
  We schrijven januari 2021  
Januari is een van de meest belangrijke maanden qua        

horoscoop. Voor veel mensen impliceert het onbewust de 
komst van een nieuwe start, zoals het omslaan naar een lege 
bladzijde. U kunt beginnen met schrijven op een ongeschreven 
bladzijde en het is aan u hoe u uw leven wilt opbouwen.                               
De Aardse sterrenbeelden, en dan vooral de Steenbok zal veel 
fysieke kracht krijgen door de positie van de sterren in januari.  
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 Openingstijden: dagelijks  
van 10.00 tot 17.00 uur  
en bij  avondactiviteiten 

 vanaf 19.00 uur. 
 
Door de ontwikkelingen rondom het 
Corona-virus zijn de regels door de 
overheid weer wat aangescherpt. 
Voor ons clubgebouw en terras gel-
den alle door de overheid voor de 
horeca vastgestelde regels. Dit bete-
kent momenteel onder meer: 1,5 
meter afstand van elkaar aanhou-
den behalve van uw eigen huisge-
noot, tafels en stoelen bij voorkeur 
niet verplaatsen, altijd een mond-
kapje gebruiken behalve terwijl u 
eet, drinkt of zwemt, en er mag bui-
ten en op terrassen niet meer 
gerookt worden als daar de afstand 
tot anderen niet minimaal 2 meter 
bedraagt. Ook het barteam draagt 
mondkapjes als bovenstaande regels 
niet gehandhaafd kunnen worden.  
Let op! We kunnen gecontroleerd 
worden en bij het overtreden van 
deze regels volgt dan een boete voor 
zowel het barteam als de bezoekers 
die in overtreding zijn. 
Vanzelfsprekend draagt iedereen 
zijn eigen verantwoordelijkheid in 
deze. Voor de goede orde: er staat 
handgel klaar voor gebruik door 
alle bezoekers van de club 

SOCIËTEIT                             algemene informatie
Lidmaatschap en contributies: 

 
Jaarlidmaatschap: 
(m.i.v. 01 - 01 - 2021)  
bedraagt de contributie: € 80,-  
 
Deel-lidmaatschap:  
per maand: € 15,- met een maximum 
van vier maanden aaneengesloten. 
Deze leden hebben geen stemrecht. 
De jaarcontributie dient uiterlijk op 
31 januari betaald te zijn.                         
Voor betalingen na die datum wordt 
€ 5,- extra in rekening gebracht.  
Contributies en/of donaties kunnen 
contant* worden voldaan of op de 
onderstaande bankrekening worden 
overgemaakt.     
BANCO SANTANDER SA   
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871 
( IBAN dient u te gebruiken als u 
vanuit Nederland overmaakt. )  
BIC/Swiftcode: BSCHESMM 
t.n.v. Circulo Privado Los 

Holandeses, Alfaz del Pi    
*Contante betaling kan geschieden 
aan de bar in de soos of aan de      
penningmeester.
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Bij de voorplaat:  Brug bij Arles, Vincent van Gogh                                                
Dit jaar gaan we bruggen afbeelden, geschilderd of getekend. 
Suggesties of eigen producties zijn welkom.  



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

-Probleemloos over vloerverwarming of  koeling gelegd worden! 
-Wij dealer zijn van Berry Alloc, Bodiax en Gelasta  

Bel Cees 0034 634 340 438 voor openingstijden showroom of  een 
afspraak bij u thuis. Of  stuur een e-mail naar:  

info@woontrendcostablanca.eu

LIEF EN LEED 
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk willen 
zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij   

Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180. 
Wij doen dit verzoek omdat het nog al eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs 
helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.  
En dat is natuurlijk jammer voor de zieken. 
Groetjes, van  

Lief en Leed Club “Los Holandeses”

Agenda activiteiten          Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com 
Bibliotheek                         Joke Holleman                              965 873 419 
Biljart driebanden               Cees Kraan                                    633 665 455 
Biljart instuif                       Cor Klaver                                   679 015 430.
Ruud Brouwer                                                                 +31 648 791 230 
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                        Wies Benthem en Harry Blous       966 878 604  
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 
                                                                                          +31 647 077 964  

Beeldhouwen                   Linda Laheij    652 152 122 
Schilderen       Linda Laheij                    652 152 122 
Wandelen                    Joke Niestadt              656 943 098

AFDELINGEN      Contactpersonen              Telefoonlijst
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Van de Redactie  
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Ze zijn op weg! 

Laten we met zijn allen hopen dat ze de 
juiste weg weten te vinden en op tijd aan-
komen!! 

