We schrijven oktober 2020
Oktober is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam komt
van octo, het Latijnse woord voor acht. Oktober was
volgens de Romeinse kalender oorspronkelijk de
achtste maand van het jaar, omdat volgens deze
kalender tot 153 v.Chr. het nieuwe jaar op 1 maart
begon. Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd.
Sinds de 16e eeuw geldt oktober tevens als de rozenkransmaand.
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LAATSTE NIEUWS
Maandag 5 oktober gaat de club weer open

Clubblad van de vereniging ‘Club Los Holandeses’
Clubgebouw: Plaza Justus 1, Urb. Barranco Hondo 03580 L’Alfàs del Pi

42-ste jaargang nummer 10 oktober2020

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

Voor advertenties en foto’s
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SOCIËTEIT

algemene informatie

Openingstijden: dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur
en bij avondactiviteiten
vanaf 19.00 uur.

Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2020)
bedraagt de contributie: € 80,-

Door de ontwikkelingen rondom het
Corona-virus zijn de regels door de
overheid weer wat aangescherpt.
Deel-lidmaatschap:
Voor ons clubgebouw en terras gelper maand: € 15,- met een maximum
den alle door de overheid voor de
van vier maanden aaneengesloten.
horeca vastgestelde regels. Dit bete- Deze leden hebben geen stemrecht.
kent momenteel onder meer: 1,5
De jaarcontributie dient uiterlijk op
meter afstand van elkaar aanhou31 januari betaald te zijn.
den behalve van uw eigen huisgeVoor betalingen na die datum wordt
noot, tafels en stoelen bij voorkeur
€ 5,- extra in rekening gebracht.
niet verplaatsen, altijd een mondContributies en/of donaties kunnen
kapje gebruiken behalve terwijl u
eet, drinkt of zwemt, en er mag bui- contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
ten en op terrassen niet meer
overgemaakt.
gerookt worden als daar de afstand
tot anderen niet minimaal 2 meter
bedraagt. Ook het barteam draagt
mondkapjes als bovenstaande regels BANCO SANTANDER SA
niet gehandhaafd kunnen worden.
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
Let op! We kunnen gecontroleerd
( IBAN dient u te gebruiken als u
worden en bij het overtreden van
vanuit Nederland overmaakt. )
deze regels volgt dan een boete voor
BIC/Swiftcode: BSCHESMM
zowel het barteam als de bezoekers
t.n.v. Circulo Privado Los
die in overtreding zijn.
Holandeses, Alfaz del Pi
Vanzelfsprekend draagt iedereen
zijn eigen verantwoordelijkheid in
*Contante betaling kan geschieden
deze. Voor de goede orde: er staat
aan de bar in de soos of aan de
handgel klaar voor gebruik door
penningmeester.
alle bezoekers van de club
Bij de voorplaat: .Dit is de bekendste van heel Spanje waarbij het om een aquaduct gaat uit
de tijd van de Romeinen.JAARPRIJZEN
Tarraco was de grootste
Romeinse nederzetting
ADVERTENTIES
2020 binnen het huidige
Spanje
en de duizenden inwoners hadden
natuurlijk vers water nodig.1/3
Hetpagina:
aquaduct van
1/1
pagina:
1/2 pagina:
Tarragona
is
217
meter
lang,
27
meter
hoog
en
bestaat
uit
25
bogen
die
verdeeld
zijn
twee
Kleur
€ 250,00
Kleur
€ 150,00
Kleur
€ over
90,00
verdiepingen.
Van
het
bovenste
naar
het
onderste
deel
van
het
Aquaduct
is
er
een
verschil
van
Z/W
€ 180,00
Z/W
€ 90,00
Z/W
€ 70,0040
cm waardoor het water van de bergen naar de stad Tarraco kon vloeien.
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”
De BRUG blz. 3

