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Openingstijden: 
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 soosactivitei-
ten geschiedt door het bestuur.  
Alle activiteiten - buiten de vaste acti-
viteiten - zijn onderhevig aan de 
goedkeuring van het daartoe gemach-
tigde 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  
Lidmaatschap en contributies: 
Jaarlidmaatschap: 
(m.i.v. 01 - 01 - 2020)  bedraagt de 
contributie: € 80,- 

SOCI¸TEIT algemene informatie
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 reke-
ning gebracht.  
Contributies en/of donaties kunnen 
contant* worden voldaan of op de 
onderstaande bankrekening worden 
overgemaakt. 
 

BANCO SANTANDER SA   
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871 
( IBAN dient u te gebruiken als u 
vanuit Nederland overmaakt. ) 
 
BIC/Swiftcode: BSCHESMM 
 
t.n.v. Circulo Privado Los 

Holandeses, Alfaz del Pi  
*Contante betaling kan geschieden 
aan de bar in de soos of aan de      
penningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2020 
1/1 pagina:                                  1/2 pagina:                                 1/3 pagina: 
Kleur              € 250,00              Kleur              € 150,00               Kleur             €   90,00  
Z/W                € 180,00              Z/W               €   90,00               Z/W               €   70,00 
Weblink          €   15,00

Bij de omslagfoto:  

Ze lijken wel rechtstreeks uit Hollywood te komen - wiebelende en levensge-

vaarlijke bruggen uit het decor van menig actiefilm. Maar nee, dit is geen fictie: 

dit is de real deal. Deze primitieve bruggen, slingerend boven een junglevallei 

of razende rivier, bestaan echt. Hopelijk zitten er geen krokodillen in het water! 

De symboliek van het plaatje matcht met die van het maken van De Brug: halen 

wij als redactie bij deze eerste keer wel veilig de overkant …….? 

 

Bron: Wikipedia Red Bull                                  Foto: Getty Images



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

-Probleemloos over vloerverwarming of koeling gelegd worden! 
-Wij dealer zijn van Berry Alloc, Bodiax en Gelasta  
Bel Cees 0034 634 340 438 voor openingstijden showroom of een 
afspraak bij u thuis. Of stuur een e-mail naar:  

info@woontrendcostablanca.eu

Wij heten het volgende lid van harte welkom:  
Jaap Boshuizen 

An Koot 
 

Overleden:  Gerard Blok en  Jef Stouten 
 

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun 
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar. 

Een berichtje aan alle leden: wilt u s.v.p. uw email adres of wijziging daarvan 
aan mij doorgeven ? Mijn email adres is: potjelosdos@gmail.com 

                                                                          Riek Tol-Lems

Agenda activiteiten               Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com 
Bibliotheek                            Joke Holleman                                 965 873 419 
Biljart driebanden                 Cees Kraan                                       633 665 455 
Biljart instuif                         Cor Klaver                                       966 873 763 
                                              Ruud Brouwer                        +31648 791 230 
Biljart libre                            Chris Janse                             +31653 746 446 
Bridge donderdag                  Jan Mol                                     +31614 216 507  
Bridge woensdag                  Margaret Vegter                               643 219 812   
Canasta                                  Joke Niestadt                                   656 943 098 
Computerhulp                       Marianne van der Klooster              684 451 163 
Darts                                      Henk Murks                                     965 871 180 
Evenementen Team               Aad en Marco                                  966 875 342 
Jeu de Boules                        Karin Murks                                     965 871 180 
Klaverjassen                          Tonny Duyneveld                             
Lief en Leed                      Joke Holleman                             965 873 419 
                                              Karin Murks                                     965 871 180  
Shantykoor                            Johan Timmerman                  +31637 405 988 
                                              e-mail adres:         shantyholandeses@gmail.com   
Sjoelen                                  Ben van Zutphen                             966 874 654 
Tafeltennis                             Joop Verbeek                                  658 133 464 
                                                                                                +31647 077 964 
Schilderen / Beeldhouwen    Bart Groels                                     643 360 175 
                                                                                                +31636 076 260 
Wandelen                               Joke Niestadt                                   656 943 098

AFDELINGEN    Contactpersonen     Telefoonlijs

LEDENADMINISTRATIE       
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VAN  DE  REDACTIE  

Een nieuw jaar, zelfs een nieuw decennium, nieuwe kansen, nieuwe ideeën van 

een nieuw, kersvers redactie team van De Brug.  

 

We zullen ons eerst even voorstellen. 