                                                                                                         
Wij zijn inmiddels ook op weg, na een jaar heel fijn samengewerkt       
te hebben met Wil Slangen heeft Willeke de Bruijn het redactiestokje 
overgenomen. Nu wil het geval dat wij al 52 jaar zeer goed bevriend     
zijn en onze levens zijn op diverse vlakken met elkaar verweven.                  
Onze zoons zijn vrienden, we hebben allebei de watersport beoefend en 
wij, Rob en ik, hebben door Jos en Willeke kennis gemaakt met het 
camperen, en brengen de wintermaanden ook bij voorkeur door in 
Spanje. Via Willeke ben ik bij de club en bij ‘De Brug’ terecht gekomen 
en nu is de cirkel weer rond. We hopen op een voorspoedig jaar en dat 
alle verwachtingen en wensen in 2021 maar uitkomen.  

Elzelies
 

Wijziging in de redactie van De Brug 
 
Hierbij wil ik Wil Slangen hartelijk danken voor het feit dat ze een jaar 
lang samen met Elzelies de redactie van de Brug heeft verzorgd en dat 
alleen om de club uit de brand te helpen. Dank lieve Wil.  
Willeke de Bruijn heeft heel spontaan aangeboden om Wil te vervangen 
maar ze hoopt dat er zich nog iemand meldt. Vanaf heden is de redactie 
in handen van Willeke de Bruijn en Elzelies Dolfin.  
Dank jullie wel dames dat jullie dit samen verder willen voortzetten.  
Het mailadres voor het insturen van kopij is veranderd in:  
debrug@holandeses.nl 
Het mailadres van het bestuur is veranderd in: info@holandeses.nl 
 
Het Bestuur 
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Wel moest de club nog eens 10 dagen op slot en moest Gerry, onze voor-
zitter, 10 dagen in quarantaine omdat ze een gesprek had gehad met 
iemand die, naar later bleek, corona had. Op dit moment is Gerry 
opnieuw in quarantaine omdat zij en haar man Joost beiden corona heb-
ben. Ze hebben de besmetting niet op onze club opgelopen en ze hebben 
dus ook niemand in de club besmet. Het gaat nu steeds een beetje beter 
met ze.  
 
Helaas hebben wij in het afgelopen jaar buiten Corona om, afscheid moe-
ten nemen van onze leden Martin Alsemgeest, Boy Wassink, Mieke 
Bloemberg, Jaap Visser en Mary Plume. We wensen hun familie heel 
veel sterkte toe.  
 
Inmiddels zijn we zo ver dat het met de besmettingsgraad in Spanje beter 
gesteld is dan in de rest van Europa, met name in Nederland en 
Duitsland. We mogen ons gelukkig prijzen met onze club in Spanje. We 
voelen ons hier veilig. We hopen dat Nederland snel zal volgen.  
 
Als we het hebben over het Corana virus dan gaat het vooral over nega-
tieve zaken zoals: ziek, angst, alleen zijn, moeilijk, familie en vrienden 
missen, bezoek uitstellen. Maar brengt deze situatie ook positieve dingen 
met zich mee? We zijn opeens anders gaan kijken naar onszelf maar ook 
naar anderen.  We relativeren meer omdat gezondheid nu eenmaal een 
groot goed is, we voelen sterker de band die we hebben met onze familie 
en vrienden, we kijken wat vaker om ons heen om anderen te helpen. Ja 
onze blik is anders en wie weet zijn we met z’n allen wat milder gewor-
den en wat liever. En wat onze club betreft: natuurlijk is het belangrijk 
dat we weer aan activiteiten kunnen deelnemen, dat het wordt als van-
ouds. Maar de meesten van ons realiseren zich nu dat onze club op de 
eerste plaats een sociale club is waar je niet alleen voor jezelf bent maar 
waar je gelijkgestemden ontmoet, waar je hulp mag vragen als je dat 
nodig hebt, waar mensen naar je luisteren en waar je in je eigen taal con-
tacten kunt leggen, iets wat vooral in deze tijd erg kostbaar is. Lid zijn 
van onze club is dus geen optelsom van je eigen belangen en behoeftes. 
Dat hebben we gelukkig gemerkt in het afgelopen jaar.  

   Lieve leden, sponsors en vrienden van Club Los Holandeses                       een terugblik naar het bijzondere jaar 2020 door het bestuur 
Het is een goede gewoonte om in deze tijd van het jaar eens terug te 
blikken op het afgelopen jaar.  
 
Het jaar begon goed met een als vanouds gezellige 
nieuwjaarsreceptie. Het beloofde een mooi jaar te wor-
den: veel nieuwe leden, mooie plannen van het shanty-
koor, het 45 jarig jubileum van onze club dat in 
november gevierd zou worden en waar de afdelingen al 
mooie plannen voor hadden ontwikkeld, de autorally 
die op 14 maart plaats zou vinden, kortom we hadden er zin in met z’n 
allen. Ruim een week na de ALV stond op 15 maart geheel onverwacht 
de wereld stil door een klein organisme genaamd Covid 19 ofwel het 
coronavirus. We mochten ons niet meer bewegen. Voor het eerst in ons 
leven ondervonden we wat het betekent om niet meer vrij te zijn in je 
eigen doen en laten.  
 
