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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
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
Johan Timmerman Algem. Bestuurslid 

tel. +31 637 405 988

Redactie:
E-mailadres voor kopij:
pietrakaikosiberica@telefonica.net

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: +31 636076260

tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645
Voor advertenties: en foto’s

redactieclh@gmail.com
Barteam:
Aad Stolk  en Marco Hoeflaak
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Clubgebouw: Plaza Justus 1     Urb. Barranco Hondo   
03580   Alfaz del Pi. Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl  
Email: bestuur75@gmail.com
Facebook: losholandesescostablanca



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 - 2019)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT 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 pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2019
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: Puente de San Martín (Toledo)

Is een middeleeuwse brug over de Tagus in Toledo. Deze brug werd gebouwd in de late
14e eeuw door aartsbisschop Pedro Tenorio. Ze vormt de westelijke toegang tot het oude
stadscentrum van Toledo en was een aanvulling op de oudere brug, de puente de
Alcántara die de oostelijke verbinding vormde. 
Beide kanten van de brug zijn gefortificeerd. 
De brug bestaat uit vijf bogen. De middelste boog overbrugt ca.40 meter. Zo’n brede
overspanning hadden  in die tijd, slechts heel weinig bruggen ter wereld.
Bron: Wikipedia. Foto: David Utrilla. 



Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Janno Cazemier Peter van Dommelen
Han Grootscholten Rietje Grootscholten
Marga van Herwaarden Rita van Kleef Theo van Kleef
Hermien Kraaikamp Jannie Kuiper Piet Kuyt
Alberdina Verstoep Annelies van Tessel Gonnie Boekestijn
Rubén del Campo
Leden,  die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. Aan alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of wij-
ziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail 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 Janny van Spronsen 672 529 645

Ben van Beek 625 124 260
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 Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Bart Groels     643 360 175

+31636 076 260
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

AFDELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE 
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WWW.COSTABLANCAHOGARES.COM
Av País Valencià, 27, Local 4,  03580 Alfas Del Pí ( L’), Alicante

TEL: +34 965889056

Bel Charlie          Bel Conchi

+34 687797792                   +34 670857746

Uw huis, onze passie! ...
Overweegt u om uw woning te gaan verkopen?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

GELIJKVLOERSE VILLA MET VEEL PRIVACY
150/1062 m2, fantastische locatie, privé zwembad,
gesloten hoekterras, veel lichtinval, BBQ zone, 
4 slpk/3 badk, parking, onderhoudsvriendelijke tuin

INSTAPKLAAR !!!

PRACHTIG MOOI FAMILE HUIS
100/108 m2, Zeer zonnige woning, instapklaar, 
terras, ruime woonkamer, fantastische gemeen-
schappelijke tuinen/zwembad, parkeerplaats,
AIRCO, 3 slpk, 2 badk, gerenoveerd

PERFECTE LOCATIE!

FANTASTISCHE VILLA IN ALFAZ DEL PÍ
175/1500 m2, centraal rustig gelegen, gelijkvloers,
4 slpk, 2 badk, mooi overdekt glazen terras, zwem-
bad, garage, open haard, AIRCO

PERFECTE LOCATIE!

PRACHTIGE GROTE HOEKWONING
120/150 m2, groot hoekterras, 4 slpk, 2 badk, prive
tuin, gemeenschappelijk zwembad, parkeerplaats,
ingerichte keuken, AIRCO, open haard

INSTAPKLAAR!

€ 450.000 € 185.000REF: 19-1981REF: 19-1990

€ 177.000€ 177.000 € 369.000REF: 19-1973REF: 19-1973 REF: 19-1961



VAN DE REDACTIE 
Bij de maand november horen de woorden guur, nat, donker en koud, maar dat
geldt uiteraard voor Nederland, want hier mogen wij ons gelukkig nog vaak
koesteren in een weldadig zonnetje.

Langzamerhand keren de overwinteraars terug en zien wij weer vertrouwde
gezichten. De vaste afdelingen zien er dan vanzelf wat “gevulder” uit, en er wor-
den meer tafeltjes bezet. Prima !
Wij zien uit naar een door “De Slingers” georganiseerde feestavond vol verras-
sende optredens en lekkere muziek op zaterdag 9 november a.s., en ook geduren-
de de rest van deze maand is er weer een breed scala aan evenementen. De leden
komen niets te kort !

