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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Ruud Kooijmans         Secretaris         

tel. +31 624 207 545
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31617847494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Hetty de Ridder 2e Secretaris         

tel. 966 873 195 

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

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645
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redactieclh@gmail.com
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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
overgsemaakt.
BANCO POPULAR
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )

BIC/Swiftcode: POPUESMM
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:
Gaztelugatxe is een eilandje aan de kust van Biskaje Baskenland,
Spanje. Op de top van het eiland staat een hermitage (genaamd
Gaztelugatxeko Doniene in Basque ; San Juan de Gaztelugatxe in het
Spaans), opgedragen aan Johannes de Doper die dateert uit de 10e eeuw,
hoewel ontdekkingen aangeven dat de datum misschien de 9e eeuw is.
De kluis is toegankelijk via een smal pad, dat over de massieve stenen
brug gaat en dan omhoog met 231 treden. Bron; Wikipedia.



Geen mutaties
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afha-
len aan de bar.  
Wilt u indien u uw e – mail adres doorgeven  of u wilt dit wijzigen, geeft u dit
s.v.p.  aan mij door. 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
Lief en Leed 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 Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp     642 225 383

Bart Groels 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE 
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BLOEDDRUKMETING IN CLUB LOS HOLANDESES
Vanaf donderdag 4 oktober zullen wij weer, iedere eerste en derde
donderdag van de maand, vanaf 10:30 uur tot 12:30 uur in de club
aanwezig zijn voor de bloeddrukmeting van uw clubleden.
Met vriendelijke groeten, Lianna Schipper

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”



VAN DE REDACTIE 

Het drietal redactieleden wenst u en de uwen een sterk en voorspoedig tweeduizend-
negentien.
Vol goede moed zullen wij er weer wat van proberen te maken, en als alles meezit kunt
u dit jaar 10 maandbladen verwachten. Onze prettige samenwerking bouwt het funda-
ment voor De Brug !
Schrijfster van de redactiebijdrage heeft nu 15 jaar met plezier aan De Brug gewerkt,
en hoopt u nog jarenlang, met uitstekende hulp van Bart en Janny, van dienst te kun-
nen zijn.
Wij zijn het Bestuur dankbaar dat het drukwerk uitbesteed kon worden in het afgelo-
pen jaar, en het puike uiterlijk en afwerking van De Brug geeft een extra “Schwung”
aan onze motivatie.
Uiteraard zijn de bijdragen van de leden onontbeerlijk, waarvoor onze welgemeende
dank.
Over goede voornemens voor het nieuwe jaar gesproken, zullen wij deze met z´n allen
eens ten uitvoer brengen ?
In het februarinummer zal de gezelligheid van o.a. het kerstdiner en de nieuwjaarsre-
ceptie worden vermeld in verband met deze uitgave die bijtijds vervaardigd en
gedrukt moest worden.
In dit nummer weer tal van verslagen en plezierige foto´s van een zeer actieve Club
Los Holandeses !
Wij wensen u veel leesplezier en een afwisselende en warme januarimaand. 

