
We schrijven november 2020 
November - ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand 

genoemd - is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse 

kalender. De maand heeft 30 dagen. De naam komt van 

novem, het Latijnse woord voor ‘negen’.  

November was oorspronkelijk de negende maand van het 

jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 voor Christus 

op 1 maart begon. In historische bronnen tot midden in de 

19e eeuw wordt de maand dan ook wel als ’9ber’ afgekort. 
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 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 gel-
den alle door de overheid voor de 
horeca vastgestelde regels. Dit bete-
kent momenteel onder meer: 1,5 
meter afstand van elkaar aanhou-
den behalve van uw eigen huisge-
noot, tafels en stoelen bij voorkeur 
niet verplaatsen, altijd een mond-
kapje gebruiken behalve terwijl u 
eet, drinkt of zwemt, en er mag bui-
ten 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 

SOCIËTEIT                             algemene informatie

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.
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Bij de voorplaat:  

Deze foto van Nijmegen in de mist kwam ik tegen en vond hem        

symbolisch voor de tijd van het jaar en de tijd waarin we leven.



Wist u dat bij Woontrend Costa Blanca...?
-De PVC click vloeren
100% waterproof zijn 
en probleemloos over 
bijna alle vloeren ge-
legd kunnen worden! 
-Ze een antislip top-
laag hebben. 
Al onze topproducten 
uit Holland en België 
geleverd worden, met 
10 jaar tot levens-
lange 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

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”

Agenda activiteiten        Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com 

Bibliotheek                         Joke Holleman                              965 873 419 

Biljart driebanden               Cees Kraan                                    633 665 455 

Biljart instuif                       Cor Klaver                                   679 015 430.

Ruud Brouwer                                                                 +31648 791 230 

Biljart libre                         Chris Janse                           +31653 746 446 

Bridge donderdag                Jan Mol                                   +31614 216 507  

Bridge woensdag                 Margaret Vegter                             643 219 812   

Canasta                               Joke Niestadt                                 656 943 098 

Computerhulp                     Marianne van der Klooster            684 451 163 

Darts                                   Henk Murks                                  965 871 180 

Evenementen Team             Aad en Marco                               966 875 342 

Jeu de Boules                      Karin Murks                                  965 871 180   

Klaverjassen                        Wies Benthem en Harry Blous      966 878 604  

Lief en Leed                    Joke Holleman                           965 873 419 

                                           Karin Murks                                  965 871 180  

Shantykoor                          Johan Timmerman                +31637 405 988 

                                           e-mail adres:        shantyholandeses@gmail.com   

Sjoelen                                Ben van Zutphen                           966 874 654 

Tafeltennis                          Joop Verbeek                               658 133 464 

                                                                                         +31647 077 964  

Beeldhouwen                   Linda Laheij   652 152 122 

Schilderen        Annelies Tessels              +31616 761 780  

Wandelen                    Joke Niestadt               656 943 098

AFDELINGEN      Contactpersonen              Telefoonlijst
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Van de Redactie  
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Zodra De Brug in de definitieve versie verzonden is, kunnen wij, Wil en 

ik, weer ongeveer 3 weken achterover leunen.  

Pfff….. denken we dan: de klus is weer geklaard!  

Rond de 20e van de maand begint het dan ook wel weer te kriebelen: 

wat zou er binnenkomen? En: hoe verwerken we de actualiteit en de rea-

liteit deze keer? Eén van de mogelijkheden is de keuze van de foto op 

het omslag van De Brug. Bij de keuze zoeken we iets dat bij de op dat 

moment geldende omstandigheden past. 

De maand januari begonnen we met een wankele brug. Of we de over-

kant zouden halen was best spannend. In februari zochten we het hoger 

op en voor de maand maart probeerden we een kloof te overbruggen. 

April was de eerste versie waarbij we geen gedrukt exemplaar konden 

leveren en kozen voor een vrolijk plaatje van een brug in de op dat 

moment ook gesloten Keukenhof. In mei zat alles nog op slot en in de 

maand juni ging de boel hier en daar een beetje open. In juli mochten we 

gelukkig al veel meer, alleen wel met allerlei restricties en voorschriften, 

maar toch. Augustus zag er best wel zonnig uit en konden we van de 

natuur genieten.  

Ja, en toen kwam de maand september die oranje kleurde; alles begon 

behoorlijk uit de hand begon te lopen. Door alle voorschriften en regels 

zagen we door de bomen de brug bijna niet meer. In oktober kwam één 

en ander weer langzaam en haperend op gang. En nu zijn we in de 

maand november aangeland en is de hele toestand best nog vaag en 

onzeker.  

