We schrijven maart 2020
Ook wel: lentemaand, buienmaand,
guldenmaand, windmaand, dorremaand
en is de derde maand van het jaar in de
gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen.
De maand is vernoemd naar Mars, de
Romeinse god van de oorlog. In het oude
Rome noemde men deze maand Martius.
Het was volgens de oude Romeinse kalender tevens de eerste maand
van het jaar, totdat dat in 153 voor Chr. januari werd.
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SOCIËTEIT
Openingstijden:

algemene informatie

Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor
leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.
Op donderdagen
van 12.00 tot 13.00 uur is er één
bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde bestuur.
Kosten voor het gebruik van de soos
anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: € 30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen:
€ 100,- per keer

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
Lidmaatschap en contributies: Holandeses, Alfaz del Pi
Jaarlidmaatschap:
*Contante betaling kan geschieden
(m.i.v. 01 - 01 - 2020) bedraagt de
aan de bar in de soos of aan de
contributie: € 80,penningmeester.
Bij de omslagfoto: CAMINITO DEL REY
Het pad is aangelegd rond 1901 om het transport van goederen en personeel van en
naar de centrale tussen de Choro- en de Gaitanejo-watervallen makkelijker te laten
verlopen. Na een bouwtijd van 4 jaar werd het pad in 1905 officieel geopend.
Koning Alfonso XIII van Spanje gebruikte het pad in 1921 bij de ingebruikname
van de dam Conde del Guadalhorce. Het pad is hierdoor vernoemd naar de
koning; El Caminito del Rey (vertaald: het koningspad). Het wandelpad raakte
vervallen en was jarenlang levensgevaarlijk. Op sommige plaatsen bestond het pad
slechts uit een een paar smalle metalen balken. Het oude pad is nog steeds te zien,
het loopt namelijk onder het huidige veilige pad.

JAARPRIJZEN ADVERTENTIES 2020
1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
Z/W

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

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

Contactpersonen

Telefoonlijst

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31648 791 230
Biljart libre
Chris Janse
+31 653 746 446
Bridge donderdag
Jan Mol
+31 614 216 507
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
Tonny Duyneveld
Lief en Leed
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Shantykoor
Johan Timmerman
+31 637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen
Ben van Zutphen
966 874 654
Tafeltennis
Joop Verbeek
658 133 464
+31647 077 964
Schilderen / Beeldhouwen Bart Groels
643 360 175
+31 636 076 260
Wandelen
Joke Niestadt
656 943 098

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen
zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij
Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180.
Wij doen dit verzoek omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs
helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.
En dat is natuurlijk jammer voor de zieken.
Groetjes, van
Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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VAN DE REDACTIE
Wat begon als een proef van 2 maanden is nu dus al toe aan het produceren van
nummer 3! Stilzwijgend is het experiment verlengd tot ... wie zal het zeggen?
Het is een avontuur geworden waar ik ondanks de benodigde uren ook veel plezier en genoegen aan beleef.
De samenwerking met Wil Slangen is prima. Vanaf het januari-nummer hebben
we de vrije hand gekregen om een eigen gezicht aan De Brug te geven. Via de
tam-tam bereikten ons echter wat commentaar en kritiek. Zo worden de poppetjes op de voorkant gemist en de hoeveelheid tekst als teveel ervaren. Nou, dat is
dan soms maar zo. Door in het februari nummer extra pagina’s toe te voegen
kon het aanbod aan kopij merendeels geplaatst worden. Maar desondanks was
dat niet mogelijk voor alles wat aangeleverde werd. Het hebben van commentaar
en kritiek is prima natuurlijk maar dat kan ook rechtstreeks gemeld worden aan
de redactie.
Bedenk als lezers van De Brug dat we deze ‘klus’ met enthousiasme doen en we
hopen dat nummer 3 van dit jaar (de aflevering maart) weer wat meer aan de
verwachtingen voldoet. We wensen iedereen veel leesplezier.
Namens de redactie, Elzelies