Heel Spanje ging op slot en ook onze club moest er aan geloven en haar 
deuren sluiten. Natuurlijk was dit vreselijk voor ons barteam, hun inko-
men is hiervan afhankelijk. Ze zaten niet bij de pakken neer en gaven 
maaltijden uit aan het loket. Toen dat ook verboden werd, bezorgden ze 
de maaltijden persoonlijk aan huis met een praatje “hoe gaat het van-
daag?”. Dit was voor veel leden het enige maar zeer welkome contact. 
Ook de afdelingshoofden waren actief: er werden belcirkels opgezet om 
contact te houden en elkaar te helpen als dat nodig mocht zijn. 
 
Iedere week hadden we een bestuursvergadering via skype (3 bestuursle-
den in Nederland en 3 hier in Spanje), zo bleef iedereen op de hoogte en 
leerden we elkaar op deze wat gekke manier beter kennen. De twee nieu-
we bestuursleden Jos de Bruijn en Fred Dörr waren een week voor de 
lockdown tijdens de ALV gekozen. De regels rondom het virus verander-
den soms per dag en we hebben dan ook talloze updates gemaakt en ver-
stuurd. In juni begon er een beetje licht in de tunnel te schijnen. Met de 
nodige voorschriften en beperkingen konden we elkaar weer ontmoeten. 
Geleidelijk aan werden de regels wat minder streng en kon onze club  
weer open. Gelukkig zijn er binnen onze club geen besmettingen 
geweest met ernstige gevolgen, voor zover wij weten.  
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Zodra het kan hopen we dat we met z’n allen onze club weer kunnen 
optillen. Wij als bestuur kunnen dat zeker niet in ons eentje, daar hebben 
we jullie heel hard bij nodig. Alhoewel er in maart a.s. 4 bestuursleden 
aftredend zijn – hoe we de ALV vorm gaan geven, weten we nog niet- 
hebben we nu al naar elkaar uitgesproken dat we in ieder geval nog een 
jaar verder willen gaan met elkaar. Want er is veel werk aan de winkel! 
We laten jullie niet in de steek. Wij hopen van ganser harte dat we ook in 
het nieuwe jaar weer op jullie mogen rekenen. 
We moeten er echt met z’n allen de schouders onder zetten. Het is een 
zware dobber maar samen zijn we sterk.  
 
Helaas kon de jaarlijkse Kerstviering op 24 december en de 
Nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. Vandaar ook deze nogal lange terug-
blik. Het Kerstdiner op 25 december is gelukkig wel door gegaan, geheel 
coronaproof en was wederom een succes.  
 
We willen iedereen die het afgelopen jaar, op welke manier dan ook zijn 
steentje heeft bijgedragen, om onze club te maken tot wat hij is, heel har-
telijk bedanken. We hopen dat de wereld inclusief onze club snel in het 
nieuwe normaal komt en dat we weer als vanouds kunnen genieten van 
elkaar en alles wat daarbij hoort.  
 
We beloven ook het aankomend jaar weer flink ons best te doen en we 
bedanken iedereen voor het vertrouwen in ons.  
 
Tot slot wensen we iedereen een mooie Kerst toe in 
harmonie, liefde en gezondheid en we hopen dat 2021 
heel veel goeds brengt en dat we elkaar weer met open 
armen, open hart en in goede gezondheid kunnen ont-
moeten. 
 
Een hartelijke groet van ons allen, 
 
Paul, Fred, Ronald, Jos, Fred en Gerry
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Van het Bestuur, een blik vooruit 2021
Lieve, beste leden, 
Vandaag beginnen we aan een fris onbedorven jaar en tegelijkertijd heb-
ben we een bijzonder jaar achter ons gelaten. Een jaar waarin één woord 
altijd in onze herinnering zal blijven: corona. Een jaar waarin de woor-
den: eenzaam, moeilijk, verdriet, gemis en angst in een ander licht kwa-
men te staan en waarin velen van ons dit aan den lijve hebben ondervon-
den. Een jaar waarin we op onszelf werden teruggeworpen, vooral de 
mensen die alleen wonen hebben het zwaar gehad. Onze familie en 
vrienden uit Nederland konden niet komen en wij konden omgekeerd 
niet naar Nederland reizen. De mensen die zo graag een paar maanden in 
Spanje zijn om de kou te ontvluchten moesten afzeggen. Kortom, alles 
werd anders.  
 
Heeft het virus ons naast persoonlijke ellende nog meer geleerd? Het 
heeft ons laten beseffen wat echt belangrijk is. We hebben ook geleerd 
dat er geen muren en geen grenzen zijn die mensen kunnen scheiden van 
deze pandemie. Wat er gebeurt met een mens in Wuhan, overkomt de 
planeet en overkomt ons dus allemaal. 
 