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 februari 2019 in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee
januari 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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Gelukkig nieuwjaar!
Net zoals verleden jaar moet dit stukje in de toekomst geschreven worden, daar de dead-
line voor De Brug op 20 december is en er dan nog een heleboel festiviteiten  plaats
moeten vinden.  Maar . . . de Sinterklaasbingo was een groot succes, Sint was helemaal
in de war daar zijn Zwarte Pieten er nog niet waren; later bleek dat ze schipbreuk gele-
den hadden. Gelukkig waren ze ongedeerd en  met de zwembandjes nog om in staat om
de goedheiligman bij te staan. Ze waren zelfs nog zo fit dat ze de eerste bingoronde kon-
den verzorgen.
Ook kan ik over de kerstmarkt schrijven, helemaal geweldig en de loterij, alle lootjes
verkocht, maar dat was niet gek met al die mooie prijzen. Op de markt zelf stonden min-
der kramen, maar het waren stuk voor stuk mooie stands, dus minder kan echt meer zijn.
Het is weer een feit dat de club in een geweldige kerstsfeer is omgetoverd, ook hebben
creatievelingen heel speciale kerststukjes gemaakt.
Wat in De Brug van januari 2018 stond ( lees dit maar eens na op onze site www.holan-
deses.nl ) over de bewegwijzering en de nodige vergunningen kan ik kort zijn, het is
eindelijk bijna zover. Hier dient een groot compliment gegeven te worden aan de dames
in ons bestuur Gerry en Hetty, die na iedere bureaucratische tegenslag toch weer op pad
togen om alle papiertjes en stempeltjes te verkrijgen. Eindelijk is er met de hulp van
Martine van gemeente Alfaz del Pi een groen lichtje te zien aan het eind van de tunnel.
Verder wil ik de redactie van De Brug een compliment geven, jullie doen het altijd al
goed maar nu ons maandblad een mooi nieuw jasje heeft gekregen en uitgeprint wordt
in een drukkerij, is het werkelijk een pareltje. Dit zullen Thomasvaer en Pieternel ook
hebben willen zeggen, maar deze zijn er dit jaar niet bij.
Waar ik dus niet over kan schrijven is de kerstborrel met een spetterend optreden van
ons eigen kerstkoor en het kerstdiner, maar zover ik onze maestro Marco ken, zal dit ook
Toppie zijn.
En dan nog op 1 januari de Nieuwjaarsborrel met een toespraak van de voorzitter en met
Daan the voice als entertainer, dansschoenen aan. In de toespraak zal gememoreerd
worden wat er in 2018 allemaal gerealiseerd is, mede door de bijdrage van vele vrijwil-
ligers, en wat er allemaal nog in de planning staat: we gaan hard door.
Als laatste wil ik, zonder iemand over te slaan, toch nog eens extra het
Evenemententeam bedanken die in de maand december zo´n beetje hun bedden in de
soos hadden staan, zoveel evenementen waren er in deze maand. Maar hulde aan jullie,
het was allemaal heel geweldig!!!!!!
Hopende dat ook de nieuwe leden hun draai gevonden hebben en volop hebben kunnen
genieten van deze periode, wensen wij iedereen 

prettige kerstdagen en een geweldig nieuwjaar
Fred Mahler namens het bestuur
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Beste Leden, 
Dat was weer als vanouds Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek in de club!!
En nog wel op zaterdagavond 1 december terwijl wij met 70 personen klaar zaten om
met de Bingo te beginnen. Natuurlijk hebben wij dat even uitgesteld voor de Sint... Hij
werd welkom geheten door onze vicevoorzitter Fred Mahler. De Sint had een goed
humeur...…. er werden enkele leden uitgenodigd om bij de Sint te komen Bernice,
Margo, Monique, Fred en Lau. Nadat hij deze leden persoonlijk had toegesproken
deelden de Pieten cadeaus uit en wij kregen allemaal een chocoladeletter....o ja, voor
ik het vergeet volgend jaar wel een puur erbij hoor Sint??
Terwijl de Sint met zijn Pieten naar een andere locatie vertrokken, begonnen wij met de
Bingo ...en dat was weer heel gezellig...en ook nu werden de ballen geschud door
Karin en Joke. 
De geweldige hoofdprijs om heerlijk inkopen te doen of iets te kopen voor je zelf werd
gewonnen door Thea. Wat een geluk heb je toch Thea.....alweer voor de tweede keer
zo`n geweldige hoofdprijs, van harte.
Dan was het alweer 3 december en is de club in Kerstsfeer gebracht en laten wij wel
even alle vrijwillige leden, in het zonnetje zetten voor de hulp met de ballen en slingers
in de bomen.
Voor het in orde maken van de Kerstmarkt..wil het Evenemententeam ook degenen
bedanken die hebben lopen sjouwen met de tafels, stoelen en de marktkramen om van
de Kerstmarkt een succes te maken. En een succes werd het hoor!! Het weer was
prachtig. De kramen werden goed bezocht en natuurlijk werd er ook verkocht.
Wederom was er door het Evenemententeam een geweldige loterij georganiseerd. De
loten waren in anderhalf uur uitverkocht en de prijzen, groot of klein, de leden waren
er blij mee. Een extra dank vanuit het Evenementen team gaat uit naar Ruud Kooijmans
die vele sponsors heeft binnen gehaald om deze loterij mede mogelijk te maken.
Onze dank namens het Evenemententeam gaat ook uit naar alle gulle Sponsoren die de
Kerstloterij tot een groot feest hebben gemaakt; een lid dat een nieuwe kerstboom bin-
nen heeft gesponsord (wil anoniem blijven), Garage Eddy Kramer Altea, Euro Cars
La Nucia, Fresno Reizen Albir, Sat4U La Nucia, Weekblad Hallo Alfaz del Pi,
Chequi La Nucia, Martin Alsemgeest Alfaz del Pi, Nico Oud Verhuizingen Polop,
Florisima Flores y Plantas Alfaz del Pi, Restaurant El Castillo Alfaz del Pi, Euro
Optica Alfaz del Pi, Bistro Belgomar Albir, Bar Restaurant El Perro Loco Alfaz del
Pi, Café Opera Altea, Meet the Voice Altea, Restaurant Nuevo China Garden La
Nucia, Bar Cafeteria Royal Alfaz. 
Op Nieuwjaarsdag hebben wij de Nieuwjaarsloterij gehouden en onze hartelijke dank
gaat uit naar de Sponsoren die de loterij tot een gezellig en mooi succes hebben
gemaakt; Don Panchito Albir (oliebollen), Hospital Clinica Benidorm in Benidorm,
Ruud Kooijmans Pijnacker, Aad Stolk La Nucia, Marco Hoeflaak La Nucia, IMED
Hospitales Benidorm.
Namens het Evenemententeam Club Los Holandeses nogmaals onze hartelijke dank