Mocht u zin en tijd vinden om één van deze bezigheden te beschrijven dan zijn
uw bevindingen van harte welkom bij de Redactie.

U kunt uw kopij voor de december-BRUG nog eenmaal naar onderstaand redac-
tie-adres sturen, daarna is het aan de “opvolging” om uw inzendingen te verwer-
ken, te herschrijven, te corrigeren, etc., want mijn “Brugtijd” zit erop !
Let op dus: in de decemberuitgave van dit maandblad zal het e-mailadres om
kopij te sturen vermeld worden. Hetgeen eventueel nog in mijn brievenbus valt
stuur ik vanzelfsprekend door !

Het Redactieteam wenst u een genoeglijke novembermaand toe.

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interessant
om op te nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.

pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor december in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee
november 2019.

N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in
Times New Roman
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van de Bestuurstafel
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Beste leden,
Wij wonen nu weer vijf jaar in Spanje, in de plaats Albir. 25 Jaar geleden woonden we
er ook, maar door heimwee van mijn vrouw zijn wij terug gegaan naar Nederland.
In Benidorm hebben wij diverse horecabedrijven gehad.
Vogels zijn mijn grootste hobby en dat is al van kinds af aan; ik was voorzitter van de
vogelvereniging. Ik heb veel prijzen gewonnen op Europees- en nationaal niveau en
wereldtentoonstellingen met mijn vogels, en had dan de mooiste vogels van de show !
Het fokken van vogels is elk jaar weer een verrassing, wat voor kleur zou het weer
worden? Ik vind het jammer dat ik hier in Spanje een eenling ben en dat ik niet mijn
hobby met andere vogelmannen/vrouwen kan delen .
Sinds drie jaar ben ik lid van onze mooie Club Los Holandeses.
Ik ben lid geworden van het Shantykoor, waar ik veel plezier aan beleef; ik ben ook
voorzitter van het shanty-koor en ik zie dat het steeds meer een eenheid wordt .
Ik ben nu ook bestuurslid geworden van de Club waar ik mijn draai begin te vinden .
Samen met mijn vriend Paul ben ik in het Bestuur gekomen. Dit was in het begin niet
makkelijk omdat twee bestuursleden plotseling opstapten.
Maar één ding kan ik zeggen, we hebben een fijn bestuur, met mensen die hart hebben
voor de Club.
En natuurlijk wil ik niet onze vrijwilligers vergeten, daar draait deze Club op.
Namens het Bestuur,
Johan Timmerman

Bibliotheeknieuws
De dagen worden korter, en de avonden langer. Dan is het heerlijk om je, met een goed
boek, op de bank/stoel te installeren. De bibliotheek heeft meer dan tweeduizend titels
voor u klaar staan, dus kom gerust eens binnen lopen. We hebben wat lichte romans van
T.E. Cruise met titel: Triomf en Tranen, Vrijheid en Verlangen en Hartstocht en
Hoogmoed. Verder van Renate Dorresteijn: Mijn zoon heeft een seksleven. Mark
Bowden: De jacht op Pablo Escobar. En nog vele andere, en dit zijn boeken die we nog
niet hadden in de bibliotheek. Wij zijn altijd dankbaar voor die krijgertjes.
Wij zitten voor u in de bibliotheek iedere maandag van 12.00 tot 13.00 uur, dus tot ziens! 
De bibliotheek vindt u bij het zwembad het trapje af.

Bron: 70 worden, niets dan voordelen: Gene Perret. 
Gepensioneerd zijn is fantastisch! 
Je kunt de hele tijd niets doen zonder bang te zijn dat je betrapt wordt.