Van de Redactie
Als je zo eens je gedachten laat gaan…..
Corona. Tja, wat anders ? De greep van Corona op het wereldgebeuren
wordt steeds strakker. Je zou kunnen zeggen dat ie al aardig nijgt naar een
wurggreep. Hadden we voorheen al het afstand houden enn het dragen van
mondkapjes, nu hebben we te maken met snel stijgende aantallen besmettingen. En met het oordeel van de ons omringende landen, die Spanje rood
kleuren. Dat houdt nog meer toeristen tegen om vakantie te komen vieren
in Spanje. Maar dat is uiteindelijk zowel voor hen als voor ons in Spanje
wel zo veilig. Momenteel bestaat het vermoeden dat de nieuwe besmettingen veroorzaakt worden door jongeren, want bij hen moet alles doorgaan –
feesten, voetballen enzovoorts, het moet allemaal kunnen. Want zij moeten
zich kunnen vermaken.
En wij dan, wij niet ? Wij met onze mondkapjes en ons afstand houden ?
Nu is bedacht dat vanaf het komend voorjaar een Franse hoge snelheidstreinreis van Madrid naar Barcelona vice versa maar één euro kost (10.000
kaartjes), aldus Spanje Vandaag! Nota Bene: de oorzaak van de besmettingen aan deze kant van Spanje waren de voetballers en supporters die van
Madrid naar Barcelona reisden (en weer terug) voor hun geliefde sport !
Gaan ze er soms van uit de Corona tegen die tijd al overwonnen zal zijn?
Nou, zoals het er momenteel uitziet is daar weinig kans op, want de regionale overheid in Madrid heeft juist nu de hulp moeten in roepen van het
leger en de Guardia Civil om de boel daar weer enigszins onder controle te
krijgen……
Toch moeten we – er zit niet anders op – op de wijsheid van de regeerders
van dit land vertrouwen. Want: regeren is toch vooruit zien ? Ze doen hun
best. Ze hebben toch al tot het voorjaar vooruit gekeken….. ?
De Redactie
P.S.
In Nederland klaagt de jeugd steen en been dat ze hun vrijheid kwijt zijn, niet
kunnen feesten en oh oh wat hebben ze het zwaar. Het is wellicht aan te raden
om als ze toch vroeg naar huis moeten eens een boek te gaan lezen.
Het dagboek van Anne Frank maar eens proberen !
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Van de Bestuurstafel

Corona Update, HOUD JE AAN DE REGELS!!
Beste Leden,

Beste leden,
In dit bericht een herhaling en een opfrisser van de regels waaraan wij ons
hier in Spanje en dus ook in onze club moeten houden. We willen namelijk
onze club open houden en dat kan alleen maar met de medewerking van
iedereen die onze club bezoekt. Het is niet leuk maar de besmettingen blijven plaatsvinden en dus moeten we ons ook nog steeds aan de regels van de
overheid houden om onszelf en anderen te beschermen tegen het virus.
De regels bij ons in de club zijn als volgt:
1.

Blijf thuis als je je niet goed voelt.

2.

Houd afstand van elkaar (min. 1,5 m).

3.

Als je rookt en geen 2 meter afstand kunt houden van anderen
doe dit dan op een (speciale) plek waar dat wel kan.

4. Draag steeds een mondkapje als je de club bezoekt. Alleen als je aan
een tafel zit en eet of drinkt kan het mondkapje af. Uitgezonderd hiervan
zijn de mensen die een doktersverklaring bij zich hebben waarin staat dat
ze vrijgesteld zijn hiervan.
Dit betekent dat bij alle activiteiten die plaatsvinden in onze club (zowel
binnen als buiten) het verplicht is om een mondkapje te dragen (kaarten,
bridgen, tafeltennis, biljart, jeu de boules, schilderen, beeldhouwen enz.
enz.).
Ben je niet van plan om je aan deze regels te houden dan willen we je vragen om onze club niet te bezoeken.
Alleen op deze manier kunnen we onszelf en anderen beschermen en kunnen we hoge boetes (die voor de overtreders zelf zijn) voorkomen.
We vinden deze regels heel vervelend maar we zijn verplicht ze met jullie te
delen.
Opmerkingen of suggesties zijn altijd welkom.

Het bestuur.