Wat onze club betreft is het ook een jaar geweest van afzien maar ook 
van hoop en saamhorigheid. Door de strenge maatregelen van de Spaanse 
Overheid zaten we geïsoleerd in onze huizen en mochten we twee keer per 
dag een uurtje naar buiten. De club werd gesloten. Toen na enige tijd de 
regels werden versoepeld konden we elkaar eindelijk ook op de club weer 
ontmoeten. Eerst een beetje aarzelend en met argwaan. Met de nodige 
gesprekken tussen barteam en bestuur hebben we uiteindelijk een corona-
proof clubsituatie kunnen creëren zodat iedereen zich veilig kon voelen. 
Mondjesmaat konden er weer wat activiteiten worden opgestart en samen 
met het barteam hebben we een aantal leuke, gezellige en lekkere eetmid-
dagen georganiseerd. Er is zelfs geklust in coronatijd. Het evenementen-
team heeft samen met vrijwilligers en onder enthousiaste leiding van Janet 
Wink, de binnenkant van de club een nieuwe frisse kleur gegeven. Het ziet 
er schitterend uit! En ook al konden we de club niet of nauwelijks bezoe-
ken, de bloemen en planten hebben al die tijd de volle aandacht gekregen. 
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Ik wil hier dan ook iedereen, leden, barteam, vrijwilligers, sponsoren en 
adverteerders bedanken voor jullie inzet in dit jaar.  
Net zoals bij iedereen heeft dit virus ook onze club en het barteam flink 
getroffen. Vanwege de strenge voorschriften stond alles op een laag pitje. 
Niet alleen de activiteiten maar ook het contact onderling. Daarbij komt 
nog dat veel leden die in Nederland verblijven als gevolg van de reisbe-
perkingen niet komen. We missen jullie! 
Een opmerkelijk feit is dat voor zover ik kan nagaan er buiten mijn man 
en mij niemand op de club door corona is getroffen. Wij wel, wij hebben 
dat elders opgelopen. 
 
Een nieuw jaar is ook een nieuw begin met nieuwe kansen. 
  
Hoe we dat gaan aanpakken, weten we nog niet. Er is nog veel onzeker-
heid. We moeten afwachten welke maatregelen er na 15 januari worden 
genomen.  
Gelukkig zijn inmiddels de vaccins beschikbaar en gaat men op korte ter-
mijn vaccineren. 
Kunnen we dan weer reizen? Mag ik mijn familie en vrienden weer 
knuffelen? Kan het shantykoor weer zingen, kunnen we weer aan activi-
teiten deelnemen? Kunnen we een Algemene Ledenvergadering organise-
ren? Heel veel vragen waar we 1-1-2021 nog geen antwoord op hebben 
maar één ding is zeker: de mogelijkheden hiertoe komen steeds dichterbij.  
 
Samen kijken we naar een nieuw nog onbedorven en maagdelijk jaar. 
Een jaar waarin de gevolgen van het virus nog voelbaar zullen zijn maar 
ook een jaar van hoop en verwachting.     
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we elkaar binnenkort weer van 
dichtbij in de ogen kunnen kijken, plezier kunnen maken, aandacht heb-
ben voor elkaar en vooral, dat we weer van het leven kunnen genieten.  
Ik wens iedereen een gezond en gelukkig 2021 toe.  
Met een lieve groet, ook namens mijn mede bestuursleden, 
Gerry Officier



 
Beste leden, 
 
Helaas maar weer een kleine bijdra-
ge in onze Brug van januari 2021. 
We hadden in december geen 
Sinterklaasavond, geen kerstmarkt, 
geen kerstborrelmiddag en op 1 
januari geen nieuwjaarsreceptie. 
Wel hebben we met heel veel vrij-
willigers, Jeannette, Snoekie, 
Catharina, Joke, Stephanie, Henk, 
Karin, Ine, Hetty, Alie, Astrid 
(HCB) Linda, Marco en Aad ons clubgebouw weer in een prachtige 
kerstsfeer weten te brengen. Op vrijdag 4 december zijn we begonnen 
met een bakje koffie met iets lekkers en zijn daarna de bomen gaan 
optuigen en de kerstsfeer in ons clubgebouw aangepast, op woensdag 9 

december zijn de kerststukjes 
voor op de tafels en bar weer 
helemaal toppie gemaakt. Wij als 
evenemententeam willen jullie 
daarvoor weer hartelijk bedan-
ken, hopelijk kunnen we volgend 
jaar weer op jullie steun rekenen. 
Ook hebben wij een kleine lote-
rij opgezet maar net anders dan 
andere jaren, met als sponsor 
voor onze hoofdprijs Hospital 
Clinica Benidorm. Dank daar-
voor. We gaan kijken of deze 
loterij herhaald kan worden. 

