We schrijven juli 2020
Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de
zevende maand van het jaar in de gregoriaanse
kalender en heeft 31 dagen.
De maand is vernoemd naar de Romeinse dictator Gaius Julius Caesar.
Voor een duidelijker te horen onderscheid met
de maand juni wordt juli soms julij genoemd
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Clubblad van de vereniging ‘Club Los Holandeses’
Clubgebouw: Plaza Justus 1, Urb. Barranco Hondo 03580 L’Alfàs del Pi
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CLUB LOS HOLANDESES
algemene informatie
Clubgebouw: Plaza Justus 1
Urb. Barranco Hondo
03580 Alfaz del Pi.
Website:
Email:
Facebook:
Bestuur: Algemeen e-mailadres:
bestuur75@gmail.com

Telefoon: 966 875 342
www.holandeses.nl
bestuur75@gmail.com
losholandesescostablanca

Redactie:

Gerry Officier
Voorzitter
tel. 605 350 841
Paul van Veen
Secretaris
tel. +31 630 203 013
Ronald Westerduin Penningmeester
tel. +31 617 847 494
Fred Mahler
Vice-Voorzitter
tel. 663 632 985
Jos de Bruijn
Algem. Bestuurslid
tel. +31 653867565
Fred Dörr Algem. Bestuurslid-communicatie
tel. +31 620979279

E-mailadres voor kopij:

joopslangen1@gmail.com
Wil Slangen
tel.:+34 695 514 746
Elzelies Dolfin tel.: +31 628 094 073
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SOCIËTEIT
Openingstijden:
De

ontwikkelingen rondom het
Corona-virus laten toe dat
- in kleine stapjes weliswaar wordt gestart naar weer een meer
‘normaal’ leven.
Het clubgebouw blijft vooralsnog
gesloten, maar het terras is
- met beperkingen uiteraard weer dagelijks opengesteld
vanaf 10.00 uur.
Dit zijn de beperkende regels
waaraan iedereen zich dient te
houden:
- Hou 1,5 meter afstand.
- Tafels en stoelen s.v.p. niet
verplaatsen.
- Consumpties alleen afhalen en
leeg goed terug brengen.
- Op ons terras is maximaal plaats
voor 65 zit plaatsen.
- Aanwezigheid op ons terras is op
eigen verantwoording.

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.

Bij de voorplaat: We mogen weer!!! Dit heerlijke plaatje en geeft wel weer hoe
we ons voelen. Gevonden op een site van Buurtgezinnen.nl. De doelstelling van
Buurtgezinnen.nl is gebaseerd
op een oude
gedachte: opvoeden
doen we samen.
JAARPRIJZEN
ADVERTENTIES
2020
Gezinnen
(vraaggezinnen)
worden gekoppeld
aan een warm en
1/1
pagina:die het zwaar hebben1/2
pagina:
1/3 pagina:
stabiel gezin in
de buurt (steungezinnen).
Zo €krijgen
extra liefde
aanKleur
€ 250,00
Kleur
150,00kinderen wat
Kleur
€ en
90,00
dacht en worden
ouders even ontlast.
alledaags en gelijkwaardig.
Z/W
€ 180,00
Z/W De hulp€ is90,00
Z/W
€ 70,00
De foto is genomen
door Nina Podlesnyak
Weblink
€ 15,00
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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
Het blijft een lastige tijd, voor iedereen maar vooral ook voor ons, de
leden van de redactie van De Brug om het blad samen te stellen, zeker
als er niet zo veel te publiceren valt.
Zonder genoeg kopij is dit medium niet te maken.
Wat ontbreekt er in deze editie zoal:
Bij gebrek aan info over eventuele wijzigingen in het beleid
hebben we de 1 juni-reglementen ongewijzigd gelaten.
Heeft zich deze maand geen adverteerder gemeld die zich even
wil voorstellen ?
Voor de rubriek ‘vraag en aanbod’ is ook niets ontvangen.
Maar meldingen kunnen altijd later ook nog wel, als alles weer
‘normaal’ is.
Zelfs een bericht van het Barteam ontbreekt
We snappen het wel maar het is gewoon jammer. Het is vandaag al weer
de 26e juni. In Nederland is de temperatuur nu tropisch en ik (Elzelies)
zit op mijn kantoortje een beetje teleurgesteld deze “Van de Redactie” te
schrijven. Goed, dit wilde ik even kwijt.
Waar we in deze uitgave voldoende aandacht aan besteden is het
Balconades event in Alfaz. Tal van leden hebben zich van hun meest
artistieke kant laten zien. Erg leuk. Gelukkig hebben we van verschillend
afdelingen een update gekregen en opnieuw een heerlijk recept.
We zullen ook de laatste corona update van het bestuur die via de mail is
verzonden plaatsen.
In Nederland heb ik trouwens genoten van de updates van de ambassadeur en zijn teum Wat een toppers zijn dat.
Veel leesplezier en hopelijk klimt er weer eens iemand in de pen.
De redactie.