Medewerkers van de Bibliotheek.
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Van het Evenemententeam
Hierbij in de een na laatste Brug van dit jaar de  voorbije en aanstaande Evenementen.
Allereerst deden zich wat wijzigingen in de team-samenstelling voor. Velen clubleden
weten al  dat Grietje Roos het team heeft verlaten omdat zij met haar man Wally naar
Nederland is vertrokken. Wij missen Grietje zeer zeker en bedanken haar voor de jarenlan-
ge inzet (plm. 4 jaar) voor de Club. Wij wensen haar een fijne en gezonde toekomst in
Nederland. Haar plaats is ingevuld door Jeannette Wink. Wij heten haar van harte welkom
en we weten dat zij een goede aanwinst is voor ons team.
- Zaterdag 19 oktober vond weer de Bingo plaats. Het was erg leuk dat degenen die meest-
al buiten bleven zitten nu ook deelnamen aan de Bingo. Wij weten bijna zeker dat zij ook
de volgende keer weer van de partij zullen zijn.  Het was daarom geweldig dat Susanne er
met de hoofdprijs van door ging. Ook Aad en Sjefke hadden meerdere keren Bingo. Met
name Aad liet dat goed horen. Wij zijn alweer druk bezig met de Sint en Piet Bingo op zater-
dag 30 november. Mis deze middag niet! Er zijn weer leuke prijzen te winnen. 
- De Rommelmarkt werd zaterdag 26 oktober jl. druk bezocht, en met meer dan 30 kramen
en veel bezoekers kunnen we van een geslaagde markt spreken.
- Op 22 november is de busreis naar Valencia onder begeleiding van onze reisleider Jill. 
We vertrekken om 09.00 uur. U kunt kiezen voor een dagje Ikea of een rondleiding door
Valencia.  Als u kiest voor Valencia dan heeft u aan het eind van de dag nog de gelegenheid
een uurtje Ikea in te gaan.  De prijs bedraagt € 17,50 voor leden en  € 22,50 voor niet-leden.
De lunch  is NIET inbegrepen.  Inschrijven kan tot 16 november:  opgeven aan de bar. 
Dit was het dan weer voor deze maand en ik zou zeggen tot ziens bij één van de evenemen-
ten, wellicht bij de Mosselavond op 16 november, de busreis op 22 november of de Bingo
op 30 november en anders gezellig in de Club. AvH

BLOEDDRUKMETING
IMED

De bloeddruk door IMED zal in de Club
gemeten worden op de donderdagen 

tussen 10.00 en 12.00 uur, vanaf de 3e
donderdag in oktober. 

mosselavond
zaterdag 16 november aanvang 19.00 uur

Kosten € 13,50 p.pKosten € 13,50 p.p

HELAAS IS DEZE 

HELAAS IS DEZE AAVOND 
VOND ALAL

HELEMAAL

HELEMAAL VOLGEBOEKT!!

VOLGEBOEKT!!



Zaterdag 9 november ¨De Slingers¨ organiseren voor u
een gezellige feestavond.
Zaal open 19.11 uur
Entree prijs leden € 3.00 
Niet leden € 3.50 incl. consumptie

Zaterdag 16 november Mosselavond 
Aanvang 19.00 uur

ZIE FLYER Kosten € 13.50 p.p 
Vrijdag 22 november Busreis Ikea en Valencia 

Vetrek 9.00 uur
kosten € 17.50 p.p 
niet leden € 22.50 p.p

Zondag 24 november Inloop-borrelmiddag met muziek 
en zang van ons eigen Shantykoor

ZIE FLYER Van 14.00 tot 16.30 uur
Vrijdag 29 november Biljarttoernooi
Zaterdag 30 november Sinterklaas bingo

Aanvang 19.45 uur
Zaterdag 7 december Kerstmarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Maandag 9 december Kerststukjes maken 

Aanvang 10.30 uur
Dinsdag 24 december Kerstborrel

Aanvang 15.00 uur
Woensdag 25 december Kerstdiner

Aanvang 18.00 uur
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

Aanvang 17.00 uur

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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afscheid nemen
(Partir c’est mourir un peu)
Herfst is afscheid van de zomer, maar ook de tijd om rijpe vruchten te oogsten en te
genieten van de kleurenpracht in de natuur. Zo zie ik ook het beëindigen van mijn
werk voor “De Brug”. Voortbouwend op wat Carla Fritsch me heeft doorgegeven
(modellen en schema’s), heb ik in alle rust kunnen werken aan een eigen stijl in de gra-
fische vormgeving van de Brug.
Het was voor mij steeds een uitdaging om een leuk thema voor de voorplaat en een
daarbij passende illustratie te bedenken en uit te voeren.
Maar ik denk dat het tijd is om het stokje door te geven aan iemand anders, mede
omdat mijn lichamelijke conditie niet meer optimaal is.
Ik zou het leuk vinden om nog samen met de nieuwe redacteur vormgeving het laat-
ste nummer van dit jaar uit te voeren. Waarbij ik dan op mijn beurt op een goede
manier alle zaken die van belang zijn, kan doorgeven aan mijn opvolger en hem/haar
kan inwijden in wat mijn werk zoal inhield. 
De vijf jaren van mijn redacteurschap waren gezellig en boeiend, mede door de bij-
zonder prettige samenwerking met Harriët en wat later, ook met Janny. Harriët  beëin-
digt eveneens haar redacteurschap na 15 jaren.
De redactie hoopt dat de opvolging van ons beiden geen problemen zal opleveren
want, zo zal “De Brug” de leden van de club kunnen blijven verbinden.
Bart.
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VAN DE GEMEENTE
ALFÁZ DEL PÍ