BELANGRIJK NIEUWS Obamas koopt een villa in Albir
Volgens rapporten die lekken uit het kantoor van de burgemeester, hebben de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn gezin een frontlinie villa in
Albir gekocht en zijn ze van plan om van Spanje hun nieuwe thuis te maken. Het
onroerend goed dat een perceel van 15.000 m2 beslaat werd verkocht via de toonaangevende Albir makelaars Notar voor 24,5 miljoen euro, heeft een eigen toegang
tot het strand, ongeveer 500 m2 accommodatie en ruimte voor hun 18 personeelsleden en ambtenaren van de geheime ‘Dienst Bescherming’.
De openbaring volgt op een aanvraag van de holdingmaatschappij Hispanic
Investments S.L. van Obama voor een uitsluitingszone van 1 km van toepassing in
het natuurpark Sierra Helada, samen met de nodige beveiligingsinstallaties, die
alleen werd verleend na persoonlijke tussenkomst van koning Felipe VI van Spanje.
De Obama’s, die beiden vloeiend Spaans spreken, zijn regelmatige bezoekers van
Spanje geweest. Zo bracht de voormalige president 6 maanden in Spanje door in de
jaren 80, toen hij werd aangetrokken door het ‘goedkope eten’. Ze bezochten vervolgens Madrid, Malaga en Mallorca tijdens hun ambtsperiode. Hun woordvoerder
Desire Nolocreo zal maandag een formele aankondiging doen. Over Michelle
Obama en haar jongere dochter Natasha ging het gerucht dat ze de Sjah in Albir
hadden bezocht en dat ze zeer ingenomen waren met het bewuste gebied, omdat het
‘authentieker en natuurlijker’ was dan Puerto Banus. Bron: site ‘we love Albir’
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Van de Bestuurstafel
Beste leden,
Als jullie mijn stukje lezen is het alweer maart en er zijn al mooie weken
geweest. Maar ook een aantal dagen storm en regen met veel overlast langs de
kust. In onze tuin lag alles omver, de barbecue lag meters verder en de tuinmeubelen waren verplaatst. Als wij face timen met onze kinderen vragen zij altijd
‘laat de blauwe lucht even zien, in Nederland is het weer nat en grijs’.
Daarom wonen wij in Spanje, al zie je al niet meer hoe mooi het hier is.
Voor het bestuur zijn het drukke weken: naast ons gewone werk als bestuur hadden wij op 21 februari een vergadering met alle afdelingen en vindt op 6 maart de
algemene ledenvergadering plaats, aanvang 10.30 uur. De uitnodiging hebben jullie allemaal ontvangen. Er hebben zich 2 nieuwe bestuursleden aangemeld, Fred
Dörr en Jos de Bruijn. Zij komen hopelijk het bestuur versterken, uiteraard na te
zijn gekozen door de leden.

Zie blz. 20 voor de ontwikkelingen in en rond het Shanty-koor..
Op de open dag hebben 14 nieuwe leden zich aangemeld !
Paul van Veen, secretaris.

LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Jacqueline van Tol
Thera Bak-v.d. Laar
Harold Brunst
Harry van Egten
Edwin Geertsema
Monique Hofland
Dick Hollemans
Corinne de Jongh
Yso van der Meer
Kitty de Roo
Jolanda de Roo
Bernard Sternfeld
Ike Sternfeld-Sweerts
Huib van Vlaardingen

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden: indien u een emailadres wilt melden of een
wijziging daarvan, geeft u dit dan alstublieft door aan mij?
Mijn emailadres is: potjelosdos@gmail.com.

Riek Tol
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Nog meer van de bestuurstafel
Beste Leden, Vrijdag 6 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats
in ons clubgebouw. Aanvang 10.30 u. Indien U zich kandidaat wilt stellen voor een
functie in het bestuur, kunt u zich melden via het mailadres: bestuur75@gmail.com
We hebben twee extra bestuursleden nodig. Er hebben zich inmiddels twee kandidaten
gemeld. De leden beslissen tijdens de ALV wie toetreedt tot het bestuur. De termijn van
de zittende bestuursleden loopt nog een jaar dus zij zijn niet aftredend. De nieuwe
bestuursleden moeten ondersteunend zijn voor de penningmeester en zich bezighouden
met advertenties en sponsoring. Heeft U punten voor de agenda, dan kunt u deze schriftelijk indienen via bovenstaand mailadres vóór 10 februari. De uitnodiging, de agenda,
de notulen van het vorige jaar en het financieel overzicht worden U tenminste 15 dagen
vóór de ALV toegestuurd via de email. Ook ligt er een exemplaar van de notulen van
vorig jaar en het financieel overzicht vanaf dat tijdstip ter inzage in de club. Alleen
leden die de contributie van dit jaar hebben voldaan hebben stemrecht.
Deeltijdleden hebben geen stemrecht (artikel 10). Vriendelijke groet, het bestuur,
Even Voorstellen : Naam: Fred Dörr, Leeftijd: 69 jaar Getrouwd met Annelies
Wij trekken al zo’n 8 jaar met onze camper door Europa en 5 jaar geleden streken wij
neer in Benidorm. Inmiddels brengen wij sinds 4 jaar een groot deel van het jaar in
Benidorm door. Wij vertrekken meestal in het voorjaar (mei) om dan rond 1 oktober ons
kamp weer op te zetten in Benidorm. Vorig jaar kwamen wij met de Club Los
Holandeses in contact door een oproep van het Shantykoor dat een accordeonist zocht.
Tijdens de open dag van 2019 kwamen wij voor het eerst kijken en ons hart was meteen
gestolen. Inmiddels speelt mijn vrouw nog steeds accordeon en is zij reservedirigent. Ik
hou mij bezig met de (geluids)techniek en een beetje met de logistiek. Ik heb lang geleden een technische opleiding genoten en ben uiteindelijk in de logistieke dienstverlening
terecht gekomen. Uiteindelijk heb ik mij in de laatste fase van mijn werkzame bestaan,
bij één van de grootste Nederlandse scheepswerven, bezig gehouden met ontwikkeling
van logistieke computerapplicaties en facilitair beheer. Als vliegend lid van een grote
vliegclub in Lelystad was ik bestuurslid van die club als hangarcommissaris.
Ik denk dat ik met mijn technische en logistieke achtergrond en mijn on-hands mentaliteit het bestuur van de Club Los Holandeses uitstekend kan versterken.
Hierbij stel ik mij beschikbaar als kandidaat voor het bestuur van de vereniging Club
Los Holandeses. Graag wil ik mij even aan u voorstellen: Mijn naam is Jos de Bruijn,
ik ben 70 jaar en getrouwd met Willeke, wij hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Wij wonen vanaf eind september tot begin april in Albir. De overige maanden verblijven wij in ons appartement in Utrecht. Even iets over mijn achtergrond. Ik heb een
financieel-economische en gedeeltelijke rechtenopleiding. Ik ben veertig jaar werkzaam
geweest in de ziekenhuiswereld op het gebied van financiën en organisatie. Eerst in een
ziekenhuis, daarna bij de organisatie die de tarieven vaststelde voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. De laatste twintig jaar ben ik actief geweest bij het ondersteunen van de
medisch specialisten, waarvan de laatste tien jaar als zelfstandig ondernemer. Vanaf
2015 ben ik voorzitter geweest van onze VVE in Utrecht. Deze functie heb ik per
1januari 2020 beëindigd. Wij zijn ruim 10 jaar actief lid van Club Los Holandeses
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AGENDA