LEDENADMINISTRATIE
Deze maand zijn er geen wijzigingen in het ledenbestand te melden.
De BRUG blz. 4

Van de Bestuurstafel
Eindelijk zijn we in de laatste fase van de de-escalatiemaatregelen van het corona
virus. Deze situatie heeft lang genoeg geduurd en heeft het leven drastisch veranderd. Ik weet niet of jullie in Benidorm geweest zijn, maar daar is het nog steeds
een hele trieste bedoening: helemaal niets te doen. Zelfs in het tappa straatje staan
barretjes ter overname. Dit is echt erg als in deze straat zaken leeg staan…..!
Op het strand worden vakken gemaakt waar de toeristen op leeftijd worden ingedeeld (lijkt mij onmogelijk), maar we zullen het zien. Dat Benidorm Benidorm
niet meer is moge duidelijk zijn.
Op de club gaan we weer verder met het leven, de soos gaat geschilderd worden
door vrijwilligers onder leiding van Marco, Hans en Jeanette, er zijn nu proefvlakken gemaakt om de goede kleur te kiezen, word vast heel mooi. Ook de facebook pagina’s worden onderhanden genomen door Fred Dörr, de corona pagina
gaat weg en de oude pagina gaat een andere, modernere invulling krijgen.
De soos is op 1 juni weer opengegaan met vele regels die nageleefd moesten worden. Het bestuur samen met het barteam hebben dit goed voor elkaar gekregen.
Nu (22 juni) is de versoepeling zo groot dat het al weer een beetje op de goede
oude club gaat lijken. Halverwege deze maand hebben de Nederlandse en
Spaanse vlaggen 10 dagen half stok gehangen ter nagedachtenis van de vele corona-doden. Ik mag wel zeggen dat de vlaggen langzamerhand gelukkig weer in top
mogen. In juli/augustus gaan we iets organiseren voor U om het bijna normale
leven te gaan vieren, we weten nog niet precies hoe, wat en wanneer, maar wij
begrijpen ook dat er leden zijn die liever nog even wachten met terugkomen op
de club. We gaan proberen hier toch iets moois van te maken.
In oktober gaan we alle leden weer begroeten onder het motto: Blij dat we elkaar
weer mogen ontmoeten. Dit doen we met een feestje. We houden U op te hoogte.
Rest me nog aan iedereen te verzoeken die terug komt uit Nederland, om toch
even in quarantaine te blijven: we hebben er hier zo hard aan gewerkt om iedereen veilig te houden, en we weten nog niet wat er in de vliegtuigen, die helemaal
volgepropt vol zitten, kan gebeuren en we zitten echt niet te wachten om nogmaals maanden opgesloten te zitten in huis. Alleen de mensen die hier gebleven
zijn, weten hoe verschrikkelijk erg dit was. Hoe het in Nederland gegaan is, is
hier echt niet mee te vergelijken. We zullen er aan moeten wennen, dat het nieuwe leven uit mondkapjes, beschermende gel, afstand houden en algehele voorzichtigheid zal bestaan.
Fred Mahler
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Dit gedicht van Toon Hermans ontroert me telkens weer en is tijdloos.
De wens van mij is dat we daar allemaal bijhoren.
Gerry Officier