Hallo leden,
Het Bestuur nam op 29 september jl. deel aan de paella day voor clubs in de gemeente
Alfáz.  Er deden clubs mee van diverse nationaliteiten.
Je kreeg een paellapan en brander en je moest zelf je paella samenstellen.
Het Bestuur koos voor een Paella Los Holandeses, een met rookworst en knakworst.
Na het beoordelen van de jury mochten de aanwezigen de paella’s komen proeven, en
onze paella was als eerste op. Natuurlijk hadden de Spanjaarden nog nooit gehoord van
deze Paella.
Wij zijn uiteindelijk van de 10 deelnemers 4e geworden, toch nog een goed resultaat.
Na afloop had de gemeente een super paella voor iedereen en ook het bier stroomde
rijkelijk. Het Bestuur

Paella Day

P
a

e
lla

 p
o

r fa
v

o
r

Proeven Trofeeën

Beoordelen Koks in actie

PaPaella Los Holandesesella Los Holandeses

Prijzen
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Meestal is er wel iemand aan de bar die vragen kan beantwoorden over één of ander
probleem. Laatst vroeg ik, als half deskundige op dit gebied, hoe men over de nieuwe
hype dacht, namelijk het stikstofprobleem. Een rare naam trouwens voor het element
Nitrogeen. Stikstof klink zo angstaanjagend.  De lucht die wij inademen bestaat uit bijna
80%  stikstof en de rest is zuurstof, ook al een rare naam voor Oxygeen. 
Maar goed, mensen, en zeker geen koeien of auto’s kunnen stikstof aanmaken, want
stikstof is een atoom en kan niet geproduceerd worden. Anders is het met moleculen,

die worden samengesteld door verschillende atomen zoals b.v.
CO2 ( kooldioxide).  Dat is ook al een probleem, beweert men. 
Alles wat verbrand wordt waar koolstof mee gemoeid is, bijv.

benzine, blijft H2O en CO2 over, dus water en koolstof dioxide. 
Wist u dat ook de mens ook CO2 uitademt ?  Als u meer wilt weten, tik LUCHT aan op
google .  Wel is het zo dat stikstof (N) in diverse moleculen omgezet kan worden in stik-
stof oxide (door auto´s ?) en in ammoniak (koeien).
Ik denk dan ook, dat dit de hype veroorzaakt, maar laat ze dat dan ook zeggen. Ze pra-
ten echter over een verhoogd stikstof gehalte. 
Onze exterieurverzorger, ook weleens tuinman genoemd, John, heeft weer een nieuwe
creatie bedacht.  Onder de twee zeer oude en mooi gevormde bomen op ons terras heeft
hij een kunstgras tapijtje aangelegd, dus nu komen deze kunststukjes van de natuur nog
mooier tot hun recht. Ik ben benieuwd wat zijn volgende creatie zal zijn. Het wordt
steeds mooier buiten bij het clubgebouw. 
Aan de bar hoor ik altijd na de Open Dag, de vraag hoeveel nieuwe leden hebben zich
gemeld ? 
De interesse van de huidige leden is dus wel groot. Wellicht is het leuk om vóór de vol-
gende Open Dag een pooltje te maken zodat de gok-liefhebbers kunnen raden hoeveel
nieuwe leden erbij zijn gekomen.
Ik zal eens peilen of er belangstelling is, dan maak ik een reglementje. 