ACTIVITEITEN

EN

MEDEDELINGEN

Vrijdag 6 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 21 maart
Zaterdag 28 maart

Algemene Ledenvergadering
Auto puzzelrit
Lentefair
Bingo

Aanvang 10.30 uur
zie pagina
10.30 tot 14.00 uur
14.30 uur

Zondag 12 april
Zaterdag 25 april

Paasbrunch
Oranjemarkt

11.00 uur
10.30 tot 14.00 uur

Zaterdag 2 mei
Maandag 4 mei
Zondag 10 mei

Bingo
Dodenherdenking
Moederdag

14.30 uur

Zaterdag 6 juni

Bingo

14.30 uur

BIJ CLUB LOS HOLANDESES
ZATERDAG 21 MAART 2020
van 10.30 tot 14.00 uur
Het wordt, zoals altijd, weer gezellig.
Ons shantykoor treedt op en
uiteraard zijn de Hollandse hapjes weer verkrijgbaar.
Bent u op zoek naar leuke spullen, kom dan kijken!
Wilt u dingen verkopen,
voor een kraam betaalt u maar € 5,--.
Bel hiervoor met telefoonnummer 966 875 342
Ons adres is Plaza Justus 1
Urb. Baranco Hondo
l’Alfaz del Pi
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van het evenemententeam / busreis Alcoy
Op 14 februari (Valentijnsdag) gingen we met 50 personen
richting Alcoy onder begeleiding van onze vaste humoristische reisgids Jill. De bus stond precies om 09.00 uur voor
de club. Onze chauffeur was dit keer Antonio en in de loop
van de dag bleek dat hij een zeer ervaren chauffeur was.
Kortom alle lof voor hem.
We zagen weer veel vertrouwde gezichten in de bus en
gelukkig ook weer een paar nieuwe. Misschien kwam dit
doordat het Valentijnsdag was …..? Onze eerste stop was
bij een kleine chocoladefabriek. Jill had ervoor gezorgd
had dat deze fabriek tijdens ons bezoek in bedrijf was. Dit familiebedrijf opgericht in
1892 onder leiding van de familie Perez was een bezoek meer can waard, alhoewel ik
denk dat in Nederland de keuringsdienst van waren hier zeker niet het predicaat OK zou
hebben gegeven. Nadat we chocolademelk hadden gedronken en wat chocolade hadden
ingekocht gingen we weer de bus in. Na een prachtige tocht langs veel groen en bloesem:
mimosa, olijf- en amandelbomen waren we toe aan een
koffie-/drinkstop. Ook dit keer had Jill weer zijn best
gedaan en een leuk klein/maf koffietentje gevonden.
Gelukkig hadden we die dag de zon mee want allemaal
binnen in het restaurant had niet gekund. Na de dorst
gelest te hebben gingen we via Benissa naar Alcoy. We
kwamen langs veel
plaatsen waarvan de
naam begint met ‘Beni’.
Dit betekent ‘zoon van….’. De stad Alcoy is in het jaar
1250 gesticht en ligt aan de voet van de berg Montcabrer
in de Sierra de Mariola. De rivier die hier stroomt is de
Serpis. De voornaamste industrie was de papierindustrie.
Daarna komen de metaal en de textielindustrie. De stad is
gebouwd op een berg, met als bijzonderheid dat men
onderaan de berg met de bouw is begonnen. Hier werd de gelegenheid geboden om het
stadhuis van Alcoy te bezichtigen. We kregen vervolgens de tijd om op eigen gelegenheid
een hapje te gaan eten. Ondergetekende had samen met een groepje na wat heen en weer
geloop een leuke locatie gevonden. Om 15.00 uur vertrok de bus naar Guadalest, waar
een aantal personen samen met Jill nog even sportief naar boven liepen. Na een drankje
gingen we om half zes weer huiswaarts. Ook dit keer weer was het een prachtige rit weliswaar met veel bochten maar dankzij onze fantastische chauffeur was dit zeker niet
vervelend – en kwamen we weer heelhuids aan bij de club.
Al met al was het weer een prachtige, geslaagde reis, mede dankzij onze gids Jill.
De volgende busreis staat gepland in november 2020. Nog even ter herinnering: de bingo
vindt plaats op zaterdag 29 februari. Aangezien dit toch een extra dag is, verwachten we
een hoge opkomst. Graag tot ziens maar weer.
AvH
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Barpraat
Eind December ontving ik een email met een bericht afkomstig van de site ‘we
love Albir’ met deededeling dat de familie Obama zich gaat vestigen in Albir.
Zie het vertaalde bericht op pagina 4. Er waren zelfs (onduidelijke) foto´s bij
geplaatst.
Ik vond het wel verbazingwekkend, maar nam het voor kennisgeving aan. Een
paar dagen later kwam het onderwerp ter sprake aan de bar. ‘Het is toch geen 1
April’ riep iemand, ‘het is pas Januari’.
Een ander verklaarde met stelligheid dat in Spanje de 1 April-mop op 28
December wordt ‘gevierd’.
Ik keek de email na, en ja hoor: het bericht was 28 December verstuurd door het
gemeentebestuur van Alfaz. Ik dacht: het is te begrijpen dat 1 April voor
Spanjaarden geen datum is om te vieren. Zij zijn toen immers ondanks de leiding
van de brute hertog van Alva Brielle uitgekukeld ? Dat feit was het begin van het
einde van de 80 jarige oorlog.
Het is trouwens onduidelijk waar de traditie van 1 April-moppen is ontstaan.
Nederland claimt die datum omdat op 1 April de Geuzen Brielle bevrijdden. Maar
de communicatie was in die jaren niet zo geloofwaardig als nu dus men geloofde
het verhaal niet helemaal……
De Fransen doen ook aan 1 April-moppen en zij denken dat dat komt doordat in
1582 de gregoriaanse kalender werd ingevoerd. Vóór die tijd werd Nieuwjaar
gevierd van 25 Maart tot 1 April…….
Met hetzelfde argument op het gebied van communicatie zijn mensen voor de
gek gehouden en men geloofde de verandering niet.
De Engelsen claimen de traditie omdat op 1 April 1846 een grote ‘Ezel-show’
werd georganiseerd en daar kwamen veel ‘ezels’ op af. Dit lijkt mij geen goed
argument, want toen hadden de Nederlanders en Fransen deze moppendatum
al. De Spanjaarden hebben blijkbaar ook behoefte aan zo´n fop-dag, maar willen
dat blijkbaar niet op een voor hen onplezierige datum doen en kozen voor 28
December, de dag van de ‘onnozele kinderen’ (santos inocentes)
Nederlanders roepen als ze iemand geslaagd in de maling hebben genomen ‘1
April, kikker in je bil’. De spanjaarden roepen ‘Inocente para siempre’.
Wij, in Spanje wonende Nederlanders, moeten dus 2 keer per jaar op onze
hoede zijn. Ik was toch min of meer in de 28 December-mop getrapt, want ik was
van plan een kijkje te gaan nemen op de plek waar Obama zou gaan wonen:
links aan het begin van het pad naar de vuurtoren. Daar is inderdaad een klein
afgesloten strandje…..
GVG
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Beste clubleden,