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
Er moeten mensen zijn die zonnen
aansteken, voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert, en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken
Die mensen moeten er zijn.
Er moeten mensen zijn die aan de
uitgang van het kerkhof ijsjes verkopen,
en op de puinhopen mondharmonika
spelen
Er moeten mensen zijn, die op hun
stoelen gaan staan, om sterren op te hangen in de mist
Die lente maken van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw, licht
Er moeten mensen zijn, die ons
verwarmen en die in een wolkenloze
hemel toch in de wolken zijn
zo hoog ze springen touwtje langs de
regenboog als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen
Bij dat soort mensen wil ik horen
Die op het tuinfeest in de regen
BLIJVEN dansen ook als de muzikanten
al naar huis zijn gegaan
Er moeten mensen zijn die op het grijze
asfalt in grote witte letters
LIEFDE verven
Mensen die namen kerven in een boom
vol rijpe vruchten omdat er zoveel ande-

ren zijn die voor de vlinders vluchten en
stenen gooien naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn voor de bloemen en
bang zijn voor: ik hou van jou
Ja, er moeten mensen zijn met tranen
als zilveren kralen die stralen in het
donker en de morgen groeten als het
daglicht binnenkomt op kousenvoeten
Weet je, er moeten mensen zijn, die bellen
blazen en weten van geen tijd die zich
kinderlijk verbazen over iets wat barst
van mooïgheid
Ze roepen van de daken dat er liefde is
en wonder als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder en zij zien
in ieder einde weer een nieuw begin
Zij zijn een beetje clown, eerst het hart
en dan het verstand en ze schrijven met
hun paraplu I love you in het zand omdat
ze zo gigantisch in het leven opgaan
en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN
Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN
dansen ook als de muzikanten al naar
huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR

de muziek gaat DOOR
en DOOR
Toon Hermans
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Laatse corona update bestuur
Beste leden,
De lockdown is ten einde. Iedereen kan zich weer vrij bewegen. Dit virus heeft
voor veel slachtoffers en ellende gezorgd. Ik wil op de eerste plaats alle leden
die hiermee te maken hebben gehad op welke manier dan ook, heel veel sterkte
toewensen.
Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken voor de berichtjes, de appjes en de telefoontjes die we hebben gehad maar vooral ook voor het vertrouwen dat jullie
ons gegeven hebben in deze voor iedereen moeilijke tijd.
Verder wens ik de ondernemers hier in Spanje heel veel kracht en energie toe
om de boel weer op poten te zetten en verder te gaan. Hierbij denk ik aan Aad
en Marco die het in deze tijd heel moeilijk gehad hebben en nog! Als bestuur
zijn we hierover natuurlijk in gesprek met ze.
We gaan ons hopelijk nu weer richten op betere tijden zodat we weer van het
mooie Spanje kunnen genieten en daar hoort zeker ook onze gezellige club bij.
Er zijn verschillende activiteiten opgestart: schilderen, biljarten, beeldhouwen,
jeu de boules en tafeltennis. Ook doen er weer enthousiaste schilders mee aan
het project Balconades in Altea, te bewonderen in juli. De bibliotheek gaat open
vanaf september en ook bridge, dart, canasta, wandelen en het shanty koor starten na de zomer. Het is aan de afdelingen zelf om daarover te beslissen en het is
de verantwoordelijkheid van eenieder om wel of niet deel te nemen.
We hebben bij aanvang van de coronacrisis een facebooksite opgestart, beheerd
door bestuurslid Fred Dörr. Deze site had als doel om elkaar niet uit het oog te
verliezen in deze moeilijke tijd en om info te geven en eventueel hulp te bieden.
Deze site is met het beëindigen van de noodtoestand opgeheven. Er werden
veel mensen lid van deze site (meer dan 100). Dank Fred voor het opstarten en
beheren. Deze interactieve facebooksite is goed bevallen. Ieder lid kon zijn
zegje doen. Daarom zal na de zomer een nieuwe interactieve facebooksite worden opgestart, in plaats van de reeds bestaande niet interactieve.
Spanje heeft strenge voorschriften gehad en mede daardoor zijn in Spanje heel
veel levens gered, aldus de premier.
Het virus is niet weg, er vinden nog steeds besmettingen plaats.
De voorschriften die er nu zijn, doen veel meer dan voorheen, een beroep op de
verantwoordelijkheid van ons allemaal om onszelf en anderen te beschermen. Er
is een Koninklijk besluit gepubliceerd waarin staat dat alle burgers maatregelen
moeten nemen om het ontstaan van risico's en hun eigen blootstelling aan risico’s te vermijden (BOE).
Als de afstand (1.50) niet haalbaar is dan is het dragen van een mondkapje
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vervolg laatste update bestuur
verplicht op de openbare weg, in de open lucht, in afgesloten ruimtes, in openbare ruimtes of ruimtes die open zijn voor publiek. Het dragen van mondkapjes
blijft ook verplicht in openbaar vervoer, vliegvelden, en in auto’s als de inzittenden niet samenleven op hetzelfde adres.
De politie controleert streng op het handhaven hiervan, als je je hier niet aan
houdt krijg je een boete van € 100. Bij direct betalen is dat de helft: € 50. Dat
scheelt!
Spanje heeft verschillende maatregelen genomen in overleg met de Europese
Commissie voor reizigers die naar Spanje komen.
In de terminals van het vliegveld in Spanje zijn mondkapjes altijd verplicht
want de afstand is moeilijk te waarborgen, zowel in het vliegtuig als daarbuiten
bij o.a. de kofferband, de controles etc.
Op de vliegvelden vindt een driedubbele controle plaats: een formulier dat je
kunt downloaden, een temperatuurmeting en een visuele controle.
Als je als passagier na aankomst alle drie de tests goed bent doorgekomen kun
je van je verblijf gaan genieten. Is dat niet het geval en heb je bijvoorbeeld een
te hoge lichaamstemperatuur of vindt de medewerker van Sanidad Exterior bij
de visuele controle dat er een betere controle moet worden uitgevoerd, dan zal
dat ter plaatse door een arts gebeuren.
Meent die arts dat er kans is op een besmette persoon dan wordt er meteen actie
ondernomen en is er contact met de regionale gezondheidsinstellingen en kan
een reizigers naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere controle.
Horeca: ook in onze club moet de afstand van 1.50 m in acht worden genomen.
In de vorige update heb ik gevraagd te reageren op het idee om iets bijzonders
te organiseren in onze club: “blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten”. Dat
gaan we in overleg met jullie organiseren als de meeste mensen weer terug zijn,
dus na de zomer. Wel willen we nog iets gezelligs organiseren tijdens deze
zomer voor hen die dat willen.
Zo dit was het dan, hopelijk de laatste update. Het was een hele klus. Mocht er
plotseling verandering komen in de situatie dan krijgt je daar uiteraard info
over.
Dank voor jullie interesse en voor de reacties die we van jullie mochten ontvangen.
We wensen iedereen een veilige, gezonde en blije zomer toe en hopen jullie hier
in Spanje op onze prachtige club weer te ontmoeten.
Een hartelijke groet van ons allen,

Jos, Fred, Fred, Ronald, Paul en Gerry
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RECEPT
gebakken sardientjes
Heel gemakkelijk: in koekenpan.
Leuk als voorgerecht, je kan de pan op tafel zetten.
Ingrediënten voor 4 personen:
� 1 kilo sardines, schoongemaakt, kop eraf laten halen
� Bloem, paprika poeder, peper
� Olijfolie
� Mayonaise en wasabi
Was de sardines, dep ze droog; in diep bord bloem, paprika-poeder en peper vermengen.
Wentel de sardines in de bloem, doe olijfolie in de koekenpan en bedek de hele bodem met sardines. Bak de sardines
en keer ze om met een deksel, serveer ze met wasabi-mayonaise.
Eet smakelijk,
Paul van Veen
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Libertad van Sylvia Voskuilen