Ik ben Wil Slangen en heb voorlopig de vervanging van Harriët Maenen op me 

genomen. Wij – Joop en ik – zijn al weer 8 jaar lid van Club Los Holandeses en 

zo’n beetje bij de meesten van u wel bekend. Tijdens mijn werkzame leven heb 

ik veel redactionele taken gedaan. Nu er wat De Brug betreft een plaats open 

viel, heeft die ervaring heeft mij doen besluiten om daar mijn overtollige energie 

aan ten goede te laten komen. Om de openvallende plaats van Bart Groelds in te 

vullen meldde Elzelies Dolfin zich (via Willeke de Bruijn) bij het redactieteam 

aan en zo vormen wij samen het nieuwe redactieteam voor De Brug. 

Nadere kennismaking Elzelies: De laatste tien/vijftien jaren verblijven mijn man 

Rob en ik tijdens de wintermaanden op camping Cap Blanch in Albir/Altea. 

Gedurende deze periodes is Rob een aantal malen tijdelijk lid geweest en deed 

op dinsdagavond pogingen om een aantal pijlen in het juiste vakje te gooien! Via 

deze activiteit zijn we ook in contact gekomen met Wil en Joop Slangen, hier-

door werd de kennismaking tijdens de eerste vergadering met het redactieteam 

direct al hoopgevend. Het is fijn om als je aan iets nieuws begint dit met een 

bekende te doen. Even iets over mijn achtergrond, voor een autoclub heb ik vijf-

tien jaar, tweemaal per jaar met veel plezier en enthousiasme een magazine 

gemaakt. Een prettige bijkomstigheid is dat dit in hetzelfde opmaakprogramma 

werd gemaakt als de ‘De Brug’. Met het bestuur is afgesproken dat ik naar mijn 

beste kunnen ga werken aan de januari- en de februari-aflevering van De Brug.              

Als dit tot ieders tevredenheid blijkt te zijn, dan wil ik me ook voor een langere 

periode inzetten. Ik heb natuurlijk wel een aantal voorwaarden, en dat is: kopij, 

kopij en kopij.  

We roepen iedereen op om ook eens een poging te wagen een verhaal, mening, 

grap of een verslag aan het papier toe te vertrouwen en te sturen naar Wil via 

joopslangen1@gmail.com of redactieclh@gmail.com. 

Nu de oliebollen op zijn moet dat toch wel lukken!! De deadline blijft de 20e 

van elke maand. Dus, hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u 

dit is interessant om op te nemen in ons verenigingsblad:  
 

Kopij voor februari 2020 inleveren of e-mailen vóór de 20e januari 2020. 
 
N.B. Indien u advertenties en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de 
tekst in Times New Roman naar: redactieclh@gmail.com                                                  
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van de Bestuurstafel
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Beste leden, 
Met groot genoegen kunnen we vertellen dat we afgelopen week twee mensen 
bereid hebben gevonden die voorlopig willen zorgen voor het voortbestaan van 
De Brug.  

Zoals u weet stoppen Harriët Maenen (na 15 jaar trouwe dienst!) en Bart Groels 
(5 jaar) en zijn vrouw Marlies per 1 januari as. Ze hebben zich langdurig ingezet 
en daar zijn we ze heel dankbaar voor. We nemen met pijn in ons hart afscheid 
van hen maar begrijpen het volkomen. We zullen daar nog op een ander moment 
op terugkomen. 
Ook Janny van Spronsen moet helaas wegen privé redenen stoppen met haar 
rubrieken: “Uit eten” en “Het Interview”.  Hier hebben we nog geen invulling 
voor, dus als u het leuk vindt om actief mee te doen? Graag! 
De twee mensen die het voorlopig eerst tijdelijk gaan doen zijn: Wil Slangen: zij 
neemt de taak van Harriët over. In eerste instantie voor een jaar. Elzelies Dolfin: 
zij neemt de taak over van Bart in eerste instantie voor 2 maanden. 
Dit alles brengt ook wat praktische veranderingen met zich mee. 
Het e-mailadres voor kopij wordt voortaan:  joopslangen1@gmail.com en het 
telefoonnummer dat hierbij hoort is van Wil Slangen: 0034 695514746. 
Voor het doorsturen van advertenties en foto’s blijft hetzelfde mailadres bestaan: 
redactieclh@gmail.com                                                                               
Het telefoonnummer dat daar bij hoort is van Elzelies Dolfin: 0031 628094073.  

Alles wat u nog naar het oude mailadres: pietrakaikosiberica@telefonica.net  
stuurt wordt doorgestuurd. Er gaat dus geen post verloren. 

Het bestuur. 

Bibliotheeknieuws
Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2020 met                       

heel veel leesplezier. 

Vanaf 1 januari 2020 is de bibliotheek iedere 

donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur open. 

Alle leden van onze club mogen gratis boeken lenen, dus komt u gerust eens     
bij ons binnen lopen op de donderdagmiddag. 

U vindt de bibliotheek beneden bij het zwembad (trapje af). 

De medewerkers van de bibliotheek.