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

EVEN VOORSTELLEN....

Als nieuw lid van de club willen wij onszelf van het bedrijf Zorgeloos Ouder
graag aan u voorstellen. Wij zijn Corinne de Jongh en Ruchamah van der Meer
en wij wonen beiden met onze gezinnen inmiddels zo’n 7 jaar naar volle tevredenheid in Spanje. We hebben ons in eerste instantie gericht op het opbouwen
van de zakelijke activiteiten van onze echtgenoten en het settelen van het gezin,
maar nu alles naar behoren draait en wij onze weg hier hebben gevonden, willen wij onze opgedane ervaring, kennis en kunde gebruiken om Nederlandse
senioren aan de Costa Blanca bij te staan wanneer zij tegen problemen aanlopen. Onze achtergrond als manager en maatschappelijk werkster ouderenzorg in
Nederland kunnen wij hierbij goed gebruiken.
Wij willen u als personal organisers graag van dienst zijn. Wij bieden advies,
begeleiding en praktische oplossingen om orde te scheppen in uw leven, zodat u
onbezorgd kunt genieten onder de Spaanse zon. Wij bieden door middel van
praktische hulp de benodigde ondersteuning in uiteenlopende situaties.
Dit kan variëren van het opruimen van uw huis, het op orde brengen van uw
financiële administratie, het verlenen van assistentie bij doktersbezoek of andere afspraken tot het simpelweg bieden van een luisterend oor.
Wij spreken beiden goed Spaans, dus ook als het gaat om vertaling van correspondentie of het wegwijs maken bij instanties kunnen wij u helpen. Ook als u
tijdelijk in Spanje bent en hulp nodig heeft zijn wij beschikbaar. Hierbij valt te
denken aan assistentie ter plaatse bij onverwachte situaties tijdens uw vakantie
of overwintering. Al onze dienstverlening gaat altijd om maatwerk en individuele begeleiding. Voor het regelen van specialistische zaken kunnen wij u doorverwijzen en begeleiden naar deskundige dienstverleners.
Via ons uitgebreide netwerk van betrouwbare dienstverleners kunnen wij voor u
de juiste contacten leggen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Kom dan langs bij het clubgebouw op de eerste of de derde donderdagochtend
van de maand tussen 11.00 en 12.00.
Wij houden dan een vragenuur waarbij u geheel
vrijblijvend met al uw vragen bij ons terecht kunt.
Schroom niet en kom langs!
Met vriendelijke groet,
Corinne en Ruchamah
www.zorgeloosouder.com
tel: 0034 686 47 33 89
tel: 0031 654 35 53 96
mail: info@zorgeloosouder.com
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Impressie van de open dag op 1 februari