Afdeling Beeldhouwen en over de Balconaden
Ja, alweer een maand voorbij en wat
waren de schilders onder de beeldhouwers blij toen eind mei werd aangegeven dat de openbare gebouwen ook
weer open gingen. Dat betekende dus
ook de bibliotheek van Altea waar we
onze doeken voor de Balconaden af
konden gaan halen. Een maand later
dan normaal maar dat mocht voor een
groepje de pret niet drukken.

Strand door Marina van Eycken

Vol enthousiasme gingen we er tegenaan en in deze Brug vindt u al wat van
de eindresultaten. In juli/augustus hangen de doeken in Altea en in september in Alfaz. De data worden in een
volgende Brug doorgegeven.

De resultaten zijn geweldig.
Nu er weer gereisd mag worden,
wordt het groepje wel wat kleiner,
maar we gaan vrolijk door met hakken, met diegenen die er zijn en
genieten van elke hakdag.

Corona uit de wereld door Paul van Veen
We gaan vol goede moed de
zomer tegemoet en hopen dat alle
lockdown maatregelen niet voor
niets zijn geweest.
Dan wordt het normale leven binnenkort weer voortgezet.

Het beeldhouwen ging
op dinsdag vrolijk door
met hakken schuren en
zagen. Geweldig om
samen weer zo bezig te
zijn met onze hobby.

Linda

De stenenboer is nog
steeds niet aanwezig dus
we gaan door met gasbeton en een enkeling is
bezig om werken die
reeds klaar waren wat op
te pimpen of een extra
polijstbeurt te geven,
want polijsten kan je
nooit genoeg.

Cisne de la guarda door Linda Johanne Laheij

Ada Dukker met Juntos
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Wat zijn Balconaden??
Balconaden zijn doeken die ter verhoging van de feestvreugde in 4 dorpen
aan de balcons gehangen worden.
Eerst hingen er bijbelse of moren- en
christianen-doeken. Jaren geleden
heeft men in Altea aan de bewoners
gevraagd om het dorp te versieren.
Toen dit succesvol bleek te zijn heeft
Alfaz gevraagd om de doeken daarna te
mogen gebruiken voor hun feesten die
later in het jaar gehouden worden. Later
Nora Engel met mercado del calabazes kwamen ook Agos en Benimantell erbij.
Iedere deelnemer betaalt 10€ en krijgt
een doek van ongeveer 130 x 150 cm en
als je het geschilderd hebt en inlevert
krijg je het geld retour.
Dus voor eigen plezier.
Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Mujer con sombrero Ell Watersloot
Er zijn in ieder dorp openingen van de
balconades, 11 jaar geleden eindigend
met een drankje en een hapje.

Erwin Dukker met alegres loros.

Het enige dorp dat dit nog doet is Benimantell. Daar worden alle deelnemers ontvangen met vuurwerk en tromgeroffel. Een fluitist loopt mee
tijdens de wandeling langs de doeken, eindigend met tapas en een
drankje, zoals het hoort. Een zeer leuke happening.
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Vervolg Biljartnieuws
katoen en salpeterzuur) dat ze mengden met kamfer en alcohol.
Schietkatoen, ook wel celluloid genoemd, was uiterst explosief en de biljartballen ontploften weleens.
Zo werd er verder ontwikkeld, o.a. door de Belgische geleerde L.H. Baekeland.
Hij werd wereld-beroemd in 1909 omdat hij het bakeliet heeft uitgevonden.
Deze fenolformaldehyde kunststoffen werden gebruikt voor de productie van
o.a. radio’s, asbakken en telefoons, die nu collectors items zijn.
Na de uitvinding van bakeliet ging de wetenschap zich met kunststof bezighouden. Daarmee brak het polymerentijdperk aan. In de jaren dertig kwamen er
verschillende kunststoffen op de markt, waarvan nylon de belangrijkste was.
Nylon was het eerste, moderne superplastic.
Na 1945 ging het hard met kunststof. Het bleek dat niet alleen bestaande producten met dit nieuwe materiaal gemaakt konden worden, maar ook totaal
nieuwe producten. Tegenwoordig spelen kunststof en rubber een onmiskenbare
rol in onze maatschappij. Tegelijkertijd (anno 2020) is het ook een milieuprobleem geworden.