Namens ons gehele team een fijn 2021 Met vriendelijke groet, 
Het Evenemententeam Club ¨Los Holandeses¨ 

Van het Evenementen team

Nog steeds geen echt barpraatje omdat er niet aan de bar gezeten kan wor-
den. Daarom een praatje vanuit de buitentent, ondanks de mobiele gaska-
chel is het daar toch aan de koude kant (zo ervaar ik het). 
Zodoende ontstond er een gesprek over het gasgebruik en de verschillende 
mogelijkheden. 
Het gerucht gaat, dat het bestuur denkt over het plaatsen van een gastank 
in plaats van gasflessen.  
Toen ik in 1993 hier kwam wonen heb ik door REPSOL een gastank laten 
installeren, 2000 liter, daar doe ik een jaar mee, dat gedoe met gasflessen 
zag ik niet zo zitten. Als het niveau is gedaald tot 10 á 15 % even bellen en 
de tank wordt binnen 3 dagen gevuld. 
Tot zover ben ik content met deze situatie, alleen € 28 per maand betalen 
voor huur en onderhoud van de tank vind ik niet zo leuk. 
 
Wat blijkt, REPSOL plaatst en installeert tegenwoordig een 1000 liter tank 
geheel gratis en zonder maandelijkse kosten. Hoe het kan weet ik niet? 
Fred, onze vice voorzitter regelde het voor mij en na een paar dagen het 
contract getekend te hebben, werd de tank geplaatst, geïnstalleerd en door 
een bevoegde instantie gekeurd.Als mijn oude tank leeg is wordt hij weg-
gehaald en bijbehorend contract ontbonden. 
Ik raad het bestuur aan ook een tank te laten plaatsen.  
Als er leden zijn die ook interesse heb-
ben, kunnen zij Fred vragen hoe te han-
delen. 
 
Nu ik het toch over gas heb, meer dan 3 
jaar terug heb ik een contract getekend 
voor het aansluiten op het aardgasnet. 
Dit zou binnen een half jaar gerealiseerd 
zijn. Tot op heden heb ik niets meer ver-
nomen van SUROESTE gasNaturel, een 
onbetrouwbare toko dus. In principe wil 
ik nog steeds op het aardgasnet aange-
sloten worden. 
 
GVG 

Barpraat
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Recept van de maand 
Creatief met restjes van de feestdagen 

 
 
Een half blikje bonen over? In deze lekkere, snelle 
salade kun je niet alleen je bonen, maar ook de 
overgebleven tomaten kwijt. 
 
 
 
Ook je droge brood kan nog gered worden. Gooi 
de sneetjes even tussen het tosti-ijzer met deze 
kruidige tostivariatie. 
 

 
 

Van je laatste restjes bloemkool maak je deze 
Oosterse groentesteaks. Op een pitabroodje met 
tahin en za’atar creëer je alsnog een bijzondere 
maaltijd. 
 

 
Altijd net te weinig rijst over voor nog een bord 
vol? Vanaf nu hoef je die laatste lepels rijst niet 
meer weg te gooien. Zet een bakje met de restjes 
in de koelkast en gebruik het de volgende dag als 
ontbijt met dit recept. 

 
Deze eenvoudige Italiaanse pizza is heerlijk        
op zichzelf, of je varieert op dit basisrecept met    
toppings zoals ham, champignons, salami,  
geroosterde groente, artisjokharten, paprika en 
verder alles wat je in je koelkast kunt vinden.

De BRUG blz. 10
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Beste biljarters, 
 
Namens het gehele biljartbestuur, alle wedstrijdleiders, toernooilei-
ders en penningmeester wensen wij u prettige feestdagen en een voor-
spoedig 2021. 
De 3-band competitie gaat verder in 2021 op zaterdag 9 januari. 
De Libre competitie gaat verder in 2021 op maandag 4 januari. 
Het 1-3-5 spel op de donderdag start in 2021 op donderdag 7 januari. 
 
Mvg, 
Chris Janse 
 

 Biljartnieuws

  Wandel puzzelroute zaterdag 13 februari   

Wij, de winnaars van de puzzelwandeltocht van 
vorig jaar, hebben voor dit jaar een nieuwe leuke 
route in elkaar gezet. Deze zal plaats vinden op 
zaterdag 13 februari in onze omgeving. De gehele route is vlak en over 
goed begaanbare paden. De afstand die te voet wordt afgelegd is onge-
veer 4 km. Wilt u meedoen, dat kan in groepjes van 2, 3 of 4 personen. 
 
De prijs om mee te lopen inclusief koffie en een lunch met 2 drankjes 
is € 19.50. Lijkt het u leuk om mee te doen? Inschrijven kan elke dins-
dagmorgen bij Joke Niestadt. Inschrijven is natuurlijk betalen. 
Wij hebben deze route uitgezet met de Covid 19 regels in ons achter-
hoofd. Dus geef elkaar de ruimte en houd afstand. 
John Marijnissen, Bart Egelmeers, Wouter van Nieuwenhuizen en 
Joke Niestadt.  
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Wandelclub “de Barranco stappers”  
Alleen clubleden kunnen deelnemen aan de wandeltochten, indien 
mogelijk, wordt er iedere zaterdag gewandeld. 