en diverse activiteiten in beeld gebracht

Jan Mol in training voor de Alpe d’Huzes
Onze
doorzetters,
die
van
geen
ophouden
weten
en
samen
opgaan
in
een
hobby
foto:
Margaret
Vegter
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Wandeltocht 22-02-2020
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Ja, het was weer zo ver: de wandeltocht. Wat hadden
we een mooi weer; het leek wel zomer en alle deelnemers hadden er dus ook reuze zin in. Vandaag een keer
de wandelschoenen aan gedaan in plaats van de stoute. Dat was een goed idee ! Het was bij elkaar best een
hele wandeling, die heel goed te doen was voor iedereen: nog geen 5 kilometer. En die liep door het mooie La Nucía met de schitterende,
verzorgde oude straatjes. We kwamen natuurlijk langs een hoop wetenswaardigheden
en de organisatie had er leuke vragen bij om ons
alert te houden. Tijdens de Koffiestop in Rincon de
Camaron werd ook nog van de grijze massa in de
hersenpan wat aandacht gevraagd, dus tijdens de
pauze met een heerlijke plak cake gedoopt in de
chocolade of een kokosmakroon hebben we ons niet
verveeld. Weer op pad - nog even de benen strekken
in de laatste kilometers.
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XIMAAL 20
20 AUTO
AUTO´S
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Deze leek iets sneller te
gaan maar dat kan eraan
liggen dat we wisten dat
Jos op de parking klaar
stond met het adres van
het restaurant waar we
heen gingen voor de
lunch. De lunch was in
restaurant Nucía Park
waar we eerst even hebben geborreld tot iedereen aanwezig was. Het eten was tot in de puntjes verzorgd, net zoals de wandeltocht.
Dank dus aan Jos, Willeke en Willie. Geweldig!
Op de eerste plaats is het team van Joke geëindigd en die hadden heel veel plezier hierom. Dat was anders voor het team dat tweede werd onder leiding van Joost. Zij zijn aangewezen om de wandeltocht van volgend jaar uit te zetten. We hopen dat ze er na deze
grote schrik volgend jaar toch een mooie tocht van maken….
We zijn benieuwd. Wat een mooie gezellige dag!
Iedereen bedankt - ook de andere deelnemers - want we doen het met z´n allen
Linda
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Ook een aanrader voor andere groepen ....
“Fantastisch! Fantastisch!”
“Goh, wat mooi hier, dat ik dat niet eerder heb ontdekt!”
“Heel bijzonder, echt waar!”
We zijn met een groep mensen van de
Jeu de boules ploeg van onze club
naar de Beeldentuin Klein Schreuder
in Alfaz del Pi gegaan. Dat is eens
iets heel anders dan met zijn allen
ballen gooien. Na het ’boulen’ op de
donderdagmorgen zijn we meteen,
mét ons eigen ‘hapje en drankje’, in
groepjes vertrokken.
Er is geen horeca, maar wel een heerlijk terras voor eigen koffie of
snacks.
Het is heerlijk om met bekenden op een prachtige plek gezellig te lunchen.
Ondertussen krijgen we van de eigenaresse interessante verhalen en uitleg te
horen over het ontstaan van de stichting en deze mooie tuin die we ook wel een
park kunnen noemen.
Wat een prachtige prestatie van een idealistisch echtpaar dat dit tot stand kan
brengen. Na de lunch krijgen we alle tijd om de tuin in te gaan en te genieten van
de aanleg, de diversiteit van bomen en struiken en van de verscheidenheid van
beelden in voornamelijk staal en brons. Er zijn al diverse bloemen te bewonderen, maar in maart en april zal het zeker nog veel mooier worden.
Een goede reden om dan nog eens te gaan.
Misschien ook iets voor andere groepen van onze club? Of voor mensen die
graag bezig zijn in een tuin als vrijwilliger? Natuurlijk is men ook privé van harte
welkom: alleen of met familieleden, vrienden of clubgenoten.
Een bezoek kost 5 euro p.p., maar een jaarkaart kost slechts 18
euro voor twee personen.
Op zaterdag en zondag is de tuin open van 10.00 tot 14.00 uur en verder de
hele week op aanvraag per e-mail of telefoon. Bij aankomst even bellen bij de
poort Fundación Klein-Schreuder. Cami del Pinar 23.
E-mail: info@klein-schreuder.com.
Van harte wensen we iedereen die van plan is om ook eens te gaan kijken een
mooie en gezellige ervaring op deze unieke, rustieke plek. Veel plezier!
KLVG.
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…….En dan is er een canasta avond met hetzelfde aantal
spelers als er dagen in de maand februari zitten dit jaar: 29!!
Niet echt handig met het formeren van tafels, waar 4
spelers het meest gangbaar is. 3 tafels van 3, daar
worden de meesten niet vrolijk van. Uiteindelijk is het opgelost doordat
iemand besloot toch niet te spelen.
Zo is er voor alles een oplossing; het was weer gezellig.
De hoogste score per avond:
27 januari Margo Niestadt 13265 punten
3 februari Elly van Dijk 11255 punten
10 februari Ingrid van Veen 16475 punten
17 februari Andre Appels 15965 punten
Hoogste scores van 2020:
1. Ingrid van Veen 16475 punten
2. Andre Appels 15965 punten
3. Ada Duker 15925 punten
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Blij dat ik man ben (5e aflevering.)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Je mag op de grond spugen.
Een simpele auto- of motorbrochure bezorgt je maandenlang leesplezier.
Je hebt verstand van elektriciteit.
Je hoeft geen handtassen vol overbodige troep overal mee naar toe te sleuren.
Je hoeft niet te liegen over je leeftijd.
Het kan je niet schelen als je haar nat wordt van de regen.
Je denkt de hele dag eigenlijk maar aan één ding.
Een bloemetje volstaat om de grootstmogelijke ruzie bij te leggen.
Je kunt naar maandverband reclames kijken zonder je te pletter te ergeren.
Als je in de politiek gaat, neemt men je serieus.
Een tegelwijsheid:
Zij die achter mijn rug om spreken, staan op de juiste plek om mijn kont
te kussen.
GVG
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Biljartnieuws