Nieuws van het evenemententeam



Avenida Pais Valenciá 15, local 3. 
03580  Alfáz del Pí.  Alicante
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+(34) 965 887 029

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsreceptie.
Aanvang 17.00 uur
m.m.v. Meet the Voice

Zaterdag 19 januari Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 25 januari Libre biljarttoernooi
Zaterdag 2 februari Open Dag

Van 11.00 tot 14.00 uur
Vrijdag 15 februari Lezing Gerry Officier

¨Hoe je heette, ben ik vergeten¨
Aanvang 11.00 uur

Zondag 17 februari Inloopborrelmiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 22 februari Busreis Bloesemtocht
Nadere informatie volgt

Zaterdag 23 februari Bingo
Aanvang 14.30 uur

Zaterdag 9 maart Lente fair Met nieuwe en oude 
spulletjes.Voor een kraam neemt u 
contact op met 966 875 342 
of aan de bar.

Vrijdag 22 maart Algemene ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur

Zaterdag 23 maart Bingo Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 29 maart Driebanden biljarttoernooi
Zaterdag 30 maart Auto puzzelrit

Nadere informatie volgt
Zaterdag 13 april Bingo Aanvang 14.30 uur
Zondag 21 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur

Kosten € 13.50 p.p. 
Zaterdag 27 april  Oranjemarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Zaterdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zondag 12 mei Moederdag
Zaterdag 18 mei Bingo Aanvang 14.30 uur

