
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
Astrid ten 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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