Op vrijdag 7 februari is het jaarlijkse
Libre toernooi gehouden. Er waren 10
deelnemers, die allemaal 4 partijen in de voorronde hebben gespeeld.
De 2 beste spelers per poule gingen door naar de halve finale en de finale.
Hieronder de prijswinnaars:
1e prijs: Cees Kraan
2e prijs: Pieter Tensen
3e prijs: Wim van Ooijik
4e prijs: Jac Kessels
Speciaal danken we Marco en Aad voor de logistieke ondersteuning. Tevens is
een compliment aan alle deelnemers op z’n plaats omdat ze allemaal op tijd
waren zoals afgesproken.
Het volgende biljarttoernooi is het 3 banden toernooi, dit wordt gehouden op
vrijdag 13 maart.
Deelnemers kunnen zich opgeven via de lijst die in de biljarthoek hangt.
Op maandag 2 maart 2020 om 1200 uur is de prijsuitreiking van de libre
competitie en de driebanden competitie. Alle deelnemers van beide competities
worden verzocht om daarbij aanwezig te zijn in de biljarthoek
Nieuwe leden zijn welkom en kunnen zich opgeven bij Chris Janse,
Cees Kraan of Cor Klaver.
Vriendelijke groet, Chris Janse

Hoogste score Januari / Februari 2020
Zondag koppel-klaverjassen
19-01-2020 Alie van Barneveld & Gera Janssen 5008
26-01-2020 Martin Kuckartz & Carl Fritsch 5193
02-02-2020 Janny Spronsen & Ben van Beek 5624
09-02-2020 Wies van Benthem & Harry Blous 5411
16-02-2020 Toiny Weiss & Anke Kuckartz 5521
Hoogste score Woensdag
22-01-2020 Harry Blous 5469
29-01-2020 Elly van Dijk 5449
05-02-2020 Ali van Barneveld 5784
12-02-2020 Henk Mulder 5990
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Uit eten

Met de wandelclub
hebben we een
wandeling gemaakt
van ongeveer
9 kilometer
rond Altea.
Nadien zijn we gaan
eten bij Restaurant
Bay Leaf, Indian
Nepali cuisine
(Carrer Ruperto
Chapi 9 in Albir).

Er was buiten voor ons gedekt op het zijterras, maar om 14.30 uur in december
kan het toch verraderlijk snel afkoelen en dus vroegen we om een tafel binnen.
Dit was geen enkel probleem. Binnen een paar minuten was er een prachtige tafel
gearrangeerd aan de zonzijde van het restaurant.
Het middagmenu kost € 12,50 incl. drankje. Je kunt natuurlijk ook iets van de
kaart nemen, maar we namen allemaal het menu.We kregen eerst een voorafje
van het huis: een krokante flinterdunne koek met 3 verschillende sausjes,
variërend van zoet tot pittig. Er was keuze uit 3 voorgerechtjes waarvan 1 vegetarisch was. Qua hoofdgerecht konden we kiezen uit 6 gerechtjes, waarvan ook 1
vegetarisch was. Het nagerecht bestond uit diverse soorten ijs of koffie.
De bediening kreeg tegelijkertijd z’n voorgerecht en hoofdgerecht, zodat iedereen
tegelijk heerlijk kon smullen. We gaven de schaaltjes aan elkaar door zodat je ook
van elkaars gerechtjes kon proeven.
Echt heerlijk, want echt alle schaaltjes werden schoon-leeg gegeten.
Beoordeling
Ambiance
8: gezellige inrichting, mooi tafellinnen
Bediening
8: vriendelijk en behulpzaam met de uitleg van de gerechten
Kwaliteit
8: goede kwaliteit en zeer smakelijk
Prijs-/kwaliteitverhouding: 8 zeer goed
Parkeren
7: in de straat was voldoende parkeerruimte
Totaal
8: zeer goed, echt een aanrader
Brigitta Janse
De BRUG blz. 16