De BRUG blz. 7
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In gesprek met
Deze maand is het voor mij duidelijk met wie ik nu eens moest babbelen, n.l. onze kam-
pioene en bekerwinnares van de klaverjasafdeling, Ali van Barneveld die met de formi-
dabele score van ruim 6400 punten iedereen achter zich liet.
Ali woont in een ruim, licht en gezellig huis waar ik gastvrij word ontvangen.
Zij werd in 1934 in Rotterdam geboren, en toen in 1941 Rotterdam gebombardeerd werd
verhuisde haar familie naar Leiden tot ze in 1948 weer terug gingen naar Rotterdam.
Na de mulo ging Ali een jaar naar Engeland als au pair voor de taal, aansluitend naar
Duitsland om dezelfde reden. Met een vriendin maakte ze het uitgaansleven onveilig, en
in het gezellige Rudesheim ontmoette ze Johan waar ze later mee zou trouwen.
Terug in Nederland ging Ali bij de radiodistributie werken waar ze mede door haar
talenkennis volledig op haar plaats was.
Maar ja, toen kwam Johan uit Driebergen, dus spoedig werd er naar Driebergen ver-
huisd. Johan kwam uit een familie van bakkers, generaties lang, ook zijn broers werk-
ten in het bedrijf.
Johan had echter hogere ambities, hij was meer voor het fijnere werk, en begon daarom
een catering van exclusieve gerechten en gebak dat door de perfecte kwaliteit gretig
aftrek vond bij de upper ten en zodoende had hij veel BN-ers onder zijn clientèle. 
Ook startte hij samen met een goede kok de snacklijn; er werd een pand aangekocht
waar verse hamburgers gefabriceerd werden.
Johan was onvermoeibaar en breidde steeds uit, het gezin was intussen ook uitgebreid
met 1 dochter en 2 zonen en ondanks haar kroost werkte Ali dapper mee in de winkel
en/of de administratie. Intussen wordt het
bedrijf dat nu als Eurofoods bekend staat
voortgezet door haar zoon Rob.
Johan is 2 jaar geleden helaas overleden.
Ali kijkt terug op een verre van saai leven
met een actieve man, heel veel reizen en
cruises waar ze beiden erg veel plezier aan
beleefden.
Zoals zij zelf zegt “wij zijn zwerfkatten “.
Ali doet het nu wat rustiger aan, ze beleeft
veel gezelligheid aan haar familie, ze leest
veel, met name detectives, kijkt veel tv, bui-
tenlandse programma’s, en niet te vergeten
ze is dol op spelletjes, vooral klaverjas. Zij
is dan ook een trouwe deelnemer, en zoals
eerder gemeld niet zonder resultaat.
Ali, bedankt voor je tijd en gezelligheid.

Janny van Spronsen
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OPEN DAG BIJ CLUB
“LOS HOLANDESES”

Graag nodigen wij u uit op onze open dag 
op zaterdag 2 februari  2019 van 11.00 – 14.00 uur.

Ons adres is: 
Plaza Justus 1, Barranco Hondo, Alfaz del Pi, tel. 966 875 342.

Route beschrijving: 

Komende vanaf Benidorm richting Alfaz del Pi over de N332  Bij grote rotonde
linksaf (2de afslag ) richting Alfaz del Pi. Bij de volgende rotonde 2de afslag,
weer een rotonde rechts aanhouden bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (3de
afslag) de hoofdstraat van Alfaz del Pi in. 
Bij de bloemenwinkel linksaf volg de weg, rechts aanhouden bij het Forum ver-
volg de weg en sla dan rechtsaf de brug over.
Neem  de 2de straat links, 1ste links, direct links is onze parkeerplaats.

Vanuit Altea over de N332 richting Benidorm.

Bij grote rotonde (voorbij de MC Donalds) rechtsaf richting Alfaz del Pi, daarna
zie hierboven.

U kunt kennismaken met onze vereniging die, een verleden heeft, van
40 jaar. Er zijn tal van activiteiten, waarin wij ons en onze afdelingen
presenteren. Vanzelfsprekend zijn er tal van drankjes en hapjes te
bestellen aan onze bar. Onze club is het gehele jaar geopend en wij
geven een eigen clubblad uit.  Naast de vaste activiteiten organiseren
wij barbecues, uitstapjes, paella- mossel-  en feestavonden. Wij hopen
weer op een gezellige en drukke dag, met veel nieuwe bezoekers. U
bent van harte welkom! 
Wordt u op deze open dag lid, dan is de contributie voor het jaar 2019
€ ,65,=,  dit is slechts  € 6,= per maand. .

Dus tot ziens, op zaterdag 2 februari bij “Club Los Holandeses”

LET OP :
Algemene Ledenvergadering 

op vrijdag 22 maart om 10.30 uur



De medewerkers van de bibliotheek wensen u een gezond en gelukkig 2019 met
veel leesplezier.
Het is koud buiten! Dus is het heerlijk om lekker in het warme huis onderuit te zak-
ken met een geweldig boek. En we hebben veel goede boeken in de bibliotheek.
Dus komt u gerust eens een kijkje nemen. De bibliotheek is iedere maandag open
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Ook kunt u uw contributie voor 2019 betalen, en dat
blijft € 10,00 per kalenderjaar per persoon. U vindt ons naast het zwembad het trap-
je af. Wij hopen op veel enthousiaste lezers.
De medewerkers van de Bibliotheek.