Het is een prachtige zondag in september. De lucht innig blauw, de temperatuur op het strand en in de zee is perfect. Relaxte mensen om ons
heen. Allemaal keurig liggend en zittend, ieder in een vakje dat met een
blauw touw is aangegeven. Joost en ik wagen ons voor het eerst dit jaar
op het strand.
Ja de wereld is veranderd.
We worden door het coronavirus opgedeeld in vakjes, in zones, in gebieden, in groepen, in voor en tegen mondkapjes, in voor en tegen het
bestaan van het virus, enzovoorts. Een moeilijke en soms eenzame tijd.
Een tijd waarin we onze familie uit Nederland niet zien, een tijd waarin
we onze emoties overhoop gooien, ons regelmatig alleen voelen. Maar
ook een tijd waarin we weer willen opstaan, willen zingen en dansen.
Waarin we tegen onszelf zeggen: “kom op, we moeten positief blijven”.
Ieder van ons moet op zijn/haar eigen wijze uit deze periode klauteren en
weer gaan leven, gaan bewegen, gaan lachen en blij zijn.
Meer dan ooit weten we nu wat het betekent om je vrijheid voor een stuk
te moeten inleveren. Langzaam komen we weer uit onze schulp gekropen
en kunnen de kleine, maar o zo belangrijke dingen die er even niet waren,
weer waarderen.
Wie weet heeft deze periode ons met de neus op de feiten gedrukt en
beseffen we meer dan ooit in welke luxe omstandigheden we leven.
Ook in onze club was het donker en leeg en stil. Veel te stil.
Ook hier klauteren we langzamerhand weer naar boven. De eerste
clubbijeenkomst op 29 augustus was een groot succes.
60 mensen hebben genoten van elkaar, van het heerlijke eten en van de
onverwachte regen, die net op dat moment op ons neer plensde. We
hadden alles coronaproof georganiseerd, maar toch bleef het spannend in
de dagen daarna of alles goed gegaan was.
En dat was het !
Dus in overleg met het barteam hebben we de tweede bijeenkomst
gepland op 26 september. Ook weer corona-proof.
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vervolg van de bestuurstafel
Helaas moest dit plan vanwege sluiting van de Club in verband met
mogelijke Coronabesmetting(en) worden afgelast.
Zo zien we stapje voor stapje weer licht in de tunnel en dat werd tijd.
Trouwens, als je de club nog niet hebt bezocht dan zul je de eerste keer
aangenaam verrast zijn:
Tijdens de crisis zijn er ook heel positieve dingen gebeurd.
Zo heeft ons clubgebouw een metamorfose ondergaan. Ik geef een groot
applaus aan de mensen die keihard gewerkt hebben om de binnenkant een
nieuwe uitstraling te geven.
Met Janet van het evenemententeam als initiator hebben een aantal vrijwilligers zich uit de naad gewerkt. Dank jullie wel. Alles ziet er weer spic
en span uit, ook dankzij de restyling van schilderijen en meubilair door
Linda en Fred met hun team.
En als klap op de vuurpijl werd door een van onze leden ons een chique
witte tafel met stoelen aangeboden. Een tafel die uitnodigt om samen een
gesprek te beginnen of lekker te lezen, een bitterbal te eten of gewoon
lekker aan te schuiven. Dank lieve gevers, we zijn er heel blij mee.
Ja, en hoe het nu op korte termijn verder gaat is natuurlijk afwachten. Wat
doet het virus? Kunnen we binnenkort weer denken aan ....... ? Vul maar
in wat je graag zou willen. Wij willen graag samen met het barteam een
vervolg geven aan de gezellige bijeenkomsten die al geweest zijn. De
plannen zijn er al. Wat ik hoop is, dat onze club weer een warm huis is
voor ons allemaal. Dat we onze plannen kunnen realiseren. Een huis
waar we mét en ván elkaar kunnen genieten.
Ik wens iedereen een mooie, gezonde en veilige oktobermaand.
Een lieve groet en een dikke knuffel van
Gerry Officier

De BRUG blz. 6

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 ziekenhuizen: 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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VAN HET EVENEMENTENTEAM
Beste leden,
Laten we beginnen met het goede nieuws: Joke Niestadt heeft zich beschikbaar
gesteld om in ons Evenemententeam plaats te nemen. Zij gaat ons ondersteunen, en met name begeleiden inzake de facebook-pagina Club Los Holandeses.
Uiteraard zijn wij als Evenemententeam heel blij dat Joke deze functie op zich
wil nemen. Joke, namens ons allen: heel veel succes !
Dan hebben we voor onze bingo-liefhebbers minder goed nieuws: De gemeente
Alfaz del Pi geeft helaas geen toestemming om in ons clubhuis de bingo-middagen te organiseren. Ook van het organiseren van markten moeten we voorlopig
helaas afzien. Dus kunnen wij op dit moment (wij hopen wel weer heel snel)
niets organiseren. Het spijt ons jullie dit mede te moeten delen.
Wel proberen het bestuur en het barteam eens per maand een soort themamiddag/-avond te plannen. Dit gaat uiteraard in overleg met gemeente Alfaz del Pi.
Namens ons hele team hopen wij graag jullie regelmatig te begroeten in ons
clubgebouw
Met vriendelijke groet,
Het Evenementen team ‘Club Los Holandeses’