GVG 

Barpraat

Zoals jullie hebben kunnen lezen in De Brug van de maand mei, stoppen Harriët en Bart
per 1 januari 2020 met het maken van De Brug. Het blad verschijnt 10x per jaar.
Wij zoeken mensen die de lay-out gaan verzorgen; enige ervaring met digitale opmaak-
programma’s is gewenst.
Uiteraard willen Harriët en Bart de nieuwe makers hierin begeleiden.
Wij hopen op een reactie, mailadres bestuur75@gmail.com
Met vriendelijke groet, Bestuur Club Los Holandeses

Nieuwe redacteuren voor De BrugOproep
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Wij zijn nu een aantal weken bezig en dat gaat op de woensdagmorgen met steeds meer
bridgers, waaronder een aantal gasten die bij familie en/of vrienden zijn en graag een paar

keer meespelen.
Eerst speelden we buiten omdat het nog heerlijk weer
was en is, maar irritante vliegen hebben ons naar bin-
nen gejaagd. 
De maand is nog niet voorbij dus de uitslagen van

oktober komen in de volgende Brug te staan. Daarom hieronder een paar tips om het aan
de bridgetafel gezellig te hebben. Ze komen uit “Gids voor Bridge” , uitgave voor blinden
en slechtzienden dat te downloaden is van internet. We zouden het zelf een gids voor alle
bridgers willen noemen en als naslagwerk te gebruiken.
- Als uw partner een verkeerde uitleg geeft mag u dat op geen enkele manier laten merken.
Elke vorm van verrassing of verbijstering is een vorm van ongeoorloofde informatie.
Laat niet zien wat u denkt, houdt uw hand uit de buurt van de biedkaarten tot u weet wat
u gaat pakken. Zodra u een kaart uit de biedbox pakt geldt de bieding.
- Als een speler ongeoorloofd lang nadenkt voordat hij een bieding doet kan dat ongeoor-
loofde informatie geven. De speler geeft met zijn denkpauze in ieder geval de informatie
dat hij iets heeft om over na te denken.
- Dummy, rechten plichten: wat NIET mag. Op geen enkele wijze het spel beïnvloeden ook
niet met uitingen van instemming, afkeuring, blijdschap of teleurstelling of alvast de hand
bewegen richting een vrije kaart. Niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelma-
tigheid, niet in de handen kijken van tegenspeler en of leider. Niet aan een tegenstander
vragen die niet bekent of die misschien verzaakt. 
- Wat WEL mag. Vragen of de leider die niet bekent misschien verzaakt. Voorkomen dat
de leider uit de verkeerde hand voorspeelt. Nadat de dertiende slag gespeeld is onregelma-
tigheid melden.
Bovenstaand zijn enkele “hoffelijkheids”regeltjes. 
Het Bridgeteam wenst iedereen veel spelplezier.

BridgeBridge



Oktober was mede door de aangename temperatuur
en vanwege teruggekeerde overzomeraars weer een gezellige maand.
Ook de Open Dag was weer een ouderwets hoogtepunt. Dit leverde buiten de nieuwe
leden ook een klaverjaslid op, m.n. mevrouw Bep van Leeuwen, van harte welkom Bep.
Wij hebben inmiddels kennis gegeven om na 4 jaar de klaverjasleiding te willen overdra-
gen.  Hopelijk heeft een nieuwe gegadigde zich intussen aangemeld. Vers bloed met nieu-
we inzichten zal de klaverjasafdeling een nieuwe impuls geven.
De hoogste scores op woensdag:

18 september Trudy van Zuilen 5528 punten
25 september Harry Blous 5580 punten
02 oktober Elly Greveling 5301 punten
09 oktober Wies Benthem 5441 punten
16 oktober Ben van Beek 5175 punten

De hoogste scores op zondag: 
22 september Marlies en Bart Groels 5580 punten
29 september Anke Kuckartz en Toiny Weiss 5244 punten
06 oktober Ali van Barneveld en Marco van Opstal 5546 punten
13 oktober Jan Schoonhoven en Rob van de Velde 5506 punten

De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1. JanSchoonhoven 5928 punten
2. HarryBlous 5618 punten
3. Harry Blous 5580 punten

De hoogste scores op zondag dit jaar:
1. Wies Benthem en Harry Blous 6169 punten
2. Janny van Spronsen en Ben van Beek 6050 punten
3. Janny van Spronsen en Ben van Beek 5860 punten

JvS

Klaverjas nieuws
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Er is GEEN driebanden op zaterdag 9 november in verband met
de feestavond.
Vrijdag 29 november wordt het jaarlijkse Pentathlon toernooi gehouden. 
Opgave via chrisjanse@zeelandnet.nl of op de inschrijf-
lijst in de biljarthoek.
Opgaven na 22 november worden niet meer geaccepteerd
i.v.m. de voorbereidingen.
Pentathlon is een redelijk technische vorm
van biljarten en meestal gespeeld door de
gevorderde biljarters. De spelvorm, en nog
belangrijker, de ingewikkelde spelregels kunt u vinden op het Internet.