Bibliotheeknieuws
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Op  een dinsdag, de repetitiedag van het Shantykoor, zat ik aan de bar met een oud-
militair, ook wel eens oorlogsveteraan genoemd, en vroeg
hem of er ook liedjes over militairen zijn geschreven, zoals
over zeelieden. Ja, zei hij, “Beste ouders, lieve Ine, ik

schrijf hier uit La Cortine” van Rijk de Gooijer en “Ik sta op wacht” van Joop de
Knecht bijvoorbeeld.
Waar hij me wel op attendeerde zijn de vele marsliederen die ook min of meer mili-
tair getint zijn, maar niet zozeer smartlappen om mee te zingen.
“Major Ton”, zo is zijn bijnaam bij de barzitters, legde ook uit wat het verschil is tus-
sen oud-militairen en oorlogsveteranen. Veteranen zijn betrokken geweest bij oorlo-
gen, vooral buiten Nederland.
Major Ton was aanwezig in Cambodja en daar werd geschoten met scherp.
Militairen die alleen in Nederland hebben gediend zijn dus oud-militairen en zullen
weinig medailles bezitten, ja, als ze de Vierdaagse hebben gelopen of de
Elfstedentocht hebben geschaatst, maar dat vind ik niet zozeer een onderscheiding
voor heldendaden.
Als je dan die uitgedoste vechtersbaasjes in Rusland en Noord Korea ziet, dan schrik
ik toch wel even, dat moeten wel erg grote helden zijn met dat hele uniform volge-
plakt met eremetalen, het zijn net kerstbomen. Misschien krijgen ze een medaille
voor elke keer dat ze ja geknikt hebben tegen de opperbevelhebber.
Maar Major Ton heeft geen plannen om een koor in het leven te roepen om militai-
re liedjes te gaan zingen. En onze dirigent Cees heeft het al druk genoeg met zijn
Shantymannen en het gemengd koor dat hij leidde op kerstmiddag jongstleden met
al die mooie kerstliedjes.
GVG

Barpraat
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Let op: de gewijzigde e-mail
info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net

JefJef als kraamheerals kraamheer

en dan gezellig in het zonnetje zitten op de Kerstmarkten dan gezellig in het zonnetje zitten op de Kerstmarkt

Eerst de handelEerst de handel



Alweer een nieuw jaar, wat gaat de tijd toch snel!
We wensen iedereen een voorspoedig en vooral een gezond 2019, hopelijk met veel
gezellige klaverjassessies. 
Afgelopen jaar was uiterst succesvol, dit mede door diverse sponsoren die het voor ons
mogelijk maakten op deze manier de klaverjas te organiseren.
Wij hebben een super gezellige maand gehad, Sinterklaas kwam langs hij bracht voor
iedereen iets lekkers en we gingen we t.g.v. de kerstklaverjas met 50 mensen uit eten in
een knus en goed restaurant.
Ook hadden we de uitreiking van de bekers voor de hoogste score van het afgelopen
jaar. Die bekers gingen vergezeld van een fles Cava en een cadeaubon.
Voor de woensdag ging de beker naar Ali van Barneveld met de formidabele score van
6429 punten.
De beker van de koppelklaverjas van zondag gaat naar Elly Geveling en Henk Mulder
met 6186 punten. Dit stel verblijft momenteel in Nederland maar na terugkeer zal deze
prijs aan hen overhandigd worden.

De scores op woensdag:
14 november          Martin Kuckartz                            5877 punten 
21 november         Henk Mulder                                   5439 punten
28 november.          Peter Plune                                     5567 punten
05 december.          Marlies Groels                                5146 punten

De scores op zondag:
18 november             Wies Benthem en Harry Blous       5320 punten
25 november            Mary en Peter Plune                         5520 punten
02 december             Tonny en Hans Duyneveld                5590 punten
09 december         Martin Kuckartz en Carl Fritsch    5298 punten
16 december            Mary en Peter Plune                         5279 punten

De hoogste scores dit jaar:
Op woensdag: 
1. Ali van Barneveld             6429 punten
2. Yvonne Lit                         5954 punten
3. Janny van Spronsen        5928 punten