Bordjesdag
Op 29 augustus was het dan zover, eindelijk konden we elkaar na
lange tijd weer ontmoeten. We hebben genoten van het weerzien,
nieuwe mensen ontmoeten en het eten. Het regenbuitje dat plotseling
uit de lucht kwam vallen deerde ons niet.
Het was een goede start in coronatijd en hopelijk het begin van vele
nieuwe en oude activiteiten.
Harry van Egten en Gonnie Boekestijn
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Recept van de maand

Aardbeien-panna cotta
Nagerecht voor 4 personen, bereiding ca 20 min. en 4 uur in koelkast.
Ingrediënten
2 gelatine blaadjes
250 ml room
50 gr suiker
225 g aardbeien
90 ml yoghurt
muntblaadjes garnering
Bereiding
Week de gelatine 5 min in koud
water. Verwarm de room in een pan
en voeg de suiker toe.
Als deze is opgelost neem je de pan
van de warmte bron.
Pureer de aardbeien.
Knijp de gelatine uit en voeg deze
toe aan de warme room. Roer zachtjes door tot deze is opgelost.
Voeg de helft van de room toe aan
de aardbeien.
Leg 4 glaasjes schuin in de koelkast,
ondersteund door een prop keukenpapier. Giet de aardbeien in de
glaasjes. Laat deze in 2 uur stijf worden. Verwarm de witte pana cotta
maar laat deze niet koken.
Giet dit mengsel bij de yoghurt.
Zet de glaasjes recht op en laat nog in 4 uur stijf worden.
Garneer met een aardbei en een muntblaadje.
Eet smakelijk,
Paul van Veen
De BRUG blz. 10
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Nou, de maand september heeft ons
nog even goed verwend met een heerlijke nazomer - een beetje warm voor
sommigen - maar toch wel lekker.
Was ik toch in de vorige Brug vergeten
te vermelden dat onze balconades deze
maand in Alfaz del Pí hangen.
Toch zullen velen wel wat bekende
balconades hebben gezien in het
hoofdstraatje van de kerk en op het
plein hingen er ook een paar van ons.
Volgende keer gaan we naar Agost, dat
is iets verder weg dus daar gaan we
meestal niet kijken. Langzaamaan
wordt het toch wat drukker op de club
en dus ook bij beeldhouwen
en schilderen.
De beeldhouwers hebben
weer mooie nieuwe stenen
en zijn vol goede moed aan
een nieuw project begonnen. Enkelen zijn nog in
gasbeton bezig, want dat
werkt heerlijk.

oktober weer hier is en dan
zal hij op donderdag het bijstaan van de schilders en
schilderessen weer van mij
overnemen.
Voor wie dat wil zal ik
gewoon klaar staan om aan
wijzingen te geven bij hun
schilderwerk. We gaan wel
zien hoe het loopt. Tegen die
tijd hebben Bart en ik al
onder het genot van een borreltje een manier gevonden
zodat iedereen vrolijk kan
komen schilderen.
Er zijn ook langzamerhand
weer wat club-activiteiten,
we hebben bordjesdag al
gehad en dat was een daverend succes.
Eind deze maand is er een
BBQ a la bordjesdag, dus u
kan weer heerlijk blijven zitten. Ik ga er vanuit dat ook
deze dag weer heel gezellig
zal zijn en dat het eten heerlijk smaakt.

Langzamerhand wordt het steeds professioneler, want steeds
meer hakkers ontdekken de Dremel. (een electrisch stuk gereedschap – red.) en gaan daarmee aan het werk.

Volgende maand weer een ander thema. Er wordt hard aan
gewerkt om het op de club gezellig te hebben.

Bij het schilderen is het nog even erg rustig (gelukkig voor mij).
Helaas heeft Annelies niet de lessen op donderdagochtend overgenomen zoals gepland stond, erg jammer.
Maar hulp is onderweg, de planning van Bart is dat hij begin

Nu wordt het afwachten of alle overwinteraars weer komen.
Zoals het er nu naar uitziet komen er toch weer veel mensen hier
hun winter doorbrengen, want er gaat toch niets boven ons heerlijke Spaanse zonnetje?
Linda
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Martine Bijl - ze is een legende.
Één van haar meest grappige teksten lees je hieronder.
Met de groeten van Gerry Officier.