Hoe gaat het eruit zien? Trekt deze mist ooit nog op? Laten we hopen dat 

het tij eindelijk definitief zal keren.  

 

We hebben er, onzes inziens, weer een gevarieerd exemplaar van         

De Brug van gemaakt met hulp van alle enthousiaste schrijvers en     

fotografen. 

Veel leesplezier blijf voorzichtig, gezond en vooral positief. 

 

Elzelies 

 

PS: het C-woord heb ik bewust vermeden…… 



 

Corona update 28 oktober 
 
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).  

 

 
 

 
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. 

  
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 bete-
kent 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
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Beste leden, 

 

Begin maart gingen wij voor drie weken naar Nederland, maar die drie 

weken werden door corona met z’n intelligente lockdown helaas veel lan-

ger en wel - tot nu toe - ruim 7 maanden. 

 

Gelukkig was het weer gedurende de eerste drie maanden prachtig, waar-

door we veel buitenshuis konden zijn. We gingen vaak naar ons vakantie-

huis gelegen aan de kust van Noord-Holland, in Julianadorp aan zee. 

Heerlijk uitwaaien op het strand en wandelen langs de zee richting Den 

Helder of Callantsoog. 

 

Toch kan je zien dat het klimaat aan het veranderen is, want tot onze ver-

bazing lag vlak bij de zee op het strand een jonge zeehond.  

Helaas mochten we niet heel dichtbij komen van de zeehonden opvang-

centrale, die door een wandelaar was gebeld, zodat zij de zeehond konden 

komen ophalen.  

 

Na zo’n wandeling mis je dan wel het drinken van een drankje op het ter-

ras. Gelukkig ging het begin juni veel beter en gingen de terrasjes en res-

taurants weer open. Dan waardeer je weer de vrijheid die we hebben en 

geniet je weer veel meer van eten in een restaurant en een drankje drin-

ken op een terrasje in de zon. 

 

Vlak bij onze woning in Utrecht is een heel nieuw winkelcentrum gerea-

liseerd en wel inclusief een restaurant met een terras. Door het gemis van 

onze club in ons geliefde Spanje zijn wij (denk ik) één van de beste klan-

ten van dit restaurant, dus heel veel te vinden op hun terras.  

Ook is er in de buurt een restaurant en wat wil het geval ? De eigenaar is 

de broer van de eigenaresse van restaurant “La Foccacia” in La Nucia.  

 

Wat is de wereld toch klein ! 

 

Helaas zijn wij hier in Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown 

  
 
Wat betekenen deze nieuwe maatregelen voor onze club? 

  
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 maatrege-
len 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 

 



De BRUG blz. 7

vervolg van de bestuurstafel
gegaan. De grootste oorzaak voor deze lockdown is het niet naleven van 

de maatregelen. Mondkapjes wel of niet - een eindeloze discussie.  

 

Eerst moet hier in Nederland een wet komen om de mondkapjes te ver-

plichten. Ja dat is Nederland! Ook de politie zou hier wat strenger mogen 

zijn; hier valt nog wat te leren van hun Spaanse collega’s!  

Maar we blijven ondanks alles toch positief en we hopen volgende 

maand naar Spanje te komen en jullie allen te begroeten met een visuele 

knuffel. 

 

Tenslotte bedank ik mijn mede-bestuursleden die de afgelopen tijd wel in 

Spanje waren en alles rondom deze bijzondere tijd zo perfect geregeld 

hebben. 

Ook het barteam dat het niet altijd makkelijk heeft: alle lof. 

Het gaat jullie allen goed en blijf vooral gezond en lief voor elkaar! 

 

Namens het bestuur                                    Ronald Westerduin



 BELANGRIJKE INFORMATIE  BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

                     ALARMKNOP 
In club Los Holandeses is het meestal aangenaam vertoeven. Maar 
stel dat er opeens een noodsituatie ontstaat,  bijvoorbeeld als 
iemand onwel wordt en er zo snel mogelijk een ambulance moet 
komen. Hoe moet je dan handelen? 
 
Ik ben Rudi Meyers en ik heb daarvoor de organisatie Chequi in 
het leven geroepen. Chequi is een soort alarmcentrale waarbij in 
noodsituaties mensen die hierbij zijn aangesloten zo snel mogelijk in 
contact worden gebracht met hulpverleners (in hun eigen taal) door 
simpelweg een knop in te drukken. Via het Chequi systeem weet de 
hulpverlener direct waar hij naartoe moet gaan. 
 