Joke Niestadt is de coördinator en geeft aan welke wandeling er wordt 
gelopen, hoeveel km ongeveer, moeilijke- of makkelijke wandeling en waar de 
maaltijd wordt genuttigd. Houd er rekening mee dat wandelschoenen altijd 
noodzakelijk zijn op de wandeltochten. 

Vertrekplaats is vanaf de parkeerplaats van onze club.                               
· Wandeling wordt donderdag voor de wandeling bekend gemaakt      
in de wandelgroep WhattsApp. 

      · Vertrektijd wordt dan tevens doorgegeven (afhankelijk van reistijd 
en duur wandeling). 
·Wandelaars met auto, graag medewandelaars mee laten rijden met  
een vergoeding van € 2.- per persoon.                                                             
· Als het enigszins mogelijk is nuttigen wij ergens op de route nog  
koffie voor de aanvang van het wandelen. 

                          
 Honden en roken:                                                                                  
Daar er wandelaars zijn die liever niet hebben dat er honden op de wandeling 
worden meegenomen is er besloten dat  honden niet mee kunnen lopen tijdens 
de wandeling, ook zijn ze niet altijd welkom in een restaurant. Roken is verbo-
den tijdens de wandeling in de doorgaans droge natuur. 

Bezoek of niet leden:                                                                                
Als gasten, familie, tijdelijk bezoek van leden willen meewandelen, dan is dit  
2 keer mogelijk, Dit geldt tevens voor niet-leden. 

Verzekering:                                                                                               
U dient zelf een zorg en/of reisverzekering te hebben in geval van calamiteiten. 
Club los Holandeses, de wandelclub en/of Joke Niestadt zijn nergens verant-
woordelijk voor. 

Maaltijd na het wandelen: 

· Na de wandeling is er uitsluitend voor de wandelaars een gezamenlijke 
maaltijd. 

· Meestal wordt er gegeten waar een menudeldía wordt geserveerd, 
dit om de kosten beperkt te houden, vaak is dit inclusief 2 consump
ties (maximaal). 

      · Overige drankjes (of buiten het menu) zijn voor eigen rekening



 

De feestdagen vielen voor ons heel 
gunstig we hebben geen verplichte 
stop gehad. 

Het ziet er naar 
uit dat als er in 
2021 geen 
“vreemde”       
dingen gebeuren 
we alle dinsdagen 
en donderdagen 
gewoon kunnen 
hobbyen. 

De groep is 
ondanks alle 
omstandigheden 
toch nog aardig 
groot en we heb-
ben al diverse 

nieuwe leden erbij met 
schilderen en hakken 
dus onze afdeling gaat 
lekker zijn gangetje, 
we hopen eind januari 
Bart en Marlies ook 
weer te verwelkomen. 

Linda  
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Allereerst wil ik iedereen een gezond en 
een inspiratievol 2021 wensen. 

Ja, ja dat was december ook, deze 
maand waren de weergoden ons 
goed gestemd, elke dinsdag hak- 
weer en zelfs de schilders hebben 
eind november nog buiten 
geschilderd. Wat een mooi weer 
dit jaar, de nachten worden wat 
frisser maar overdag is het heer-
lijk toeven in het zonnetje. Een 
dinsdag woedde er een aardig 
stormpje maar dat kwam goed uit 
want toen hebben Joke, 
Catharina, Stefanie en ik de 
kerststukjes voor de soos 
gemaakt, een heerlijke ochtend 
en de soos rook zalig 
naar een dennenbos. 

 

Het wordt krap voor de beeldhouwers want de voor-
raad stenen raakt bij iedereen aardig op, gelukkig 
hebben we van Pablo de belofte dat we eind januari 
(Fred en ik) het terrein op mogen om stenen te kopen 
voor onze hobby, hopelijk zijn de nieuwe stenen er 
dan al, misschien ook oranje stenen, afwachten dus, 
leuk en spannend! 

B E E L D H O U W E N

S C H I L D E R E N
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Hierbij de resultaten van het klaverjassen over de maand December. 
 
We hebben weer besloten zoals vanouds 2x per week te gaan spelen. 
Dus zowel op zondag als op woensdag om 10.30 zijn we weer aan het 
klaverjassen. 
 
Uitslagen maand December  
2 December  Dick Holleman               5143 Punten 
6     ,,           Ben van Beek 
                    Hester Steenbergen         5244 Punten  
9     ,,           Harry  Blous                   5056 Punten 
13   ,,           Han  Grootscholten  
                    Rietje     ,,                      4929 Punten 
16    ,,          Hester Steenbergen          4929 Punten 
20    ,,          Ali Barneveld  
                    Kees                              5075 Punten 
Wij hopen dat we toch zo door kunnen gaan en dat de Corona ons niet te 
pakken gaat krijgen ! 
Dus voor allen veel gezondheid en sterkte in deze vervelende tijden ! 
 