Mooi wezen
Toen de eerste rimpels kwamen was ik in paniek,
ik liet mijn face toen liften in een prijzige kliniek.
Nou, mijn man vond het fantastisch,
mijn gezicht was weer elastisch.
Niks geen rimpels, niks geen vouwen,
net zo glad als bij ons trouwen.
Tot mijn man zei 'het is misschien gek...
maar jouw kop past niet meer bij je nek'
Ach, een kleine ingreep, ze trekken dit dus strak
geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak.
Nou mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden.
De chirurg zat met mijn borsten in z'n maag
want nu zaten die volgens hem veel te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein,
maar met siliconen vulling mochten ze er best weer zijn.
Nou ik zag mijn man ontvlammen,
want ik had dus zulke prammen.
Toen op een avond na het vrijen,
keek hij peinzend naar mijn dijen.

En al had ie geen duidelijke kritiek
ik ging toch weer terug naar de kliniek.
Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.
Om tegelijkertijd mijn billen
minstens zo'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel
maar zat wel heel strak in mijn vel.
Mijn man was niet meer zo op zijn gemak,
want op straat riepen jongens 'ga je lekker,.... ouwe zak'.
Nou - toen kocht ie een toupetje
en een veel te strak Korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymmen.
En maandenlang volgde hij een rigoureus dieet,
tot hij zonder reden in de sauna overleed!
Daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf,
maar nu hij erin lag was de aardigheid eraf.
Nu laat ik de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen...
Dames, laat je niet verlakken,
laat de boel toch rustig zakken
Met gladgestreken nekken
valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen !
Echte schoonheid zit van binnen!
Martine Bijl
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Biljartnieuws
Beste biljarters,
De biljartcontributie van 20 Euro per jaar, dient weer
betaald te worden.Graag overmaken op mijn rekeningnummer NL48INGB0008675903 t.n.v. CG Janse
voor 1 oktober 2020. Alvast dank.
In oktober starten we weer met de wintercompetities driebanden en
Libre. Op zaterdag 3 oktober begint de driebanden competitie met maximaal 16 deelnemers. Op maandag 5 oktober begint de libre competitie
met maximaal 16 deelnemers. U kunt alleen deelnemen aan de competities als u zeker weet dat u de competitie kunt uitspelen. Het einde van
beide competities verwachten we begin maart 2021. Sinds eind augustus
hangen de inschrijflijsten op het mededelingen bord bij het biljart. Indien
u later arriveert in Spanje kunt u zich ook digitaal opgeven.
Voor in de agenda: Het Pentathlon toernooi is gepland op 27 november
2020, max. 10 deelnemers. Het Libre toernooi vindt plaats op 29 januari
2021, max 10 deelnemers. Het Driebanden toernooi wordt gespeeld op
19 maart 2021, max 10 deelnemers.
Natuurlijk is er ook elke week de instuif op donderdagochtend, met het
1-3-5 spelletje.
Met vriendelijke groet,
Chris Janse

Van het Klaverjasteam
Inmiddels bekend: de corona perikelen.
Dus ook het klaverjassen is stopgezet tot nader order.
Jammer, maar het is niet anders.
Hierbij dan nog de laatste uitslagen
30 Aug.
Eppo Gouwelok
6 Sept
Harry Blous
13 Sept.
Martin Kuckartz
20 Sept.
Rob v.d.Velde