Achter de bar in club Los Holandeses staat een klein toestel met een 
alarmknop. Dit toestel heb ik als sponsor beschikbaar gesteld voor 
de mensen die de club bezoeken. Het is de bedoeling dat iedereen  
deze knop kan bedienen als dat nodig is. Het is heel simpel: ontstaat 
er een noodsituatie in de club - er is bijvoorbeeld zo snel mogelijk 
een ambulance nodig, dan druk je gedurende 3 seconden op deze  
SOS knop tot deze trilt en een pieptoon geeft.  
Je wordt dan onmiddellijk verbonden met de Chequi alarmcentrale 
en te woord gestaan in het Nederlands, door middel van deze SOS 
toets. De Chequi telefoniste weet dan direct waar de ambulance  
naartoe moet gaan.  
Geen tijdverspilling dus en dit kan mensenlevens redden.  
Wel is het noodzakelijk dat iedere bezoeker van de club deze knop 
weet te vinden: achter de bar, naast het koffiezetapparaat. Vandaar 
deze info. Als u hier meer informatie over wilt, kunt u altijd bellen 
naar het volgende telefoonnummer 646.188.598 
 
Met een vriendelijke groet, 
Rudi MeyersVB
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Algemene informatie over corona tests  
 

Beste leden, 
Hier zijn de mogelijkheden om getest te worden op corona op 
een rijtje. We hebben met de beide ziekenhuizen (HCB en Imed) 
afgesproken dat er voor leden en hun familie een speciaal tarief 
geldt. Je wordt telefonisch te woord gestaan in het Nederlands.  
 
Hartelijke groet, 
Gerry Officier 

Ben je resident?  
Heb je symptomen of ben je in contact geweest met iemand 
die positief is? Neem dan contact op met het Centro de Salut 
waartoe je hoort. De test is gratis. 
Ook kun je contact opnemen (in het Nederlands) met HCB of 
Imed. In beide ziekenhuizen worden tests uitgevoerd.  Deze 
tests zijn niet kosteloos maar voor leden en familieleden van 
onze club geldt een korting. Zowel bij HCB als bij Imed. 
 

Ben je geen resident?  
Neem contact op (in het Nederlands) met een van de zieken-
huizen: HCB of Imed. Hier kun je een afspraak maken voor 
een test. Deze test zijn niet kosteloos. Zowel HCB als Imed 
hanteert een speciaal tarief voor leden en hun familie. 
 
Telefoonnummer HCB (Astrid) 
639312615 
 
Telefoonnummer Imed (Ruben) 
608555803
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Beste leden, 

 

Vandaag 19 oktober schrijven wij dit stukje na een evaluatiegesprek met 

Paul van Veen en Fred Mahler over de avond met 3 verschillende soorten 

kleine hapjes op 29 augustus en de middag-BBQ van 10 oktober. Zowel 

het bestuur als het barteam vonden zowel de avond als de middag zeer 

geslaagd en de leden waren vol lof en hopen op een vervolg.  

 

Mede daarom is er vanochtend (19 oktober) besloten hier een vervolg 

aan te geven. Dat betekent dat er op zaterdag 31 oktober (helaas slechts 

één dag eerder dan de brug uitkomt) een stamppot-middag wordt georga-

niseerd en op zaterdag 21 november de jaarlijkse mosselmiddag. Op 

beide dagen is de aanvang om 13.00 uur. Uiteraard krijgen alle leden via 

de email hierover nog veel meer informatie. 

 

Wij als barteam hebben ook vanochtend besloten - indien de gemeente 

Alfaz del Pi hiervoor toestemming geeft - het jaarlijkse kerstdiner toch te 

organiseren. Wij zijn dan ook vandaag meteen  begonnen om weer een 

geweldig kerstmenu samen te stellen.  

Zodra wij het kerstmenu gereed hebben en de gemeente Alfaz del Pi toe-

stemming heeft gegeven, laten wij jullie dit weten via de email en een 

flyer in het clubgebouw. 

 

Bij de meeste leden is het wel bekend: wij maken 2 maal per week een 

verse maaltijd.  

 

Ons clubgebouw is de gehele week geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht - zowel binnen als buiten - 

tenzij u zit en consumeert.  

 

Namens het barteam een fijne november maand. 

 

VAN HET BARTEAM



Recept van de maand 
Pinda-bruinenbonen soep

Pinda-bruinenbonen soep voor 4 personen, in 25 minuten klaar ! 

 

Ingrediënten 

1 el olie 

500 gr prei 

2 potten bruine bonen 

1 pot pindasaus 350gr. 

4 el gebakken ui 

 

Benodigd 

Staafmixer en 

soeppan 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze 

1. Verhit de olie in de soeppan en bak het wit van de prei  
      (prei-groen achterhouden). 
2. Voeg 1 pot bonen met vocht toe en breng het geheel aan de kook.  
3. Bak de ui. 
4. Pureer de soep en voeg 2e pot bruine bonen en de pindasaus toe. 
5. Breng de soep aan de kook.  
6. Schep de soep in de kommen, garneer deze met de gebakken ui 

en het groen van de prei. 
 