De BRUG blz. 6

nog meer van de Bestuurstafel
Beste Leden, 

Ik schrijf dit stuk met kerstversiering in ons huis. En om het buiten ook gezellig te maken 

hebben wij in de olijfboom ook lampjes gehangen. Ondanks dat wij in Spanje genieten 

van borrelen en uit eten gaan met vrienden, gingen wij op 24 december voor een paar 

dagen naar Nederland, om Kerst te vieren met onze kinderen en kleinkinderen, met 

cadeaus en natuurlijk lekker eten, want koken is mijn passie. Ik had al de wijn en eten 

besteld via internet en naar mijn dochter laten sturen. Op 2e kerstdag heb ik gekookt voor 

kinderen en kleinkinderen en het was weer heel gezellig. Op 27 december had ik nog een 

lunch met de kookclub in Nederland, en op 28 december zijn we weer teruggevlogen om 

aanwezig te kunnen zijn bij de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 met alle goede wen-

sen en natuurlijk lieve woorden van Gerry. In de voorgaande maanden is gevraagd in De 

Brug om Henriëtte Maenen en Bart Groels op te volgen, want die stoppen aan het einde 

van het jaar met het maken van De Brug. Gerry heeft  in De Brug van december hen bei-

den bedankt voor bewezen diensten, want al vele jaren ziet De Brug er prachtig uit. Ook 

langs deze weg wil ik beiden heel veel dank zeggen voor hun diensten. Naar aanleiding 

van de oproep in de Brug eind november was er ineens iemand die de Brug wel wilde 

maken, zij heeft in het verleden boekjes gemaakt voor een autoclub. Begin december 

heeft het bestuur een vergadering gehad met alle partijen: oude makers en nieuwe makers 

kwamen bij elkaar. Er moet veel gebeuren. Het programma waar Bart mee werkte was 

verouderd en nieuwe versie moest worden aangeschaft. Mijn zwager kwam begin decem-

ber voor 1 week naar Spanje (hij is computer specialist). Ik had hem vriendelijk gevraagd 

om te helpen, ook hij zat bij de vergadering. Voor ons werkte het weer mee, (helaas voor 

hem was het heel slecht).  Hij is toch wel 3 dagen bezig geweest: het nieuwe programma 

aangekocht, gedownload en vele oude gegevens daarop aangepast.  Volgend jaar komt hij 

weer naar Spanje en hopelijk treft hij het dan met mooi weer! De nieuwe maakster van 

De Brug heet Elzelies Dolfin, zij staat voor 3 maanden op de camping Cap Blanch in 

Albir. Er is afgesproken met haar dat zij 2 maanden gaat proefdraaien. Wat betreft het 

redactiewerk heeft Wil Slangen zich aangemeld. Wil is al jaren lid van de club en heeft in 

het verleden secretarieel werk gedaan. Beide dames gaan nauw samen werken. Wil gaat 

het in 1e instantie voor 1 jaar doen. Het oude team staat stand-by om eventueel bij te 

springen de 1e maand. Ik wil de leden vragen om de eerstkomende maanden de nieuwe 

makers voldoende tijd te geven om het onder de knie te krijgen om een mooie Brug te 

maken. Het bestuur heeft een stuk geschreven met alle nieuwe mailadressen waar jullie je 

stukje heen kunnen sturen. Wij moeten er wel op wijzen dat de deadline van inleveren 

strak aangehouden gaat worden, om hen de tijd te geven om zich in te werken. In De 

Brug van deze maand staat nogmaals het stuk met de informatie, de nieuwe mailadressen 

en telefoonnummers. Ik ben nu ¾ jaar secretaris en dat bevalt mij goed. Ik leer veel men-

sen kennen, de sfeer in het bestuur is heel goed en wij kunnen goed met elkaar samenwer-

ken.  Er wordt ook veel gelachen en dat is heel belangrijk.  

Namens mij en de andere Bestuursleden wil ik alle leden een goed en gezond 2020 wen-

sen, met veel moois vanuit de club.  

Paul van Veen, Secretaris 



 

Woensdag 1 januari                  Nieuwjaarsreceptie aanvang 17.00 uur 

                                                     m.m.v. Meet the Voice 

Zaterdag 18 januari                   Bingo aanvang 14.30 uur 

Vrijdag 24 januari                      EHBO cursus 

                                                     Verzorgd door HCB aanvang 11.00 uur 

 

Zaterdag 1 februari                   Open Dag van 11.00 tot 14.00 uur 

Dinsdag 11 februari                   Afdelingsvergadering 11.00 uur 

Vrijdag 14 februari                    Busreis 

                                                     Nadere informatie volgt 

Zondag 16 februari                   Inloopborrelmiddag  

                                                     aanvang 14.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag 22 februari                 Wandel puzzeltocht 

                                                     Nadere informatie volgt 

Vrijdag 28 februari                    Tafeltennistoernooi 

Zaterdag 29 februari                 Bingo aanvang 14.30 uur 

 