Op zondag:
1. Elly Geveling en Henk Mulder                  6186 punten
2. Anke Kuckartz en Hester Steenbergen    5974 punten
3. Jan Schoonhoven en Rob van de Velde   5929 punten

Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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Canasta afdeling
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SINTERKLAASDRIVE
Op woensdag 5 december jl. vond de Sinterklaasdrive plaats.
Hester opende deze ochtend en deelde ons (onverwacht ) mee
dat ze vanaf dat moment niet meer in de bridgeleiding gaat mee-

draaien. Na een hartelijk applaus voor haar begonnen de bridgers aan de 7 tafels geani-
meerd te spelen. 
Na twee rondes kregen we heerlijke sandwiches met o.a. gerookte zalm. Toen konden
wij er weer met nieuwe moed tegenaan en na de volgende twee rondes werd er “Hete”
Kip geserveerd die voor sommigen afgeblust moest worden met een slok water. Tijdens
het verorberen van de heerlijkheden konden we gezellig met
elkaar praten en werd er al wel eens een blik op de cadeautafel
geworpen. 
Toen weer verder bridgen en na deze rondes kwamen tegelijk
met de erwtensoep, plotseling St. Nicolaas met twee Pieten ons
verrassen, en begonnen wij spontaan te zingen. 
Sinterklaas sprak een aantal van ons lovend toe en de Pieten
deelden daarbij flessen rood, wit of rosé uit. Sint kreeg op deze
dag, zijn verjaardag, ook een cadeautje en de Pieten natuurlijk
ook, die deze maand zo hard hadden gewerkt.
Nadat de prijsuitreiking geweest was hebben we nog gezellig
nagepraat, het was een heel geanimeerde drive die we zeker
met Pasen weer zullen organiseren. 
Het interim-bridgeteam

Deze maand feestelijke maand, gezellig met alle kerstbo-
men, kerststukken en veel waxinelichtjes, heeft toch nog
altijd zijn charme. Dit jaar afsluitend, was een mooi jaar voor de Canasta afdeling.
Ons ledenaantal blijft groeien. Volgend jaar gaan we nog eens les geven, datum
volgt. Tot volgend jaar!!! 

De hoogste scores per avond:
26 november Lily Dijkstra 11660 punten
03 december Ada Duker 11320 punten
10 december Lily Dijkstra 11455 punten
17 december Mimi de Jong 11050 punten

Hoogste scores van 2018:
Willeke de Bruijn 13875 punten
Ingrid Doorgeest 12560 punten
Marina de Loo 12515 punten 

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Bridge



Deze maand gaan we uit eten in restaurante Anna aan de Bulevar de los Músicos 21
in Albir, een ruime gezellige zaak met veel sfeer.
Wij worden vriendelijk ontvangen en bestellen een wit wijntje, maar we kiezen geen
huiswijn doch een andere voor ons bekende variant.
Er worden een amuse en vers stokbrood met allioli bij geserveerd.
De keuze valt vervolgens op het menu del dia (€ 17,50) zonder wijn.
Mijn keuze gaat uit naar de preisoep, heerlijk romig, mijn disgenoten gaan voor de
salade, ook prima.
Eensgezind kiezen we voor de tongfilet als hoofdgerecht, heerlijke vis in een lekker
sausje met een timbaaltje van aardappelpuree en wat groentjes.
Als postre chocolade-ijs, tiramisu en koffie.
Kortom, een lekker etentje in een prettige ambiance met een vriendelijke bediening
voor een redelijke prijs.
Beoordeling:
Ambiance        8        Sfeervol
Bediening              8          Vriendelijk en correct
Kwaliteit 8          Smakelijk, perfecte wijn
Prijsverhouding 8 Redelijk
Pakeren 6 Geen eigen parkeerplaats
Minpuntje geen
Totaal 8 XXXX aanrader
Janny van Spronsen
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de  Sint
was here!