Biljartnieuws
De ontwikkeling van biljartballen
Bij het Libre-spel en driebanden wordt met 3 biljartballen gespeeld. Wist u dat de eerste biljartballen
rond het jaar 1700 gemaakt werden van klei? Later
werden ze van hout gemaakt. Vanaf ongeveer 1800
werden ze gemaakt van ivoor.
Meestal gebruikten ze slagtanden van olifanten hiervoor. Ongeveer 100 jaar later,
rond 1900, was de invoer van ivoor in Groot-Brittannië gegroeid tot ongeveer
800.000 kilo.
Omdat er een groeiend tekort aan ivoor ontstond en omdat deze ballen vaak
onregelmatigheden vertoonden, loofde een Amerikaanse fabrikant van biljartballen (Phelan en Collander) een som van 10.000 dollar uit, aan wie ballen uit een
homogener materiaal kon maken.
Op dat zelfde moment werkten de broers Hyatt met schietkatoen (mengsel van

Inmiddels zijn we wat betreft biljartballen geëvolueerd naar de (Super)
Aramith ballen op Phenol (phenolic) basis. De biljartwereld is gelukkig niet
door blijven gaan tot alle olifanten dood waren. In een Waals dorpje, La
Callenelle, werd een manier uitgedacht om biljartballen van dezelfde kwaliteit
uit kunststof te maken. Deze biljartballen worden gemaakt uit fenolhars, een
product dat gebruikt wordt in de leerlooierij. Deze hars heeft dezelfde kleur als
ivoor en als hij stolt is het enkel nog een kwestie van slijpen om van deze
massa tot een mooie ronde biljartbal te komen. Twee van de ballen zijn wit, de
derde is rood. Om tussen de twee witte ballen een onderscheid te maken, is één
van de twee gemarkeerd met twee tegenover elkaar liggende zwarte stippen of
volledig geel gekleurd. De middellijn van de ballen is ongeveer 61,5 mm, het
gewicht ligt tussen 205 en 220 gram, maar de ballen mogen onderling niet
meer dan 1 gram in gewicht verschillen.
De meest gebruikte ballen bij officiële wedstrijden zijn van het Belgische merk
Aramith.
De biljartbal is gemaakt is om de hoogste effectiviteit van overbrenging van de
kinetische energie te kunnen geven bij een temperatuur van ca. 25 graden
Celsius. Daarom dienen de ballen mee verwarmd te worden met de tafel.
Chris Janse
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Boterhamzakjes of de getelde fases (lockdowm 10)
De nieuwe werkelijkheid, kent u die uitdrukking?
De tweede golf: we wachten op de tweede golf.
De eerste golf is nog gaande, een heftige golf tot nu toe.
Leven in fases, ook nieuw. Hoewel......
Ons hele leven is ingedeeld in fases: tandjes krijgen (pijnlijke fase), peuterpubertijd (moeilijke fase), schooltijd, ingewikkelde fase net als de
pubertijd, ook een niet mis te verstane fase. En zo voort.
Maar deze nieuwe fases zijn anders, ze zijn genummerd. Zitten jullie al in
3 ?? Joh, wij komen die 2 maar niet uit.
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