Vrijdag 6 maart                          Algemene Ledenvergadering  10.30 uur 

Zaterdag 14 maart                     Auto puzzelrit 

                                                     Nadere informatie volgt 

Zaterdag 21 maart                     Lentefair van 10.30 tot 14.00 uur 

Zaterdag 28 maart                     Bingo aanvang 14.30 uur 

 

Zondag 12 april                          Paasbrunch aanvang 11.00 uur 

Zaterdag 25 april                       Oranjemarkt van 10.30 tot 14.00 uur 

Zaterdag 2 april                         Bingo aanvang 14.30 uur 

 

Maandag 4 mei                           Dodenherdenking 

Zondag 10 mei                            Moederdag 

 

Zaterdag 6 juni                           Bingo aanvang 14.30 uur 

AGENDA   ACTIVITEITEN en Mededelingen
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De Nederlandse Opticien
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van het evenemententeam
Een beetje vroeger dan normaal (30 november) heeft Sinterklaas en zijn zwarte Pietermannen ons 

wederom een bezoek gebracht tijdens onze bingoavond. Wat was het weer een fantastische avond. Er 

waren weer ruim 70 personen aanwezig waaronder vele nieuwe leden (geweldig) om Sinterklaas met 

zijn Pieten te ontvangen. De Sint werd dit jaar welkom geheten door Aad met op de achtergrond de 

geluiden van de sinterklaas liedjes op de piano die werd bespeeld door Wim de Beer. Nadat 

Sinterklaas welkom was geheten werden er zoals gewoonlijk een paar mensen bij Sinterklaas geroe-

pen. De eerste was Troy en daarna zijn grotere broer Joel die Sinterklaas vertelden over hun sporten 

en hobby´s. Met een paar kleine adviezen van de Sint kregen beide jongens van Sinterklaas hun fel 

begeerde cadeaus. Daarna werden Harriët, Joke, Marij en Paul opgeroepen om bij Sinterklaas te 

komen. Hier waren dan ook een aantal vrijwilligers bij die zich al jaren (lees: plus minus ‘100’ jaar ) 

gezamenlijk zich inzetten als vrijwilliger voor onze club. Sinterklaas beloonde hen dan ook met een 

cadeau. Na dit, vertelde Sinterklaas dat hij helaas weer moest gaan. Van de zwarte Pieten kregen alle 

aanwezigen een heerlijke chocoladeletter  En met het lied ¨dag Sinterklaasje dag¨ met de pianoklan-

ken van Wim werd er afscheid genomen van onze ¨eigen¨ Sint waarna er gestart kon worden met de 

Bingo. Wat hebben we er met zijn allen weer een heerlijke- gezellige avond van gemaakt. De hoofd-

prijs werd deze avond gewonnen door Rietje van de Ouderijn en een  mijnheer van wie de naam 

helaas niet bekend is bij ons  ¨een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker¨. Zij hebben de hoofdprijs 

gedeeld. Op zaterdag 7 december was er weer onze traditionele Kerstmarkt. Er waren weer enorm 

veel kramen met (enkele uitgezonderd) prachtige kerstspullen. Wat een kerstsfeer!!!! Tot aan het eind 

van de markt (14.00 uur ) waren er veel mensen en wat het weer betreft, het was prachtig. Wat hebben 

we het getroffen, want de drie voorafgaande dagen heeft het geregend. Op deze dag kwam de 

Kerstman voor de 2e achtereenvolgende keer ons een bezoek brengen. Velen zijn met hem op de foto 

gegaan ¨HO HO HO¨ wat was het geweldig, mede ook doordat de muzikanten van het Shantykoor 

graag op de kerstmarkt spontaan hun bijdrage wilden leveren. Dit was zo’n enorm succes dat er van 

alle kanten hier zeer positief op gereageerd is. Wij hopen als Evenementen Team ook volgend jaar op 

jullie, de Shantykoor muzikanten, te kunnen rekenen. Verder was er deze dag een prachtige loterij met 

meer dan € 3000,-- aan prijzen. Gelukkig zijn alle loten verkocht en hebben heel veel mensen prach-

tige prijzen mee naar huis kunnen nemen. Uiteraard kunnen wij met deze loterij niet zonder sponsors, 

deze zijn benaderd door Ruud Kooijmans en onald Westerduin: dankjewel hier voor! 

Dank namens het Evenementen Team gaat ook uit naar alle gulle sponsoren die de kerstloterij en de 

versiering in ons clubgebouw hebben mogelijk gemaakt: 

AAD STOLK, ADA STOPPELENBURG, BEACH LOUNGE, BELGOMAR, BETTY RUYGROK,  

DON PANCHITO, EDDY KRAMER, EL CASTILLO, EUROCARS, EURO LOOK, EURO OPTI-

CA, FLORISIMA,HALLO, HCB, HETTY DE RIDDER, IMED, FRESNO, MARCO HOEFLAAK, 

NICO OUD, OPERA, OPTICA NOVALUZ, BAR RARA, RONALD WESTERDUIN, RUUD 

KOOIJMANS EN SAT 4 YOU. 