De BRUG blz. 16

Op vrijdag 30 november 2018 is het jaarlijkse Biljart Pentathlon toernooi gehouden. Dit
is een toernooi waarbij voor het afstoten wordt gezegd welk type spelsoort men speelt.
Er waren 10 deelnemers. 
Uitslag: 1e Cees Kraan 2e Chris Janse

3e Pieter Tensen 4e Jan Mol
Wij danken alle deelnemers, de wedstrijdleider en het barteam.
Zaterdag 5 januari  2019 vervolg van de 3-banden competitie.
Maandag 7 januari 2019 vervolg van de Libre competitie.
Vrijdag 25 januari  2019 wordt het Libre toernooi gehouden. 

Maximaal aantal deelnemers is 10. 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Opgave via de lijst op het
informatiebord in de biljarthoek.
Het biljartbestuur wenst alle leden een gezond
2019 toe.
Met vriendelijke groet, Chris Janse

Biljart NIEUWS

NIEUWE AFDELING
Beste leden,
Wij zijn blij dat we iemand bereid hebben gevonden om in onze club yogalessen te
geven. Zijn naam is Lucien van Immerseel, woonachtig in Calpe.

Hij wil zich als volgt aan u presenteren: 
“Mijn beroep is orthopedist, podoloog. Hierdoor en ook door mijn persoonlijke ervaring,
ben ik mij gaan verdiepen in yoga en het belang ervan, nl. de zachte weg naar je inner-
lijk centrum. Dit doe ik nu 40 jaar met veel plezier. Ik wil mijn kennis en ervaring graag
doorgeven aan mensen die gezond oud willen worden”.
Hierbij hoort uiteraard een aantal praktische zaken.

1. Ook mensen die geen moeilijke oefeningen kunnen doen, kunnen meedoen
door bijv. op een stoel de oefeningen mee te doen.
2. De lessen vinden plaats in de club: als het koud is in de bibliotheek, bij goed
weer buiten ergens op ons terrein. Een yogamatje (te koop bij Chinese winkels)
is nodig en verder draagt u makkelijke kleding.
3. De lessen worden gegeven op vrijdag van 10.00 tot 11.00 u. en van 12.00 tot
13.00 u. en deze starten op vrijdag 1 maart 2019, maar NIET op vrijdag 22 
maart 2019 (Alg. Ledenvergadering).
4. Er kunnen per groep 8 personen (mannen zowel als vrouwen) deelnemen. 
5. De kosten zijn € 5,00 per les. U koopt een leskaart voor 5 keer, dus € 25,00. 
6. De kaart is 1 jaar geldig . 
7. Ronald Westerduin, onze penningmeester, is de contactpersoon.
8. U kunt zich opgeven aan de bar via een inschrijfformulier of via de email van
het bestuur: bestuur75@gmail.com
9. Als zich meer personen opgeven dan er geplaatst kunnen worden, geldt de 
volgorde van opgave en komt er een wachtlijst.

Namens het bestuur,
Gerry Oficier voorzitter. 

Yoga
In jouw agenda van 2019 staat zeker de datum van de autorally.
Veel rijplezier gewenst en een gezond 2019.
In De Brug van februari komt er meer informatie.

30 MAART 2019, DE AUTORALLY
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Op bijgaande foto´s ziet u het in kerstsfeer getooide bestuur van de Sjoelafdeling,
nl. Ben van Zutphen, al heel veel jaren onze voorzitter, Karin Murks en Yvonne Lit,
laptopexperts, en Harriët Maenen, penningmeester. Dankzij de paar glaasjes wijn
op deze avond klopt de telling iedere vrijdag weer, chapeau hoor dames …
Ter afsluiting van het jaar werden alle aanwezigen verblijd met een sfeervol kerst-
cadeautje, en kregen de winnaars van de hoogste én laagste score van het hele jaar,
resp. Ben van Zutphen en Bas Lissenburg bovendien een extra prijs.
Het aantal sjoelers blijft door het jaar heen ongeveer 22 leden. Wij wensen u allen
een topjaar 2019