Het klaverjasteam     

 
HET  

RAADSEL 
VAN 
DE  

MAAND 

KLAVERJAS NIEUWS



De BRUG blz. 15

 
In de afgelopen maand zijn overleden:  
 
                                       Mieke Bloemberg   
                                             Mary Plune 
 
In december mochten wij 2 nieuwe leden verwelkomen: 
 
                                           Koos van Dijk 
                                             Evert Collé 
 
Leden die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje 
afhalen aan de bar.  
Indien u een emailadres wilt opgeven of wijzigen, geeft u dit dan s.v.p. door 
via emailadres: potjelosdos@gmail.com          Riek Tol

Wij spreken Nederlands 
 

Cam  Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

 
Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2021 

met heel veel leesplezier. 
We hopen met zijn allen dat het jaar 2021 ons veel goeds zal brengen 
en hopelijk gaat het met het covid-19 de goede kant op en kunnen we 

weer met elkaar de nodige activiteiten beleven. 
Het is koud buiten! Dus is het heerlijk om lekker in het warme huis 

onderuit te zakken met een geweldig boek. En we hebben veel goede 
boeken in de bibliotheek.  

Dus komt u gerust eens een kijkje nemen. 
Zoals u weet is de bibliotheek elke donderdag open van 13.00 uur tot 

14.00 uur. 
U vindt ons naast het zwembad het trapje af. Wij hopen op veel 

enthousiaste lezers. 
 
De medewerkers van de bibliotheek 

LEDENADMINISTRATIE

BIBLIOTHEEKNIEUWS
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Beste bridgers 
 
Het is alweer 2021 en een vreemde feestmaand ligt achter ons, een 
maand en jaar die we niet snel zullen vergeten, maar we richten nu onze 
blik vooruit en hopen dat we na de vaccinaties weer volop kunnen 
bridgen op de club. 
De advocaat voor de Paasdrive staat rustig in het stikkedonker te wach-
ten, dus misschien…..wie weet……? 
Voor nu wenst het bridgeteam iedereen in 2021 veel gezondheid, geluk 
en gezelligheid en we hopen  dat het weer als vanouds zal worden. 
 
Jan Mol, Ans de Geus en  Margaret 

BRIDGE NIEUWS

Facebook pagina 
Sinds 27 november is er een nieuwe Facebook pagina speciaal voor 
leden. 

De opzet van deze pagina is om op de hoogte te blijven van het 
nieuws van de afdelingen. Tevens kan je zelf leuke artikelen of foto´s 
plaatsen. 

Ook bestaat de mogelijkheid om artikelen te verkopen of hulp aanbie-
den, zolang het maar niet van commerciële aard is. 

Als je dus een Facebook account hebt, kan je je aanmelden op deze 
pagina. 

 

Kom en meld je aan. 

Joke Niestadt, pagina beheerder 



Club Holandeses gaat Cyber (deel 2) 
 
In de vorige brug was al te lezen over onze nieuwe, interactieve, 
Facebookgroep “Club los Holandeses” (ledengroep). Het aantal leden wat 
daarvan lid geworden is stijgt nog steeds. Deze groep is uitsluitend voor leden 
van onze club en elke aanmelding wordt dan ook gecontroleerd aan de hand 
van onze actuele ledenlijst. 
Wát zijn nu de voordelen om lid te zijn van deze groep?  Leden kunnen snel 
op de hoogte gehouden worden van allerhande zaken die spelen binnen de 
club. De afdelingshoofden worden dan ook uitgenodigd hun evenementen ook 
daar aan te maken. Heb je hierover vragen? Stel die gerust aan de beheerders 
Joke Niestadt of Fred Dörr. 
Uiteraard zullen belangrijke bestuurlijke zaken nog steeds gewoon rondge-
stuurd worden per mail door onze secetaris. 
 
Naast deze Facebookgroep hebben wij natuurlijk ook nog onze website . Daar 
vind je algemene informatie over de club zoals adresgegevens, statuten en 
huishoudelijk reglement, de digitale versie van de Brug en diverse fotoalbums 
van evenementen die hebben plaatsgevonden. 
 
Het hebben van zo’n eigen website onder eigen domein (holandeses.nl) geeft 
de mogelijkheid om specifiek clubgebonden e-mail adressen te gebruiken 
zodat bij overdracht van functies binnen het bestuur, redactie van de brug e.d. 
niet telkens het e-mail adres hoeft te wijzigen. 
 
Voorlopig zijn er 2 belangrijke e-mail adressen ondergebracht bij ons domein: 
 
Het e-mail adres bestuur75@gmail.com is inmiddels gewijzigd in  
info@holandeses.nl. Berichten welke nog worden gestuurd naar het oude 
adres worden automatisch doorgestuurd naar het nieuwe en de afzenders krij-
gen een automatisch antwoord over het gewijzigde e-mail adres. 
 