Mvg,
Chris Janse

Biljartnieuws

Wij spreken Nederlands

Camí Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

PINGPONGAFDELING
Op vrijdag 25 oktober jl. was er de algemene ledenvergadering van de Pingpong club.
Daar werd in grote eensgezindheid  Joop Verbeek gekozen als opvolger van Erwin Olsen,
die drie jaar lang voorzitter is geweest van de afdeling. Het overige bestuur was herkies-
baar en is inderdaad met algemene stemmen gekozen.
Graag bedank ik alle bestuursleden namens de leden voor de inzet en toewijding geduren-
de de afgelopen periode. Dankzij de twee tafels die de afdeling bezit, konden ondergete-
kende en Marina van Eijken zonder problemen lid worden.
In februari 2020 zal er een toernooi worden georganiseerd waarvoor Rob van der Velde
zorg zal dragen.

Het belooft een gezellig en actief Ping-Pong-jaar te worden.
Bart



Het is mooi zonnig, dus besluiten we” Zero Zero” aan de Carretera de Albir 21 in Albir
te bezoeken, bekend van zijn heerlijke terras pal aan zee met een eigen parkeerplaats.
Het is inderdaad een gezellig comfortabel terras met prettige stoelen.
We breken met de traditie om voor het menu del dia te kiezen. Het menu, € 16,75 zon-
der drankje, biedt maar een beperkte keus die ons helaas niet kan bekoren. 
Het hoofdgerecht eend of pasta, op onze vraag of er iets anders mogelijk was werd ont-
kennend gereageerd. Aldus besloten we maar van de kaart te eten. We bestellen een fles
witte wijn € 14,95, er wordt een klein bakje pinda’s bij geserveerd.
Wij slaan het voorgerecht over en kiezen voor de zeetong, € 20,95. Hierbij worden groen-
te en aardappelpuree aangeboden; onze voorkeur gaat echter uit naar frites en ook deze
wens kon niet in vervulling gaan. Wel kunnen we extra frites bestellen tegen meerprijs.
De tongetjes waren van matige kwaliteit, niet goed schoongemaakt en niet helemaal gaar.
De kok had vermoedelijk zijn dag niet want de groente, een stukje broccoli en 3 wortel-
tjes waren gewoon rauw, de puree vergeten we maar.
Na deze teleurstellingen besluiten we te vertrekken, en onze conclusie is een gezellig
terras voor een drankje, het eten wat minder.

Beoordeling:

Ambiance: 8 Heerlijk terras aan zee
Bediening: 6 Vriendelijk maar niet gastvrij
Kwaliteit: 6 Vis niet goed schoon, groente rauw
Prijs/kwaliteit: 5
Parkeren: 8 Eigen parkeerruimte
Totaal: 6 We zijn beter gewend

XX

JvS
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Blij dat ik een man ben ...

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 aanmel-
den via de bestuursmail: bestuur75@gmail.com.
Namens het bestuur,     
Paul van Veen, secretaris