Kerstschijven schuivenSinterklaas bridgedrive  &  Klaverjas Kerst-eten

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP
Beste leden
Zoals u weet telt ons huidige bestuur 5 leden. Bij de Algemene Ledenvergadering op
22 maart 2019 zijn alle bestuursleden aftredend en tot op heden herkiesbaar. Omdat
enkele bestuursleden aangeven op termijn af te willen treden en omdat we in de huidige
samenstelling vijf bestuursleden toch te weinig vinden, zijn we op zoek naar twee nieu-
we, enthousiaste bestuursleden. Zij zullen in eerste instantie fungeren als algemeen
bestuurslid maar het is gewenst dat ze affiniteit met en kennis hebben van secretariële of
financiële zaken. Daarnaast moet PR binnen ons bestuur gestalte krijgen. Voorwaarde is
wel dat deze kandidaten hoofdzakelijk hier in Spanje wonen.
We vragen dit rijkelijk vroeg zodat we als bestuur tot een voordracht kunnen komen.
Wij vragen leden die geïnteresseerd zijn, contact met ons op te nemen.
U kunt uw mail hierover sturen naar bestuur75@gmail.com. Uiteraard gaan we hier ver-
trouwelijk en met respect mee om.
Niet alleen een bestuursvoordracht telt, ieder lid kan zich met inachtneming van de ter-
mijn die daarvoor staat, verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. De leden kiezen
uiteindelijk in de Algemene Ledenvergadering het bestuur.
Een hartelijke groet namens alle bestuursleden,
Gerry Officier, Voorzitter
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Over de BRUG

Vol verwachting klopten bij de schilderclub de harten, zou de Sint dan tenslotte toch
de lang gewenste kast brengen? Of tenminste het bericht dat die onderweg is? Neen,
helaas dat was niet het geval!
Zou de schilderafdeling dan zelf iets kunnen ondernemen? Daar zullen we het in het
komende jaar over gaan hebben. Wie heeft een goed idee om de oude op instorten
staande kast op een  slimme en voor de penningmeester van de club goedkope manier
te vervangen?
Want intussen lijdt de afdeling onder ruimtegebrek. Dat komt door de vele royale
gaven die we in de afgelopen periode kregen.
Zo doneerde Gerard van Raad, namens zijn vrouw Katy, die ons afgelopen jaar is ont-
vallen, een vracht aan prachtige boeken en materialen die de capaciteit van de kast-
ruimte ver te boven gaat. Dank hiervoor. Maar zelfs niet-leden gaven ruim aan de
schilders van Club Los Holandeses.
We willen de gulle gevers hartelijk danken voor het veroorzaken van dit luxe ruimte-
probleem en hen en alle leden van Club Los Holandeses tevens een gelukkig nieuw-
jaar wensen.
Bart namens de schilderafdeling

Je krijgt ons niet op de  Kast  

Het is alweer het 41-ste jaar dat ons clubblad “De  Brug¨ bestaat. Als lid van deze ver-
eniging hoor ik in de wandelgangen maar weinig over hoe het toch mogelijk is dat er
elke maand weer zo´n mooi exemplaar wordt vervaardigd (met tekst en inhoud) en dat
verbaast mij zeer. Daarom dit ingezonden stukje. Al ben ik zelf nog niet zolang lid van
deze vereniging, nu ongeveer 10 jaar, toch kijk ik altijd uit naar wat ons Clubblad “De
Brug¨ bericht over wat erbij de afdelingen gebeurt, de activiteiten agenda, de bestuurs-
tafel, het nieuws van het Evenemententeam, ingekomen stukjes, noem maar op...… 
Zo’n Brug komt er uiteraard niet vanzelfsprekend. Elke maand zijn Harriët, Janny en
Bart druk in de weer met ieder een eigen taak (naar ik aanneem) om weer een geweldig
exemplaar voor ons te maken. Nu het blad bij de drukker vandaan komt, heeft ons
maandblad een prachtige uitstraling gekregen mede ook door de opmaak. Naar onze
adverteerders (zeer belangrijk voor ons blad) en naar de gasten die regelmatig ons blad
meenemen, draagt ons clubblad flink bij aan de totale uitstraling van onze club.
Ik hoop dat jullie nog vele jaren doorgaan met het vervaardigen van ons prachtige club-
blad en ik wil jullie bij deze bedanken voor al die jaren dat jullie (de één wat langer dan
de ander)  het mogelijk maken dat ik kan genieten van onze “De Brug”.

Gegroet van een lid dat niet bij naam genoemd wil worden.
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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 Jaap van Gurp
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; van Hooff 
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