Mogen jullie al weer samen boodschappen doen? Ja?
Wij eigenlijk niet maar we doen het stiekem toch, veel gezelliger.
Hoewel: doen of je niet bij elkaar hoort is eigenlijk niet zo gezellig.
Krijgen jullie plastic handschoenen bij de ingang? En gel?
Wat is de logica van eerst gel smeren en dan worstelen met handschoenen die je maar niet over je kleverige handen krijgt? Andersom zou logischer zijn toch?
Soms zijn er plastic boterhamzakjes in plaats van plastic handschoenen.
Wel makkelijker over de gel- handen ‘aan te trekken’ maar heb je al eens
geprobeerd een plastic zak, voor b.v. de appels, open te maken met plastic zakjes om je handen? Of een gevallen munt op te rapen?
Doe je deze plastic handbedekking na het winkelen uit, dan zijn je handen net zo rimpelig als die van Maarten v.d. Weijden na een elf steden
rondje zwemmen.
Fase 2 is dus een best wel moeilijke fase. Het hoort allemaal bij de nieuwe werkelijkheid.
En het zal ook wel wennen (zal wel moeten) maar soms kan ik zo verlangen naar die goeie ouwe t......werkelijkheid dat het pijn doet.
’t Is moeilijk voor te stellen dat een komende generatie deze nieuwe werkelijkheid leert kennen en ervaren als normaal. Dan kunnen wij ze verhalen vertellen over die tijd toen je lekker lang in de rij stond voor de
nieuwste film, met z’n allen tegelijk de bus of de trein in stapten, een
goede kennis mocht omhelzen en knuffelen, zomaar midden op straat. En
alles zonder masker.
Je mag toch hopen dat deze verhalen in de toekomst geen sprookjes lijken te zijn, en dat er binnenkort een serum komt, verpakt in een cocktail,
zodat we allemaal een prik mogen halen en daarmee beschermd zijn
tegen de spelbreker Covid 19…..
Inge Visser-Albers
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Na weken van ‘rust’, hebben wij besloten weer
actief te worden wat het klaverjassen betreft.
We hebben besloten weer te beginnen op 5 juli.

Met de nodige aanpassingen moet het lukken.
We gaan bijv. 2 tafels aan elkaar schuiven in verband met de nodige tussenruimte die we in acht moeten nemen. Verder doen we alles aan een
goede desinfectie.
Het bestuur heeft weliswaar geen toestemming gegeven, maar spelen voor
eigen risico was verder geen probleem. Iedereen is weer vrijblijvend van
harte welkom en we hopen dat het weer een gezellige klaverjas wordt.
Wij hopen elkaar weer spoedig te zien

Tel. 966878604

Tenslotte nog de uitslagen van februari/maart.
Hoogste score woensdag:
19-02-2020 Martin Kuckartz
26-02-2020 Harry Blous
04-03-2020 Alie van Barneveld
01-01-2020 Hester Steenberge

5376
5593
5734
5324

Hoogste score Koppelen zondag:
23-02-2020
01-03-2020
08-03-2020

Marlies Groels &Anke Kuckartz
Henk Mulder & Elly Greveling
Ben van Beek & Rinus Koulil
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4942
5090
5256

Van de afdeling Pingpong
Op vrijdagavond 5 juni was er weer voor
het eerst sinds maanden Pingpong.
Het was een voorzichtig beginnetje, want
er waren maar 6 spelers. We begonnen om
7 uur, iets vroeger dan voorheen, en waren
dus wat eerder klaar.
We hebben twee tafels buiten op het ‘grote plein’ opgesteld. Er mocht
alleen met mensen uit één gezin gedubbeld worden, dus we hebben vnl. 1
tegen 1 gespeeld. De toeschouwers bleven op het terras zitten. Er is veel
gel gebruikt voor de tafels, de batjes, de balletjes en de handen. De
weersomstandigheden waren wel goed, lekker warm, weliswaar met iets
te veel wind en de zon aan
de verkeerde kant, maar die
ging om half negen al onder.
Margot stond achter de bar
en zorgde voor de drankjes
en de kroketten.
De club was weer voor de
eerste keer 's avonds open.
De buitenverlichting deed
het goed, al was het nog wel
even zoeken waar de schakelaar ook al weer zat.
Het was een leuke avond, zo
voor het eerst. Ongetwijfeld
komen er gauw meer pingpongers bij. Er waren er 8
niet. Er zijn ook al 4 leden
naar Nederland gegaan. En
hopelijk kunnen we van nu
af aan buiten blijven spelen.
Marijke
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Berichtje van de afdeling Sjoelen
In verband met het heersende Covid-19 virus het volgende:
Na zorgvuldig alle omstandigheden tegen elkaar te hebben afgewogen
heeft het Sjoelbestuur besloten de sjoelactiviteiten in oktober weer te
laten beginnen.
Wij wensen jullie een prettige, en vooral gezonde, voortzetting van de
zomer.
Ben, Karin, Yvonne, Harriët