Op maandag 9 december was het weer tijd om de tafels in de club te voorzien van een kerststukje en 

op de bar weer iets te plaatsen. Het is wederom door een groot aantal dames gelukt om iets moois neer 

te zetten. Wij als Evenementen Team willen jullie daarvoor hartelijk danken zonder steun redden wij 

het ook niet alleen. 

Het Evenementen Team heeft voor het eerste halfjaar van 2020 weer een variatie aan activiteiten 

voor u op de planning staan.  

 

Kijk voor de data op pagina 7 in deze De Brug. 
Namens het Evenementen Team wij wensen wij u een fantastisch 2020 toe. 
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Vorige maand zag ik twee bestuursleden in een geanimeerd gesprek met 4 voor 

mij onbekende personen. Ik vermoedde dat het aspirant nieuwe leden waren. Ik 

als barzitter let meestal op nieuwe gezichten in het clubhuis, die wat onwennig 

om zich heen kijken. Ik probeer dan om met hen in gesprek te komen en te vra-

gen of het hun bedoeling is lid te worden.  

Als dat het geval is verwijs ik ze dan door naar een bestuurslid of naar het bar-

team. In dit geval was het al geregeld. Althans, dat dacht ik. Maar toen de 

bestuursleden, nadat de personen vertrokken waren, langs liepen zei ik: zo, weer 

nieuwe leden ? Maar nee, dat was niet het geval. Het was in principe nog mooier: 

het waren bestuursleden van de andere Hollandse club en die zochten toenadering 

met onze club. Dat is goed nieuws. 

Ik schreef er al over in het December nummer van DE BRUG om bijvoorbeeld 

dingen samen te gaan doen zoals bij de internationale dagen van de gemeente La 

Nucia en Alfaz del Pi. Dus ook ervoor waken dat de 

open dagen en markten niet op dezelfde dag worden 

gepland. Er zullen ongetwijfeld nog meer dingen zijn 

die beter en sterker door de twee clubs georganiseerd 

kunnen worden in geval van een goed contact tussen 

beide clubbesturen. De wil is kennelijk aanwezig bij 

beide besturen voor eventuele samenwerking. Wel vind ik dat iedere club zijn 

eigen identiteit moet blijven houden, dus geen fusie. 

.  

Door omstandigheden stopt Janny van Spronsen met haar rubrieken ‘uit eten’ en 

‘in gesprek met’. Als er geen leden zijn die haar rubrieken willen voortzetten, ben 

ik bereid de rubriek ‘uit eten’ voor een poosje te doen.  

 

In Nederland is de maximum snelheid op snelwegen teruggebracht naar 100 kilo-

meter per uur. Ik hoop dat Spanje het voorbeeld niet gaat volgen en ik zal u ver-

tellen waarom: ik denk dat het niet veel helpt om het milieu te beschermen door 

minder langzamer te rijden.  

Het zal wel zo zijn dat een auto met hogere snelheid meer CO2 uitstoot, maar 

deze is dan ook korter op de weg. Bijvoorbeeld: Men start op de AP 7 in 

Benidorm en rijdt 120 km per uur, men is dan na een uur 120 km verder. Als men 

60 km per uur rijdt en minder CO2 uitstoot doet men er 2 keer zo lang over om 

120 km verder te komen. Dus het zal niet veel helpen.   

 

Mijn bescheiden bijdrage is dat ik kleine afstanden (ca. 1 km) zoals de club 

bezoeken, ga lopen i.p.v. te rijden met de auto. Dat is beter voor het milieu en 

mijn conditie.  

GVG  

 Barpraat
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We wensen iedereen vanaf hier een voorspoedig 2020 en veel sportief 

bridgegenoegen. Wij hopen dat er is genoten van de feestelijke december maand waar 

we nu even naar terugkijken. 

 

Eind november en begin december hebben we wat computerproblemen gehad waardoor 

er geen uitslag bepaald kon worden op twee woensdagen. 

Nadat Jan Mol met Nederland gebeld heeft en alles van Bridge-it opnieuw heeft  

geïnstalleerd, wat veel tijd kostte, hadden we gelukkig wel een uitslag na de 

Kerstdrive van 11 december. 

Winnaars van deze drive waren Hester Steenbergen en Hub Smeets met 

69,42%. Het was gezellig en sfeervol in de versierde soos met bekende Kerstsongs op 

de achtergrond. (een impressie op de volgende pagina) 

 

Uitslag woensdagmorgen:  

6 november    Ada Looman en Beppie Pang 62,50%.  