Eet smakelijk, Paul van Veen

De BRUG blz. 11



De BRUG blz. 12

Zo. Nu gaat het er echt op lijken: het aantal beeldhouwers is zwaar toege-

nomen en we zijn alweer verhuisd naar de winter opstelling achter de 

soos bij het zwembad. Dus denk niet als u aankomt dat we opgegeven 

hebben, integendeel: we hakken heel de winter door op onze zwembad-

plek. Er staan twee grote parasols en het is een beetje krap, maar we heb-

ben het heerlijk naar onze zin en aangezien op dinsdag altijd de zon 

schijnt, noemen wij dat ‘mooi, weer hakweer’.  

We vinden het reuze leuk als mensen komen kijken naar wat we allemaal 

aan het maken zijn. Er zijn enkele schilders op dinsdag - die zullen op 

korte termijn wel verhuizen naar het binnenverblijf. 

 

Op donderdag is het ook aardig vol aan het lopen met ook nieuwe schil-

ders en schilderessen. Welkom! We zitten nog buiten maar dat zal wel 

niet lang meer duren. Hoe we de binnen opstelling gaan doen i.v.m. de 

Corona maatregelen moeten Bart en ik nog even bespreken.  

We zorgen dat iedereen zijn eigen tafeltje krijgt met voldoende tussen-

ruimte. We zijn soms met velen maar dat mag de pret niet drukken.  

Wel jammer voor de meiden die het zo leuk vinden met z’n allen, maar 

nood breekt wetten. 

B E E L D H O U W E N

Geniet van de kunstwerken - er wordt 

goed geproduceerd dus er hangen vaak 

nieuwe werken.  

Zo ook in de aankomsthal, daar is de balconade van Noortje vervangen 

door de balconade van Stefanie; El amor no conoce limites, een zeer 

kleurrijke balconade uit 2018.  

                                                                                            Linda
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Wat was dat weer gezellig, die barbecue bordjes-mid-

dag! Mooi op tijd kwamen de mensen aan en gingen 

gezellig hun plekje zoeken bij hun vrienden. 

 

Het weer werkte ook helemaal mee, het was gewoon 

helemaal perfect.  

-     Achter de barbecue stond de grootmeester van     

de bakkunst Ruud, 

- in de keuken voor de salades en de voorbereid-

ing de grand chef Marco  

- in de bediening onze eigen Margo, Monique en 

Aad.  

- en op de uitserveer momenten de hulp van de 

horeca veteranen Paul en Fred.  

 

Er werden weer 3 maal een feestelijk bordje geserveerd. 

Eerst een lekker worstje met een frisse aardappelsalade, 

gedresseerd op gemengde salade en voor de ’bite’ lekke-

re radijsspruitjes.  

 

Tussen de gangen door was er genoeg tijd voor het 

weledel publiek om van een consumptie te genieten  

en van leuke gesprekken.  

 

Alle corona regels werden keurig nageleefd door de aan-

wezigen en ook was men er al aan gewend dat alleen 

aan een aparte tafel, op ruime afstand van iedereen, 

gerookt moet worden.  

 

Daarna kregen we de alom zeer gewaardeerde saté stok-

jes met pindasaus, netjes aan tafel gebracht. Hier werd 

een heerlijke, vers bereide, schep atjar bij geserveerd en 

het geheel werd compleet gemaakt met kroepoek.  

Als derde gang kregen we een bordje met een hambur-

ger met koolsla, gegarneerd met gebakken ui en partjes 

tomaat en augurk. 

 

Dit gaat natuurlijk een vervolg krijgen, want iedereen 

was erg enthousiast.  

De volgende gezellige hap is op zaterdag 31 oktober 

om 13.00 uur. Deze keer een kopje groente soep, boe-

renkool met worst, hutspot met balgehakt en als toetje: 

bolletjes ijs met warme kersen.  

Ook dit begint om 13.00 uur en kost slechts € 10.  

De ambiance wordt nog mooier want alles wordt op 

porselein geserveerd. Zoals altijd kunnen we slechts 60 

personen blij maken.  

 

Maar nog meer lekkers: op zaterdag 21 november ook 

om 13.00 uur hebben we de vermaarde mosselmiddag: 

voor € 14,50 mooie gekookte mosselen met salade, 

patatjes, stokbrood en heerlijke sausjes. Een aanrader, 

maar vol is vol.  

 

Verder is het bestuur samen met het barteam al hard 

aan het nadenken wat we de 1e kerstdag kunnen doen. 