Overzomeren
Het is altijd weer gezellig om op dinsdag of op donderdag de schilderende en beeldhouwende clubleden met raad en daad bij te staan. De sprekende resultaten van hun noeste
arbeid kunt u bewonderen aan de muren van de soos. Deze niet aflatende inzet verdient
een betrokken begeleiding. Daar probeer ik voor te zorgen, omdat ik een behoorlijk deel
van het jaar in Nederland aan het ‘overzomeren’ ben.
Tot voor kort was dat geen bezwaar omdat Jaap van Gurp dan de begeleiding voor zijn
rekening nam. Maar Jaap woont nu blijvend in Nederland en omdat ik de creatieve leden
niet in de steek kan laten, moet ik dus op een andere manier zorgen dat continuïteit niet in
het geding komt. Na overleg met verschillende mensen, onder anderen met Linda en
Annelies, hoop ik een oplossing gevonden te hebben: Linda is bereid om op dinsdag de
beeldhouwers te begeleiden en in principe is Annelies bereid gevonden om de schilders
op donderdag te begeleiden. Ik hoop dat zo de schilder- en beeldhouw-activiteiten
ondanks mijn afwezigheid, kunnen worden voortgezet.
Hierbij ga ik er van uit dat alle betrokkenen het met deze oplossing eens zijn.

Met creatieve groet Bart

Paasbrunch
Zondag 12 april 2020
Aanvang 11.00 uur

Lopend buffet met heel veel
lekkers!!
De kosten zijn € 13.50 p.p.
U kunt zich inschrijven aan de bar
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BRIDGE NIEUWS
De stille maand januari was bij bridge niet zo stil: we hadden vaak 6 tafels of
meer. Helaas kreeg een van onze bridgepartners een ongeluk: ze werd aangereden op een zebrapad en kwam daar - gelukkig alleen met een gebroken hand en
vele kneuzingen - levend van af. We wensen hierbij Marianne een voorspoedig
herstel en hopen dat ze gauw de kaarten weer vast kan houden.
Op woensdag 8 april zullen we onze Paasdrive houden, omlijst met een heerlijke
lunch en prijs voor iedereen. Inschrijven hiervoor kan binnenkort op de club.
Woensdagmorgen
8 januari Hetty Hertog en Linda Laheij
15 januari Alberdien Verstoep en Jan Schoonhoven
Slem geboden door Carla Jansen en Jan Mol
Rita vd Slik en Ann Koot.
22 januari Rietje vd Oudenrijn en Frans Sertons
Slem geboden door Linda Laheij en Betty Ruygrok
29 januari Lia Nicolaas en Riek Tol
Donderdagavond
9 januari Ann Koot en Peter Ortmans
16 januari gegevens ontbreken
23 januari Ineke Praalder en Hans Praalder
30 januari Ans de Geus en Jan Mol
Slem geboden Betty Ruygrok en Aad Stolk
Hetty Hertog en Pieter v Reede
Rietje vd Oudenrijn en Riek Tol
Christien v Bel en Monika Hennenberg
Jo Nilwik en Jan van Rossum
Ans de Geus en Jan Mol

59,72%
62,50%
6S/C
6Sx/C
65,28%
6SA/C
58,25%

68,00%
60,83%
66,67%
6SA/+1
6 H/C
6SA/+1
6H/C
6SA/C
6SA/C

Het Bridgeteam

BLOEDDRUKMETING IMED
Het meten van de bloeddruk door IMED zal in de Club plaatsvinden op
de eerste en derde donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Beste leden, alle vrienden en bekenden van Club Los Holandeses
Naast biljarten, sjoelen, bridgen en jeu de boules op de Club Los Holandeses heb ik nog
een hobby en dat is fietsen. Ik wil jullie graag uitleggen waarom ik donderdagmorgen 4
juni 2020 om 04.30 uur voor de 10e keer aan de voet van de Alpe d’Huez (14 km) weer
klaar sta om deze berg op deze speciale dag 3 of 4 keermet de racefiets te beklimmen.
We hebben allemaal één gezamenlijk doel en dat is samen met onderzoekers en wetenschappers het ultieme doel bereiken dat er niemand meer dood gaat aan kanker. Deze
ziekte moet een keer een chronische ziekte worden waar je goed, gelukkig en gezond mee
verder kunt leven. Ik doe dit op deze dag samen met 5000 goed getrainde mensen en
enkele honderden vrijwilligers die, zoals ik, allemaal hun eigen reden en hun eigen verhaal hebben om hieraan deel te nemen. Ondanks dat ik die Alpe d’Huez, met zijn 21
bekende bochten, in al die jaren al 58 keer heb beklommen, is het toch iedere keer weer
de beklimming van mijn leven én voor het leven van een ander. Omdat we van elkaar zo
goed aanvoelen waarom we hier aan deelnemen, druipt de saamhorigheid deze hele dag
van de Alpe d’Huez af. Mijn gedachten zijn tijdens deze beklimmingen natuurlijk speciaal bij Els en heel veel overige familieleden en vrienden in Nederland, maar ook bij alle
mensen die ik hier in Spanje heb gekend en bevriend mee was en bij allen die nu behandeld worden.Om het ultieme doel te bereiken, niemand meer dood aan kanker, is er veel
onderzoek nodig. Veel onderzoek betekent veel geld. We hebben sinds de start van de
Alpe d’HuZes al 174 miljoen euro bijelkaar gefietst en gelopen. Vorig jaar was de
opbrengst € 12 miljoen. De gehele opbrengst (uw sponsorgeld) wordt elk jaar 100%
ondergebracht bij het KWF. In overleg met de KWF Adviesraad en de Alpe d’HuZes
wordt besloten welke wetenschappers voor welk onderzoek een gedeelte van uw sponsorgeld mogen besteden om bovenstaand doel stap voor stap te bereiken. Lieve mensen, het
is voor mij heerlijk trainen hier in de bergen van de Costa Blanca en straks, vóór dat ik
naar die Alpe d’Huez ga, nog een maandje in de Brabantse en Zeeuwse wind, maar ook
daar is het regelmatig afzien hoor. U hoeft niet af te zien, noch met mij die Alpe d’Huez
op, maar u kunt wél uw steentje bijdragen aan het bereiken van dat ultieme doel door mij
te sponsoren. Dit kan cash in de Alpe d’HuZes box op de bar van de Hollandse Club of
op mijn actiepagina van de Alpe d’HuZes. Ook uw cash bedrag komt terecht op mijn
actiepagina. U ontvangt een keurig bedankbriefje van de Stichting Alpe d’HuZes. U komt
heel gemakkelijk op mijn actiepagina: klik op Alpe d’HuZes. Bovenaan kiezen:
Nederlands of Engels, en klik daarna op “deelnemers”. Bij “vind een deelnemer” voert u
in “jan mol”, zoek en klik op “ foto of tekst jan mol”, dan bent u op mijn actiepagina.
Op mijn actiepagina kunt u:
a. Een interview van mij zien op TV Brabant, mijn deelname 2018
b. informatie lezen over de verdeling van de € 174 miljoen euro sponsorgeld
c. én u kunt hier mij (+ Alpe d’HuZes + KWF) sponsoren.
Op 4 juni kunt u ook live mijn aantal beklimmingen en tijden volgen op www.opgevenisgeenoptie.nl (deelnemer nummer 893).