5572 punten
5458 punten
5318 punten
5537 punten

We wensen alle kaarters tot spoedig ziens en sterkte in deze vervelende
Corona tijd !
Het klaverjasteam
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Drie bordjes maaltijd
Vrijdag de 29ste augustus hebben
het bestuur en het barteam samen de
covid proof maaltijd georganiseerd.
Dit was best ingewikkeld, want we
wilden echt dat het veilig kon
gebeuren. ’s Middags de tafels en
stoelen op de juiste afstand gezet op
de ouderwetse manier: meten is
weten, dus met de rolmaat.
Ook werden we op het laatst nog
geconfronteerd met de anti-rook
maatregelen.
Om 5 uur heeft de voorzitster de
bordjes-party geopend, daarbij heeft
ze helaas een paar danspasjes
gedaan, waarvan later bleek dat ze
van de regendans waren. Maar de
nattigheid kon de pret niet drukken.
Op de foto’s is te zien hoe mooi de
bordjes eruit zagen. Het eerste bordje met mooie dun gesneden plakken
rosbief met zalmsaus en mooi opgemaakt met rucola en kappertjes.
Zelfs voor zakjes zout en peper
(corona veilig) was gezorgd.
Daarna heerlijke kipsaté met de overheerlijke pindasaus en stukjes stokbrood. Als laatste gang (3e bordje) een rijk gegarneerde Russische salade, met veel groen en zalm en ook nog tonijn.
Het was al met al een heerlijke maaltijd voor een hele schappelijke prijs.
En iedereen heeft ook nog eens kunnen genieten van een heerlijk drankje
aangeboden door het bestuur.
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Het geheel kreeg de kwalificatie:
voor herhaling vatbaar.
Nou, dat gaat het bestuur samen met het
barteam dus ook doen, en wel op zaterdag 26 september om 3 uur. We gaan een
veilige barbecue organiseren, ook deze
keer worden de bordjes netjes aan tafel
geserveerd, net als de drankjes. Op deze
manier kunnen de gasten lekker aan tafel
blijven zitten en genieten van de heerlijke
bordjes met
eten en de lekkere
drankjes.
Het verslag van deze volgende middag kunt
u in de volgende Brug lezen.
Verleden week
heeft een
groepje vrijwilligers de
soos weer
gezellig
gemaakt,
de tafels staan weer op hun plaats,
natuurlijk corona proof, dus de tafels
kunnen om en om gebruikt worden, dit in
verband met de afstand. De barkrukken
en andere spullen staan opgeslagen in de
ruimte voor de bieb.
Ook zijn de schilderijen weer gezellig
opgehangen, zodat de club er weer super
uit ziet.
Fred Mahler
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BIBLIOTHEEKNIEUWS
Beste leden,
Vanaf donderdag 1 oktober gaat de bibliotheek weer open van 13.00 tot 14.00
uur maar………..er zijn wel wat regels aan verbonden:
- Alle personen dienen een mondkapje te dragen en handschoenen aan te hebben.
- Er zit 1 persoon bij de ingang van het winkeltje. Die neemt de boeken in
ontvangst en stopt de kaartjes erin.
- 1 persoon tegelijk in de bibliotheek om een boek uit te zoeken.
- 1 persoon zit in de bibliotheek om de boeken die u mee wilt nemen in te
schrijven.
Zodra de boeken zijn in geschreven, verlaat u de bibliotheek en kan de volgende persoon naar binnen.
Als iedereen zich aan deze regels houdt hopen we dat de bibliotheek open
kan blijven. Als de regels niet nageleefd worden moeten we de bibliotheek
helaas weer sluiten.

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Wij wensen u allen na een hele lange tijd weer veel leesplezier, dus tot donderdag 1 oktober.
Met een hartelijke groet,
Medewerkers van de bibliotheek

LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:

Janny Groen
Nona Monkel
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje 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
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Oktober
Oktober is de tiende maand van het jaar en heeft 31 dagen. Oktober
wordt ook wel de wijnmaand genoemd. De laatste dag, 31 oktober, worden spinnenwebben, heksen en pompoenen van zolder gehaald:
Halloween. Maar hieraan voorafgaand, dit jaar op 25 oktober, gaat de
klok weer een uur terug. Dan gaan we op weg naar de winter. Blinkt
oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud. Een tegeltjeswijsheid die gelukkig niet van toepassing is in ons leefgebied. Maar deze
winter zullen veel zonzoekers de harde waarheid van de boerenspreuk
ondervinden omdat afreizen naar dit microklimaat geen optie is.
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