Het e-mail adres van de redactie van ons blad is ook ondergebracht bij ons 
domein en is nu deBrug@holandeses.nl. Alle kopij voor ons blad mag hier 
naar toe gestuurd worden. 
 
Beide wijzigingen zijn al doorgevoerd op pagina 2 van deze uitgave van het 
blad. 
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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

Naast de contributie van onze leden heeft onze club nog twee belangrijke 
bronnen van inkomsten, t.w. onze adverteerders in ons clubblad “de 
Brug” en zij die een bord voor hun bedrijf hebben in ons clubhuis. 
 
Zonder deze bronnen van inkomsten zou ons clubblad niet uitgebracht 
kunnen worden in de prachtige vorm die het nu heeft en zou het voor 
onze club moeilijker zijn het hoofd boven water te houden. Wij danken 
deze adverteerders dan ook voor het vertrouwen in onze vereniging. 
 
In de huidige tijd is het internet niet meer weg te denken en speelt onze 
website www.holandeses.nl een belangrijke rol in de communicatie met 
onze leden en andere belangstellenden. Het bereik van de adverteerders 
wordt door een vermelding op deze website vergroot. 
 
Wij, het bestuur van Club los Holandeses, hebben besloten ook dit jaar de 
tarieven van de advertenties niet te verhogen. Sterker nog, wij maken het 
aantrekkelijker te adverteren door aan elke advertentie een gratis weblink 
naar de eigen website van de adverteerder aan te bieden op onze site. 
 
Door de communicatie met onze adverteerders te verbeteren hebben wij 
een nieuw, meer universeel, internet adres in gebruik genomen. Voor het 
opgeven van advertenties, het doorgeven van wijzigingen van adverten-
ties en andere zaken m.b.t. de advertenties kan in het vervolg gebruik 
worden gemaakt van het e-mail adres pub.rel@holandeses.nl 
 
Verder bieden wij graag de mogelijkheid om één keer per jaar een stukje 
te plaatsen in ons maandblad waarin het bedrijf aan de leden kan worden 
voorgesteld. Deze bijdrage kan worden gestuurd naar het e-mail adres  
deBrug@holandeses.nl  
Als het stukje voor de 20ste van elke maand wordt ingediend dan zal het 
in de uitgave van de volgende maand worden geplaatst. 
 
Deze mail adressen zijn altijd gemakkelijk terug te vinden op bladzijde  
2 van dit blad.

Speciaal voor onze adverteerders
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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. 

Januari, Steenbok Sterrenbeeld in het Kort: 
Steenbokken zijn ambitieuze mensen, ze moeten altijd iets 
hebben om achterna te gaan en ze willen dat hun leven bete-
kenis heeft. Steenbokken zijn extreem geduldig en kunnen een 
lange tijd wachten op hetgene dat ze willen. Wanner ze de 
mogelijkheid krijgen, zullen ze hun stappen erg voorzichtig 
ondernemen. Steenbokken ogen hierdoor wellicht langzaam, maar niets is minder 
waar; ze weten dat ze slechts één kans hebben om dingen goed te doen en zijn dus 
altijd informatie aan het vergaren om zo de juiste stappen te nemen om hun doelen 
met vlag en wimpel te behalen. Steenbokken hebben een erg actieve geest en kunnen 
zich tevens erg goed concentreren. Steenbokken houden ervan om in controle te zijn 
van hun omgeving en van iedereen in hun leven. Steenbokken zijn erg voorzichtig, 
echter zijn ze dit alleen wanneer ze een overzicht van de situatie proberen te vormen, 
ze zullen nooit ergens haastig mee beginnen. 

Vanaf deze maand gaan we het bijbehorende sterrenbeeld belichten.     De redactie 
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Annemieke Rood MCS      19 
B&G Home                       10 
Binck Bank                       20 
Chequi                     15,16,18 
Ciudad Patricia            11 
Computer Services              4   
Dental van Beek 17 
Dorien tolk                        15      
Dismovil           16 
Eddy Kramer 14 
Euro-Cars                           8 
Euro Clinica Rincón   7 
Euro Optica                      17 
Flores juridisch advies 12 
Fresno  6 
HCB Cover        Achterkant                  
Huisarts Koenders 18 
Ingeborg Posthuma             6  
Kuiper verhuizingen   2  
Montebello thuiszorg   1  
NBCS                                14  
Restaurant El Castillo  8 
v.Rijsbergen, therapeute    12      
Salon 5 15 
Senioren Services  C.B.      18  
Toldos Aitana                      7  
Toni Estetica  12 
Vistalia Optica Novaluz   3 
Woontrend Costa Blanca     3     

Adverteerders            Blz.

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

telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

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

             Weblink  gratis 

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

Advertentietarieven per kalenderjaar