                     Slem gespeeld door Ineke Sertons en Frans 6SA +1 

                     Ada Looman en Beppie Pang 6H/ C  

13 november  Riek Tol en Rein Smit 61,11% 

20 november  Peter Ortmans en Pieter v Reede 61,25% 

                     Slem gespeeld door Marianne vd Klooster en Rita vd Slik 6H/C 

27 november  Riek Tol en Lia Nicolaas met 104 ouderwetse Handmatige punten 

 

Uitslag donderdagavond: 

7 november    Christine v Bel en Jo Nilwik 59,00% 

                      Slem gespeeld door Anneke en Henk Overmeen 6H +1 

14 november   Ans de Geus en Jan Mol 61,98% 

                      Slem gespeeld door Ans en Jan 6S/C 

                      Christine en Jo 6H/C 

21 november   Pieter v Reede en Peter Ortmans 56,25% 

                      Slem gespeeld door Pieter en Peter 6S/C 

                      Betty Ruygrok en Aad Stolk 6S/C 

28 november   Hetty Hertog en Rein Smit 60,95% 

 
Het bridgeteam

  BridgeBridge
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Nog meerNog meer  
BridgeBridge

Bridge Kerstdrive

Wedstrijdleiding Margaret en Jan 

De 
poedelprijs 
was  
voor  
Johan  
en  
zijn  
vrouw

Nummer 2 Ans en Riet

Nummer 1 Hester en Hub



Blij dat ik man ben (3e aflevering) 
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21   De hele wereld is jouw toilet  

22   Je spaart veel geld uit aan schoonheidsmiddeltjes.    

23   Je kunt inparkeren.  

24   Grijze haren en rimpeltjes maken je aantrekkelijker.  

25   Je hebt gevoel voor humor.  

26   Niemand verwacht van je dat je verjaardagen onthoudt  

       van je hele familie, vrienden en kennissen.  

27   Je kunt tegen de wind in fietsen.    

28   Je hoeft niet naast een kerel te liggen in bed.  

29   Het is in het geheel niet nodig het verschil te kennen tussen  

       bonte en witte was.  

30   Je kunt een kroeg binnen lopen zonder dat je van top tot teen  

       wordt beloerd.                                                               GVG 
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Vrijdag 29 november 2019 is het jaarlijkse Pentatlon-

toernooi gehouden in de biljarthoek. Pentatlon is een vijf-

kamp waarbij men van te voren moet zeggen over hoe-

veel banden de carambole gemaakt gaat worden.  

Er waren 10 deelnemers en 4 winnaars: 1e plaats: 

Pieter Tensen, 2e plaats: Cees Kraan, 3e 

plaats: Cor Klaver, 4e plaats Eddy Staal. 

 

In 2020 start 

- de Libre competitie op maandag 6 januari. 

- het 1-3-5 spel op donderdag 9 januari en 

- het 3 banden op zaterdag 04 januari. 

Het biljart bestuur wenst u een gezond 2020.    Chris Janse 

Biljartnieuws

Wij spreken Nederlands 
 

Cam  Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

 

 

 
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 hele-

maal 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”



  Ling’s     International     Restaurant   Avenida Albir 15-17             
Uit eten op zondag 8 
december 2019 

Op 7 december werd Nederland door ons weer ingeruild voor Spanje, vrienden 
hadden gevraagd of we de volgende dag zin hadden om mee uit eten te gaan, 
naar Ling’s restaurant in Albir. Dit was voor ons een onbekende eetgelegenheid, 
en ja daar hadden we wel zin in dus werd er voor 8 personen gereserveerd. Een 
ronde tafel was voor ons binnen gedekt in een rustig, maar gezellig ingericht 
restaurant, buiten is er ook een ruim terras. We kiezen allemaal voor het menu van € 
15.50, dit is exclusief de drank en beginnen met witte en rode wijn, rond de € 12  die 
beide zeer goed op de tong liggen. We gaan eens kijken wat er voor dit bedrag geboden 
wordt terwijl de olijfjes, brood en aioli op tafel worden gezet. Er was veel keus, 6 voor-
gerechten waaronder mosselen, champignons en gebakken camembert.  Tussendoor 
kregen we nog een soort “spoon”  fris en lekker.  Ook was er veel variatie in het hoofd-
menu, eend en spare-ribs. Alle anderen namen de lenguado (tong), maar ik koos voor 
de Koreaanse hotstone bowl. Alles was even lekker en goed op temperatuur en de 
bediening was rustig en prima. Als dessert kon men voor deze prijs kiezen tussen kof-
fie/thee, ijs of fruit. Wilde men een uitgebreider dessert dan werd er wel een supple-
ment gerekend van ongeveer € 3.80, (hier koos niemand voor). Het sanitair was schoon 
en modern, ook niet een onbelangrijk detail ! Kortom zeker een restaurant om terug te 
komen, hoewel ze nu wel tijdelijk gesloten zijn tot 17 januari 2020!! 