De aanvangstijd houden we ook op de middag en op 

zeker komt er een mooi menu. Verder plannen is nog 

niet mogelijk, maar na de moeilijke maanden (die 

gelukkig achter ons liggen) met al dit culinaire gedoe 

toch een tijd om naar uit te kijken.  

 

Laten we met ons allen steeds goed de maatregelen 

naleven en positief blijven.   

                                              Fred Mahler

De barbecue van 10 oktober.
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Er was in 2018 een spontaan initiatief om 

eens de Camino del Rey in Malaga te 

lopen met een groepje van de wandelclub, 

dit stond bij sommigen al jaren op het  

wensenlijstje. Deze wandeling is niet 

zwaar of lang maar wel zeer spectaculair. 

Dit was nu onze kans want hij is jaren 

afgesloten geweest.  

 

Een reisje in combinatie met wandelen in 

een gebied dat verder weg ligt, was een 

succes en bleek voor herhaling vatbaar. 

 

In 2019 hebben we een andere provincie 

aangedaan. In 2020 was er weer een plan, 

maar de corona heeft ook hier roet in het 

eten gegooid. Mede door de coronaregels 

werd de groep kleiner en zijn we in de 

regio Valencia gebleven. 

 

Op 8 oktober zijn we vertrokken richting 

Colinas de San Antonio; onze 1e stop was 

in Gandia voor koffie en een stadswande-

ling, ook langs de Serpis-rivier, na de 

lunch richting ons huis waar we 3 dagen 

verblijven. Afstand houden in het huis is 

nog wel een uitdaging maar we hebben  

zoveel mogelijk corona-proef gehandeld: 

mondkapjes op dààr waar nodig en vaak 

handen wassen. ‘s Avonds hebben we 

onze zelfgemaakte tapas gegeten met een 

glaasje natuurlijk, dit alles op het terras 

en op veilige afstand van elkaar.  

CAMINO 2020 
Ons Sub-Clubje van de Wandelclub.

Camino del rey 2018

 Requena  /   Langs de Serpis rivier



Op vrijdag gingen we richting 

Requena, waar veel mooie archi-

tectuur te zien is. Hierna brachten 

we een bezoek aan de Bodegas y 

Cavas Chozas Carrascal, een 

familie-wijnmakerij, waar we een 

rondleiding kregen door de wijn-

gaard, de productieruimte en de 

kelder, en ook nog het eindpro-

duct hebben mogen proeven, 

hmmmm !  

 

Zaterdags na het ontbijt ging het 

richting El Garbi, een beroemd 

uitkijkpunt behorend bij het 

natuurpark Sierra Calderona. 

Eenmaal boven is het uitzicht 

fenomenaal, meerdere steden en 

natuurlijk de Middellandse Zee 

zijn daar te zien.  

 

‘s Middags zetten we de tocht 

voort richting la Vall d’Uixó naar 

de Coves de Sant Josep, waar we 

in een grot een boottocht  hebben 

gemaakt, onder het oog van een 

zeer strenge kapitein: we moesten 

vooral stil blijven zitten met onze  

 rug tegen de leuning en foto’s 

maken was helemaal streng ver-

boden !!! Dit werkt dan alleen 

maar op onze lachspieren en 

recalcitrant gedrag (zie foto). 

 

Op zondag, de laatste dag, maak-

ten we via Albufera een lange 

wandeling langs zee en door een 

prachtig natuurgebied gevormd 

door het Albuferameer, daarna 

was het nog 130 km rijden naar 

huis. 

 

Het waren weer leuke dagen, 

veel gezien, lekker eten &amp; 

drinken en het weer werkte 

redelijk mee!  

 

Qua organisatie komt er nog 

wel wat kijken voor dit soort 

reisjes met meer dan 10 perso-

nen: een datum prikken, huis-

vesting vinden met genoeg sani-

tair, vervoer en tickets regelen, 

reisschema, boodschappen 

doen, enz. 

 

We vinden dat de groep niet 

groter moet worden, maar mis-

schien hebben we iemand op 

een idee gebracht om zelf een 

‘clubje’ op te richten.  

 

Gezamenlijk leuke- en gezellige       

     dingen doen begint soms bij 

jezelf ! 

 

        

                 Willeke de Bruijn
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De Bodega

Klimmen en klauteren maar dan zie je ook wat

Varen in de grot (stiekem genomen)

 Albufera natuurpark en strand
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LESS IS MORE
Jaren woonden en reisden we in een camper - geen vastgoed meer en 6 

verhuisdozen achtergelaten bij een vriend. Nog steeds kijken we op die 

periode terug als de beste jaren. 