OPROEP

Een aantal redenen waarom ik blij ben dat ik man ben. (1e aflevering). 
Het is niet mijn bedoeling om vrouwen te beledigen of te krenken hoor! 
Blijf gewoon vrouw, daarom hou ik van vrouwen. 
Ik zal het leuk vinden als er een dame als tegengas een rubriekje schrijft waarom ze blij is dat
ze vrouw is. 
1   De kapper kost je geen 3 uur van je kostbare tijd en ook geen half maandsalaris. 
2   Niemand stoort het, jezelf incluis, als je twee dagen dezelfde kleren draagt. 
3   Je kunt een spijker in de muur slaan. 
4   Je voelt niet de behoefte 300-delige TV series te volgen. 
5   De werking van de wasmachine zal je je hele leven onbekend blijven. 
6   De afstandsbediening van je TV is van jou en van niemand anders.
7   Je hoeft alleen je gezicht te scheren. 
8   Het kan je niets schelen hoe anderen over je denken. 
9   Naakte personen in films en TV zijn vrijwel altijd vrouwelijk. 
10 Al je orgasmen zijn echt. 
Volgende maand nog 10 en ik hoop op tegengas van een dame. 
GVG 
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Wij zijn weer begonnen! Eigenlijk niet de juiste tekst, want
we zijn nooit gestopt. In afgeslankte vorm zijn de “blijvertjes” in de zomermaanden
doorgegaan. Binnen, buiten, een andere avond, maar het Canasta-spelen ging gewoon
door. En nu gaan we er weer op volle sterkte tegenaan, met uitzondering van diegene die
regen verkiest boven de zon. We zijn natuurlijk nooit helemaal compleet, maar de mees-
te leden zijn en blijven enthousiast.  En wij blijven dat ook. 
Daarom hebben we op 28 oktober een wintertijd-toernooi georganiseerd met een vaste
partner en iets lekkers erbij, en met prijzen. 

Canasta, vinden wij een leuk spel, u ook ????
De hoogste score per avond:
23 september Joop Verbeek 11050 punten
30 september Joop Verbeek 10940 punten
07 oktober Jos de Bruijn 16370 punten
14 oktober Ada Duker 12805 punten
21 oktober Elly van Dijk 12105 punten
Hoogste scores van 2019:

Jos de Bruijn 16370 punten
Joke Niestadt 16095 punten
Margo Niestadt 15210 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

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”

Canasta afdeling
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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
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MEEZINGMIDDAG SHANTYKOOR ZONDAGBORREL
Hallo leden,
Het Shantykoor gaat voor jullie optreden op zondag 24 november vanaf 14.00 uur.
Wim de Beer van het Shantykoor, het  koor en zangeres Jolanda gaan Nederlandstalige
meezing- liedjes voor jullie zingen.
Het is de bedoeling dat wij allemaal meezingen, iedereen kent deze liedjes.
Op de BBQ van 22 september jl. hebben wij al een klein beetje laten zien wat het
inhoudt, er werd gezongen en gedanst, kortom het was heel gezellig.
Kom allemaal op zondag 24 november naar de Club, van 14.00 tot 17.00 uur.
Paul van Veen, (secretaris)

PAELLA
AANGEBODEN DOOR HOSPITAL IMED LEVANTE
Onlangs kwam Ruben del Campo, de contactpersoon van Imed Levante, voor
onze Club met het idee om een paellamiddag in de Club te organiseren voor
ongeveer 30 personen. Een paella die hij zelf met een collega ter plekke wilde
bereiden. Nou dat vonden we een goed idee. Maar wie moeten we uitnodigen?
Eigenlijk wilden we ieder actief lid en natuurlijk onze vrijwilligers hier wel van
laten meegenieten. We hebben als eerste uitgenodigd onze vrijwilligers met het
gouden randje: Henk en Karin Murks, en het leek ons heel gezellig om deze mid-
dag zingend te ondersteunen. Dus hebben wij het Shantykoor met dirigente
Susan en de accordeonisten gevraagd. 
Zij bezorgen ons iedere dinsdagmiddag weer heel veel kijk- en luisterplezier en
dat moet ook eens beloond worden.
Op dinsdag 1 oktober jl. kwamen Ruben en zijn collega met een giga grote pael-
lapan. Binnen 1 uur kon iedereen genieten van een heerlijk bordje paella. Er was
zoveel dat ook de overige aanwezige leden mee konden eten. Al met al was het
een topmiddag. Het mooie is dat deze middag niet eenmalig zal zijn. Ruben heeft
al toegezegd dat hij dit vaker wil organiseren. 
Wij gaan dit zeker herhalen voor meer leden van onze Club.
Hartelijk dank Ruben en Imed !

Het Bestuur

Shanty koor 
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Maandag
10.15-14.00 uur Biljart libre competitie Chris Janse 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
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 Janny van Spronsen

Ben van Beek
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
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 Erwin Olsen

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 Janny van Spronsen

Ben van Beek

Weekagenda