MAG IK A.U.B. OP UW STEUN REKENEN ?
� Zie ook op de bridgepagina de informatie over de ‘Alpe d’HuZes
Bridgedrive op vrijdag 27 maart.’ Heel erg bedankt alvast,
Jan Mol.
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Shanty koor
Over het Shanty-koor
Er is veel beweging binnen het koor, eerst waren er geen musici en ook geen
nieuwe leden. Wij, als bestuur van het koor, zijn 2 jaar geleden begonnen en nu
zijn er 4 accordeonisten, 1 drummer en een aantal nieuwe leden. Ondanks dat
we dachten dat alles goed ging, broeide het onderhuids toch: wij hadden ons
niet gerealiseerd dat de
niveaus van de musici en het
koor uit elkaar gingen groeien.
In verband daarmee hebben
wij een aantal weken geleden
bij elkaar gezeten en duidelijke afspraken gemaakt. Susan
heeft zich teruggetrokken als
dirigent, volgens eigen zeggen
omdat zij het niveau niet aan
kan en ook omdat ze zich niet
voor 100 % kan inzetten voor
het koor. Susan - heel veel
dank voor je inzet. Helaas zijn de 2 gitaristen er ook mee gestopt, ook hen dank
ik voor hun inzet. Er is nu een muziekcommissie die nieuwe liedjes uitzoekt,
waaronder ook niet-Shanty-liedjes die wij gaan oefenen. Wij hebben Kees
bereid gevonden (onder bepaalde voorwaarden) om voorlopig te gaan dirigeren.
Annelies kan hem vervangen. Ons koor heeft opgetreden op de open dag.
Zie de foto van het koor met nieuwe shirts.
De geluidsinstallatie is helemaal opgewaardeerd: onderdelen zijn vervangen en
de installatie kan nu ook gebruikt worden bij optredens van zangers zonder
geluidsinstallatie. Ook kan deze worden ingezet bij presentaties. Fred Dörr
heeft de installatie helemaal gerenoveerd, heel veel dank hiervoor, Fred. Wij
hopen dat iedereen er positief in blijft staan, want zingen is heerlijk en goed
voor je lijf en leden.
Paul van Veen,
secretaris.
De BRUG blz. 20

Weekagenda
10.15-14.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

Bart Groels
Johan Timmerman
Henk Murks

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

Margaret Vegter
Tonny Duyneveld

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
13.00-14.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bibliotheek
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag
Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
Sjoelen
Ben v. Zutphen
Tafeltennis
Joop Verbeek

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

Chris Janse
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt

Klaver, Brouwer
Cor Klaver
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Joke Holleman
Jan Mol

Cees Kraan
Joke Niestadt

Zondag
Koppel klaverjas
Tonny Duyneveld
NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Op dit moment is er weinig nieuws van de bibliotheek te melden. U weet inmiddels
dat de bibliotheek sinds 1 januari 2020 open is op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.
U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Wij hebben meer dan
2000 boeken op de plank staan. Het lenen van boeken is voor leden van club Los
Holandeses gratis, u mag de boeken dan twee weken bij u houden om ze daarna weer
om te ruilen voor andere Namens de medewerkers van de bibliotheek wensen wij u
veel lees plezier. De bibliotheek is bij het zwembad het trapje af en dan gelijk rechts.
De medewerkers van de bibliotheek.
10.30-14.00 uur
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