Beoordeling:  

Ambiance 8 gezellige inrichting met bar 

Bediening 8 vriendelijk en alert 

Kwaliteit 8 goede kwaliteit en zeer smakelijk 

Prijs/ kwaliteitverhouding 8 zeer goed 

Parkeren 5 geen eigen parkeergelegenheid 

Totaal 8 Zeer goed, echt een aanrader 

Jos & Willeke de Bruijn
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BLOEDDRUKMETING IMED  
 

Het meten van de bloeddruk door IMED zal in de Club plaatsvinden op  
de donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Slingers

Beste leden,             

In het jaar 2020 bestaat de club 45 jaar. 
              
                   Dit is een heugelijk feit en wij willen dat samen met jullie vieren. 

                  Daarom stellen wij voor een feestcommissie van leden in het leven te  

                  roepen die dit wil voorbereiden. Als u een beetje tijd over heeft en u  

                  vindt het leuk en gezellig om dit met anderen te organiseren dan kunt        

                  u zich aanmelden via de bestuursmail: bestuur75@gmail.com. 

 

Namens het bestuur,     Paul van Veen, secretaris

OPROEP

Van de succesvolle avond die de 
Slingers hebben georganiseerd op            

9 november, is een mooie film gemaakt. 
Deze film staat op een USB stick en deze 
stick kunt u in de meeste tv,s en zeker op 
alle computers en laptops af spelen. De 

film is te bestellen via een intekenlijst die 
in de soos hangt. Binnen een paar dagen 

is de film bij u. 

De Slingers
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Happy New Year!!! Het Canasta team wenst iedereen 
voor 2020 een geweldig Canasta jaar! 

De hoogste score per avond:  25 november   Joke Niestadt              14275 pnt            
         2 december    Ada Duker                      12790 pnt            
         9 december    Willeke de Bruijn          14900 pnt         
        16 december    Willem Vermeulen          14270 pnt      

(partnertoernooi)      23 december    Joke en Margo Niestadt   14720 pnt  

Hoogste scores van 2019:  Willem Vermeulen  17090 punten               
     Jos de Bruijn 16370 punten         
     Joke Niestadt 16095 punten       

       Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Canasta afdeling

 

Optreden van het Shanty koor  

Op 11 december heeft het Shanty koor een optreden verzorgd bij Mody Dick, tij-
dens de kerstmarkt. 
Het was prachtig zonnig weer, iedereen zat buiten en het was heel gezellig. 
De musici van het koor hebben ook opgetreden tijdens de kerstmarkt op de club, 
voor het eerst een optreden met alleen maar muzikanten. Het was heel sfeervol, 
iedereen vond het geweldig. 
Op 24 december heeft een klein gedeelte van het koor opgetreden op de kerst-
borrel. 
Het volgende optreden van het koor is op 14 januari in huize Anneke. 
Namens het koor: iedereen een gezond 2020 met veel gezellige muziek.  
Het Shanty koor 

Shanty koor



WAT DOE IK ALS ER IEMAND FLAUW VALT?

WAT TE DOEN BIJ EEN VERKEERSONGEVAL

WANNEER MOET IK REANIMEREN EN HOE DOE IK DAT?

WANNEER GEBRUIK IK HET AED APPARAAT EN HOE WERKT HET?

WIE MOET IK BELLEN  EN WAT MOET IK ZEGGEN?

 
Wij geven graag antwoord op al uw vragen over EHBO,

reanimatie en alles wat hier mee te maken heeft. Daarom geeft

de gediplomeerde verpleger Manuel López van Hospital Clínica

Benidorm, samen met Brenda Vlemmings speciaal voor de

leden van Nederlandse Club Los Holandeses practische cursus

hierover, op:

24/01/2020
OM 11:00 UUR

Dus bl i j f  niet  met  vragen zitten!
U bent  allemaal  van harte welkom!

Op 19 december was het weer tijd voor de jeu-de-

boule-Kerstviering in het clubgebouw. In plaats van 

met de ballen gooiden we deze keer veiligheideshalve 

met een dobbelsteen die  rond bleef gaan tot iedereen 

een kadootje opgehaald had. Wonder boven wonder werd er in deze eerste ronde heel 

vaak 6 gegooid zodat het tempo er al snel in zat hoewel we eigenlijk geen van allen 

haast hadden. In de 2e dobbel-ronde mochten we desgewenst van cadeau met iemand 

ruilen en daar werd gretig gebruik van gemaakt want nee-zeggen is geen optie. Zoals 

altijd werd er weer een bepaald cadeau zo populair dat het over de tafel heen en weer 

geschoven werd tussen veel 6-gooiers, wat de nodige hilariteit tot gevolg had. Dit in 

combinatie met een hapje en een drankje maakte dat het als altijd weer een heel gezellig 

en vooral vrolijk gebeuren was. Alle Kerstmannen hartelijk dank ! 