Tante Corona, niet de liefste tante.
Daarnaast kan tante Marie (Tia Maria) wel troost en warmte bieden: deze
tante komt uit het verre en gastvrije Jamaica, vandaar haar koffiebruine
kleur. Over koffie gesproken, 1 oktober is o.a. de internationale dag van
de koffie. Maar ook internationale ouderendag. Prima combinatie!
En niet te vergeten, 4 oktober dierendag, 9 oktober dag van Valencia en
in Nederland Nationale Krokettendag. Naast die negende doe ik de kroket
wel meerdere keren per jaar eer aan.
Zullen de grotere festiviteiten in oktober nog doorgang vinden?
Zoals de 18e: de Ronde van Vlaanderen en de 21e: de Woerdense
Koeienmarkt en diverse festivals waar inmiddels geen datum meer aan
vastzit? De tijd zal het leren.Vadertje tijd, zijn beeltenis is bekend, slechts
gekleed in lendendoek met zeis en vleugels.
De zeis laat ik graag aan de oude Grieken die hun woord chronos (tijd)
verwarden met de naam van hun landbouwgod Kronos, die als rechtgeaarde boer de zeis met zich meedroeg.
De tijd heeft twee vleugels: de ene veegt onze tranen weg, de andere
draagt onze vreugde. De vleugels spreken me wel aan, net als ze deden
bij Jules Sandeau. Ik wens jullie een mooie oktobermaand toe - waar je
die ook mag beleven.
01-10-2020
Inge Visser-Albers
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BRIDGE NIEUWS
Hallo bridgers !
Zijn jullie, net zoals ik en de bridgers waarmee ik contact heb via email,
Whatsapp of Funbridge, gezellig aan het thuis bridgen?
Van vrienden die in Duitsland
wonen hoorde ik dat ook daar
het bridge op clubniveau afgelast is en dat ze eveneens thuis
bridgen, gezellig rond de tafel
of virtueel.
Persoonlijk vind ik het zo leuk
dat ik dagelijks op m’n tablet
aan ‘t bridgen ben en stiekem
hoop ik, dat ik (mijn bridgekunst) daardoor ook beter word.
Toch willen we allemaal graag
binnen afzienbare tijd weer
gezellig gezamenlijk bridgen in
ons clubgebouw, echt contact
met elkaar hebben en tijdens de
uitslag de befaamde bitterballen
“heet!!!” te eten.
Vóór het zover is, wensen we
iedereen via De Brug gezondheid en sturen we zo onze hartelijke groeten.
Namens het bridgeteam,
Margaret Vegter
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Vraag en Aanbod
Wij willen graag een rubriek introduceren waar onze leden de mogelijkheid hebben spullen te koop aan te bieden in de Brug. Het zou handig
zijn om in dat kader een paar belangrijke regels te hanteren.
Aanbod
1. Het plaatsen van een advertentie (van maximaal 5 regels) is
uitsluitend bestemd voor leden van de Club los Holandeses.
2. De advertenties mogen geen commercieel doel dienen.
3. Een advertentie wordt altijd maar 1 keer geplaatst.
4. Er moet altijd een prijs vermeld worden of het woord gratis.
5. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en/of e-mail adres in de
advertentie te vermelden.
Vraag:
- Natuurlijk kan het zijn dat je iets zoekt maar niet nieuw wilt kopen
omdat het bijvoorbeeld niet meer te koop is of je het nieuw te duur
vindt. Ook dan kan je in deze rubriek een speurdertje plaatsen.
Daarvoor gelden bijna dezelfde voorwaarden als bij aanbod.
Je hoeft dan geen prijs te vermelden tenzij je een maximum bedrag
in gedachten hebt of je het gratis wilt.
- Ten slotte mogen de advertenties alleen over spullen gaan. Dus niet
over diensten zoals schoonmaken, tuinwerkzaamheden e.d.
- Je kan je advertentie opgeven bij de redactie van ons blad.
De redactie heeft op basis van bovengenoemde regels het recht
advertenties niet te plaatsen.
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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
19
B&G Home
10
Binck Bank
20
Chequi
16,17,18
Ciudad Patricia
8
Computer Services
4
Dental van Beek
15
Dorien tolk
16
Dismovil
18
Eddy Kramer
14
Euro-Cars
9
Euro Clinica Rincón
13
Euro Optica
15
Flores juridisch advies
7
Fresno
6
HCB Cover
Achterkant
Huisarts Koenders
17
Ingeborg Posthuma
6
Kuijper verhuizingen
2
Montebello thuiszorg
1
NBCS
14
Restaurant El Castillo
9
v.Rijsbergen, therapeute 7
Salon 5
16
Senioren Services C.B.
17
Toldos Aitana
13
Toni Estetica
7
Vistalia Optica Novaluz 3
Woontrend Costa Blanca 3

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