Berichtje voor de Spaanselessers
Buenos dias a todos:
Wat hebben we elkaar alweer lang niet gezien! Ik hoop dat jullie de
Covid goed doorgekomen zijn en weer zin hebben in een nieuw seizoen
Spaans. Velen zullen zich eenzaam gevoeld hebben, vooral zij die
alleenstaand zijn en geen huisgenoot hebben om mee te praten of even
lekker tegen te kunnen klagen over dat snertvirus..... Ik hoop dat jullie
het er zonder fysieke en psychische kleerscheuren vanaf hebben
gebracht.
Net op de valreep moesten we in lockdown. Daardoor hebben jullie nog
1 les tegoed en die zal in september gegeven worden als alle cursussen
weer gaan beginnen.
De lessen gaan in principe door in september, mits er minstens 7 mensen per les doorgaan.
Graag zou ik vernemen of jullie wel of niet doorgaan. Meld dat s.v.p. in
een emailtje naar haroldbr@live.nl
Ik hoop jullie gezond en wel weer terug te zien, sowieso op de Club ook als de lessen stoppen.
Jacqueline
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BRIDGE NIEUWS
Lieve Bridgevrienden,
We vragen het ons allemaal af: wanneer zullen
we weer gezellig samen op de club bridgen?
Helaas kunnen we daar nog niets over zeggen.
We hopen in september weer te kunnen starten,
eventueel met extra hygiënische maatregelen
en houden ook de voorschriften van de
Nederlandse Bridgebond hierover in de gaten.
Ondertussen hebben we de flessen advocaat bij
Riek opgehaald die bestemd waren voor de
Paasdrive dit jaar want Riek gaat binnenkort
naar Nederland en het zou natuurlijk te gek zijn
als de flessen weer mee terug zouden gaan !!
Voor het jarenlang vervoeren van deze heerlijke
eierlikeur, eerst samen met Jan en daarna door
Riek alleen, heeft het bridgeteam haar namens ons allen bedankt met een
mooie ruiker.
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WERK IN UITVOERING (opfrisbeurt clubhuis)
Beste Leden,
Op dit moment
wordt de club van
binnen opgeknapt.
Door vrijwilligers
wordt er hard
gewerkt, er wordt
geschilderd de
kleuren zijn wit en
taupe, de grote pijp
aan het plafond is
weggehaald.
Door de kleuren en
het weghalen van de
pijp lijkt het een stuk
ruimer.
Verder zijn de
plannen om de
verlichting aan te
pakken met led
lampen en andere hanglampen.
Vrijwilligers
vast veel
dank.
Groeten
Paul
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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
5
Binck Bank
19
Chequi
11,12,15
Ciudad Patricia
6
Computer Services
4
Cosmetic Touch
11
Dental van Beek
9
Dorien tolk
12
Dismovil
15
Eddy Kramer
8
Euro-Cars
17
Euro Clinica Rincón
7
Euro Optica
9
Flores juridisch advies
14
Fresno
16
HCB Cover
Achterkant
Huisarts Koenders
13
Ingeborg Posthuma
16
Kuijper verhuizingen
2
Montebello thuiszorg
1
NBCS
8
Restaurant El Castillo
17
v.Rijsbergen, therapeute 14
Salon 5
11
Senioren Service C. B.
13
Toldos Aitana
7
Toni Estetica
14
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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