 

Toen de camper ons in de steek liet installeerden we ons in een caravan 

op een camping in Benidorm. Al snel raakten we gewend aan het hebben 

van een vaste plek en vulden caravan en voortent met aardse zaken en 

zelfs een jonge parkiet. 

De verhuisdozen bleven geduldig wachten in Nederland tot we onze vol-

gende stap zetten: een appartementje aan het strand met de Middellandse 

Zee als zwembad en het gevoel van ‘hier gaan we nooit meer weg’. 

 

Onze vriend camperde samen met de 6 dozen richting Spanje en bezorg-

de ons een soort Sinterklaas-avond omdat we na zoveel jaren niet echt 

meer wisten wat we hadden ingepakt. 

Een verstandig mens zou zeggen dat de inhoud van dozen, die al zo lang 

dicht zijn, als onnodig beschouwd kan worden. Maar waar blijft het ver-

stand bij het terugvinden van fotoboeken, verzamelde herinneringen en 

zaken die belangrijk genoeg waren om in te pakken voor later? Dus alles 

vond een plekje en werd door de jaren heen aangevuld met meer…. 

 

Nooit meer weg! Maar: Zeg nooit nooit! 

We gaan verhuizen naar een nieuwer, ruimer en zeker veiliger plekje met 

nog steeds zicht op zee. 

De 6 dozen zijn nu verdubbeld. 

Een verstandig mens zou zeggen: Less is more! 
Doe weg wat niet echt nodig is. 

 

Maar waar blijft het verstand bij het inpakken van fotoboeken, verzamel-

de herinneringen en zaken, belangrijk genoeg om in te pakken? 

Tenslotte gaan we daar nooit meer weg, dus krijgt alles daar weer een 

plekje. 

 
   Inge Visser-Albers 



BARPRAAT
Zo langzamerhand beginnen de barkrukken weer bezet te worden door de 

notoire bartypes, mijn maatjes. Wel op gewenste afstand en naar beneden 

getrokken muilkorven (ook wel mondkapjes genoemd). Of is het anders-

om? Twee van hen zijn inmiddels uitgerust met gehoorapparaatjes. Ikzelf 

heb ze ook aangeschaft, kreeg problemen met de hoge tonen, krekels 

hoorde ik niet meer. En het gepiep van jonge, pas uit het ei gekomen 

vogeltjes hoorde ik nog maar nauwelijks. Sinds ik de apparaatjes in mijn 

oren heb versta ik alles weer. Wat vooral opvalt is, dat de woorden die 

tegen mij gesproken worden duidelijker binnen komen: ik hoef niet vaak 

meer hè? te zeggen tegen mijn gesprekspartners. Nog mooier met de 

moderne uitvoeringen is, dat de oortjes met de Iphone zelf zijn in te stel-

len en wat ook handig is: ze zijn 

oplaadbaar, dus geen gehannes meer 

met batterijtjes vervangen. 

 

Zoals bijna overal gaan ook de BAR-

PRAATJES  over corona. Hoe lang 

nog ? Niemand weet het en - dat is 

het ergste - iedereen is het beu en de 

voorzorgsmaatregelen worden steeds 

minder serieus genomen, vooral door 

jongeren begrijp ik. 

In en rondom het clubhuis worden m.i. de voorschriften goed nageleefd. 

Dus: leden met een beetje smetvrees, kom gerust weer eens langs. 

Wat ik ook vernam is dat in de buurt van ons clubhuis - Alfas, en La 

Nucía - niet veel besmettingen voorkomen. Dit is op internet te volgen. 

 

Er vallen soms stiltes aan de bar, er wordt niet zoveel beleefd…..  

Dan maar over eten praten. Er werd gepraat over pools eten, nog nooit 

van gehoord, maar ik probeerde restaurant La Rambla langs de C 70 bij 

rotonde 2 in la Nucia (Poolse uitbaters). De specialiteiten van het huis 

zijn prima, het is weer eens wat anders dan normaal: altijd op een specia-

le manier gebakken aardappeltjes en een speciaal soort zuurkool.  

GVG 
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De ledenadministratie heeft geen meldingen te doen, behalve deze: 

 

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-

kaartje afhalen aan de bar. Indien u een email adres wilt opgeven of 

wijzigen kunt u dit doen via mij. Mijn emailadres is 

potjelosdos@gmail.com       Riek Tol 

Wij spreken Nederlands 
 

Cam  Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Beste leden, 

 

Het corona virus houdt ons nog steeds in de greep, maar we kunnen 

gelukkig weer lezen en boeken ruilen. Zoals u in de oktober-Brug hebt 

kunnen lezen, is de bibliotheek vanaf 1 oktober weer open.  