Wil Slangen

Jeu de boule
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   TOT ZIENS OP 1 FEBRUARI 

   
      website www.losholandeses.nl 
  facebook losholandesescostablanca

z

z

 
U vindt ons in Alfaz del Pi, Barranca Hondo 

Plaza Justus 1. Telefoon 966 875 342
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NIEUWE ACTIVITEIT, NIEUWE ACTIVITEIT, NIEUWE ACTIVITEIT  

Eindelijk is het dan toch gelukt: Spaanse les in de Club!   

Opeens was ze daar, een nieuw lid: Jacqueline van Tol, kort geleden samen met 

haar man Harold naar Spanje verhuisd en enthousiast om ook hier net als in 

Nederland gedurende 40 jaar, Spaanse les te gaan geven. Hieronder stelt 

Jacqueline zich aan u voor:   

“Sinds 12 oktober jl. wonen mijn man Harold en ik in l’Alfás del Pí in een rustige 

wijk: San Rafael.  

Toen mijn ouders hun vakantiehuis kochten in Tarragona was ik 15; het was mijn 

grote wens om ooit zelf in Spanje te komen wonen. Het heeft even geduurd maar 

nu was het dan zover. Ondanks dat ik mijn eerste kleinzoon kreeg, die inmiddels 

19 maanden oud is, heb ik toch gehoor gegeven aan die wens en ik kan het me 

nog maar moeilijk realiseren dat wij nu echt resident zijn in dit prachtige land! 

Ik ben dol op lezen, vooral biografieën, en verder mag ik graag af en toe een 

doekje beschilderen. 

Ook ga ik me aanmelden bij de sportschool!     

Spaanse mensen vinden het geweldig als ze merken dat je wat tegen ze wilt zeg-

gen in het Spaans! Daarom verheug ik me erop jullie in een gezellige, ontspannen 

sfeer wat Spaans te leren. Tot gauw! Hasta pronto! “  

 

Wat praktische informatie:                                                                                   

Op woensdag 15 januari 2020 starten de eerste lessen.   

We hebben geen idee hoe groot de animo is, en hebben gedacht om te beginnen 

met 2 groepen:  

een groep beginners en een groep die al wat vaker les gehad heeft. De groepen 

bestaan maximaal uit 10 personen.  

De beginnersgroep heeft les van 12.00 u. tot 13.00 u.  

De gevorderden van 10.30 u. tot 11.30 u.  

U hoeft geen boek aan te schaffen; Jacqueline reikt stencils uit tijdens de lessen. 

Kosten: 10 lessen voor € 50,00, in één keer te voldoen bij aanvang van de eerste 

les aan bestuurslid Johan Timmerman.  

Plaats: het bijgebouw van de Club (vergaderruimte bij de bibliotheek).  

U kunt zich opgeven bij de bar (inschrijfformulier) of telefonisch via het tele-

foonnummer van de Club, 966 875 342.  

Wilt u aangeven of u bij de beginnersgroep of bij de gevorderden ingedeeld 

wilt worden?   

U wordt geplaatst op volgorde van aanmelding. 

Alleen mensen die lid zijn van onze Club kunnen zich aanmelden.   
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Spaanse LES
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                                Maandag 

10.15-14.00 uur      Biljart libre competitie                Chris Janse  

19.30 uur                 Canasta                                        Willeke de Bruijn 

                                                                                                           Joke Niestadt 

                                Dinsdag 

10.30 uur                 Schilderen/Beeldhouwen             Bart Groels 

13.30 uur                 Shantykoor                                   Johan Timmerman 

19.30 uur                 Darts                                            Henk Murks 

 

                                Woensdag 

10.15 uur                 Bridge                                          Margaret Vegter  

19.30 uur                 Klaverjassen                                Tonny Duyneveld 

 

                                Donderdag 

10.15 - 10.30 uur    Biljart onderhoud                         Klaver, Brouwer  

10.30 - 14.00 uur    Biljartinstuif                                 Cor Klaver  

                                                                                     Ruud  Brouwer 

10.30 uur                 Tekenen en schilderen                 Bart Groels 

11.00 uur                 Jeu de boules                               Karin Murks 

13.00-14.00 uur      Bibliotheek                                  Joke Holleman 

19.00 uur                 Bridge                                          Jan Mol 

 

                                Vrijdag 

10.30 - 14.00 uur    Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien. 

20.00 uur                 Sjoelen                                         Ben v. Zutphen 

20.00 uur                 Tafeltennis                                   Joop Verbeek 

 

                                Zaterdag 

10.15 -14.00 uur     Biljart 3-banden competitie         Cees Kraan 

10.00 uur                 Wandelen                                     Joke Niestadt 

 

                                Zondag                                         

10.30-14.00 uur      Koppel klaverjas                          Tonny Duyneveld 

  Weekagenda