 

Er is al een aantal enthousiaste lezers op af gekomen. Dus als u weer 

een boek wilt ruilen of een nieuw boek op wilt halen, bent u iedere 

donderdag van 13.00 tot 14.00 uur van harte welkom. 

 

De laatste nieuwe boeken die binnen gekomen zijn, staan op de onder-

ste plank, zowel romans als thrillers. Komt u gerust een kijkje nemen 

of er iets voor u bij staat.  

Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor al onze leden. U 

mag de boeken veertien dagen houden en dan weer omruilen voor 

andere boeken. De bibliotheek vindt u bij het zwembad: het trapje af 

en dan gelijk rechts.     
 
                            Vergeet uw mond-/neuskapje niet ! 
 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Met een hartelijke groet, 

medewerkers van de bibliotheek.

LEDENADMINISTRATIE

BIBLIOTHEEKNIEUWS
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Wij vinden het stil zonder Spanje

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

Sinds een jaar of vijf verblijven wij de winter in Benidorm. We vertrek-

ken dan met onze camper eind augustus om na een rondzwerving uitein-

delijk in Benidorm neer te strijken op camping La Toretta. We hadden 

daar zelfs de laatste 2 jaar een vaste plek. Begin dit jaar besloten wij om 

de winter door te brengen in een appartement. We dachten iets leuks 

gevonden te hebben en we zouden op 16 maart de sleutel krijgen, ware 

het niet dat op die dag de noodtoestand werd afgekondigd en uiteindelijk 

het hele feest niet door ging. 

 

Op 24 maart vertrokken 

wij terug naar Nederland 

en in een recordtijd reden 

wij naar huis met het idee 

dat de hele toestand wel 

over zou gaan en wij in 

augustus weer gewoon 

naar Spanje konden gaan. 

 

Vol goede moed vertrok-

ken wij 22 augustus naar 

Carcassonne om daar de 

80e verjaardag van mijn  

oudste zus te vieren.  

Het grootste deel van 

Spanje was nog code geel. Op het moment van reizen door Frankrijk 

greep het virus om zich heen en deden wij ons best om de oranje geco 

deerde gebieden al laverend te ontwijken.  

Gelukkig bleef het woongebied van mijn zus nog lekker geel. Helaas ech-

ter besloot de Nederlandse overheid tijdens ons verblijf in Frankrijk dat 

geheel Spanje een verhoogd risico gebied werd met code Wij hadden al 

onderzocht welke beperkingen dat voor ons in hield. We stuitten op 

beperkingen in onze reisverzekering waarbij alles wat Corona-gerelateerd 

is, uitgesloten werd, inclusief repatriëring van onze camper in geval van 

besmetting met het virus.  



Daarnaast vonden wij in de polisvoorwaarden van onze ziektekostenver-

zekering nogal wat uitsluitingen met name in de extra verzekeringen die 

ons altijd een extra goed gevoel gaven tijdens ons verblijf. We moesten 

dus snel schakelen en besloten de boel af te wachten in Portugal, dat nog 

steeds grotendeels (zelfs tot op moment van schrijven (22-10-2020)) code 

geel heeft. Vanuit de Frans-Spaanse grens staken wij in een ruk over naar 

de regio Bragança. Het plan was om de prachtige Douro rivier te volgen 

tot aan het grootste portpakhuis dat Porto heet. Iedereen die een camper 

heeft en daar nog niet geweest is: dit is echt een “must” om te doen. Wat 

een prachtig landschap en wat een heerlijke wijnen en natuurlijk ook aar-

dige mensen. In Pinhāo bezochten wij de wijngaard van Sandeman en 

leerden de port weer waarderen.  

Vervolgens volgden wij de N222, een weg die de Douro volgde en uitein-

delijk kwamen we in de buurt van Porto. Wij gin-

gen op een camping staan in Vila Nova de Gaia 

aan de zuidoever van de rivier, bij de monding in 

de Atlantische oceaan (de stad Porto ligt aan de 

noordoever). De grote portpakhuizen bevinden 

zich trouwens niet in Porto maar in V.N. de Gaia. 

Je kan ze vanuit Porto wel zien. De port werd 

vroeger met speciale schepen naar het pakhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebracht waar verdere rijping plaats vindt in vaten van 

25.000 liter. Tijdens ons verblijf aldaar ontwikkelde zich 

bij mij een heftige kiespijn.  

Gelukkig vinden we een goede tandarts die besloot met 

een wortelkanaalbehandeling te beginnen. Die totaal 

bestaat uit 3 behandelingen met intervallen van 2 weken. 

Dat verplichtte ons om in ieder geval langere tijd in de 

buurt van die tandarts te blijven.  

 

We besteden onze wachttijd met het reizen naar Aveiro 

(het Venetië van Portugal), naar Costa Nova (een heel pit-

toresk plaatsje aan de Atlantische kust). Daarna naar 

Braga (Bom Jezus) en op het moment dat ik dit schrijf 

verblijven wij in Combria. Dat zijn dus wel de grote voor-

delen van een camper als de onze. We zijn in het geheel niet aan een 

plaats gebonden. Wat we gaan doen na de tandartsbehandeling? Het plan 

is nog steeds Spanje, maar we onderzoeken nog wat de mogelijkheden 

zijn om dat met het minste risico te doen.  

We hopen echter wel dat we jullie allemaal straks in goede gezondheid 

kunnen ontmoeten op onze club. 

 

                                                                                   Fred Dörr
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Mondkapjesbridge 

We hebben op de club een nieuwe tak van sport, genaamd: 

Mondkapjesbridge. Niet-bridgers zullen denken: dat is niet zo moeilijk 

voor die bridgers, want die mochten de hele avond toch al niets tegen 

elkaar zeggen. De bridgers zelf denken daar anders over en nu blijkt toch 

wel dat deze nieuwe sport een zeer moeilijke variant is van het ouderwet-

se bridgen. U bent bridger en wil ook starten met mondkapjesbridge ? 

Dan bent U van harte welkom, met mondkapje op uiteraard! 

Elke computergebruiker is al lang vóór de coronavirus-periode als de 

dood voor virussen in zijn computer. We weten dat de Russen als gekken 

over de hele wereld van alles hacken. Maar als er “vier Russen” je com-

puter aanvallen, is er weinig meer te redden. Wat is er gebeurd met ons 

bridgemateriaal? Onderzoeken zijn gaande. Het moet wel zo zijn dat onze 

bridgecomputer besmet is geraakt met het coronabridgevirus. 

In de vakantieperiode heeft niemand hier iets van gemerkt: HP kon niet 

uit de kast komen, want die zat op slot. HP is inmiddels genezen, maar 

afgelopen donderdag bleek dat hij het virus wél had doorgegeven aan 

Brother. Want: Printer Brother was dood….. 

Het bridgeteam heeft Brother afgevoerd en Epson gaat zijn plaats innemen. 

                                 Het Bridgeteam. 

BRIDGE NIEUWS 

De corona blijft ons allen bezighouden. We kunnen gelukkig nog 

steeds doorgaan met klaverjassen en hopen natuurlijk dat dat door kan 

blijven gaan. We  moeten de moed er maar in blijven houden. Wij kla-

verjassen nu de ene week individueel en de andere week koppelen we. 

We hopen allemaal dat we door kunnen blijven gaan en dat we toch eens 

weer naar een normale tijd terug kunnen gaan.   

 

Hierbij dan de uitslagen van oktober: 

  11 oktober  Martin Kuckartz      4895  punten   

  18 oktober  Ali-Wies-Harry       5085  punten ( koppel )  

  25 oktober Harry Blous   5311  punten 

 

We wensen iedereen veel sterkte in deze beroerde 

tijd en blijf gezond.         Het klaverjasteam.

Van de klaverjasafdeling  
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Vraag en Aanbod 
 

Wij willen graag een rubriek introduceren waar onze leden de mogelijk-

heid 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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Annemieke Rood MCS      22 
B&G Home                        11 
Binck Bank                       23 
Chequi                      18,19,21 
Ciudad Patricia 9 
Computer Services             4   
Dental van Beek 17 
Dorien tolk                              
Dismovil           21 
Eddy Kramer 16 
Euro-Cars                         10 
Euro Clinica Rincón 14 
Euro Optica                      17 
Flores juridisch advies 8 
Fresno 7 
HCB Cover        Achterkant                  
Huisarts Koenders 19 
Ingeborg Posthuma            7 
Kuijper verhuizingen 2 
Montebello thuiszorg 1 
NBCS                                16 
Restaurant El Castillo 10 
v.Rijsbergen, therapeute     8      
Salon 5 18 
Senioren Services  C.B.      19  
Toldos Aitana                    14  
Toni Estetica 8 
Vistalia Optica Novaluz 3 
Woontrend Costa Blanca   3     

Adverteerders            Blz.

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

telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

1/1 pagina:     Kleur              € 250,00       
                        Z/W                € 180,00 
 
1/2 pagina:     Kleur             € 150,00 
                        Z/W                €   90,00 
 
1/3 pagina:     Kleur              €   90,00      
                        Z/W                €   70,00 

 
  Weblink    €   15,00 

Nuttige telefoonnummers/adressen

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


