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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

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
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:
De Pythonbrug of Hoge Brug (brugnummer. 1998)
Deze brug is vooral bekend om haar opvallende vorm. Ze lijkt op een voortbewe-
gende python en is felrood gekleurd. Deze brug bevindt zich in Amsterdam over
het Spoorwegbassin. Ze verbindt het schiereiland Sporenburg met het Borneo-
eiland. Het ontwerp er van is van Adriaan Geuze.(architectenbureau West 8) Ze is
opgeleverd in het jaar 2001. Ze bestaat uit staal, houten plankieren en beton ter
ondersteuning. De brug is slechts bestemd voor voetgangers en fietsers met de fiets
aan de hand. Bron Wikipedia.



Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom.
Wim van Ooijik Luc van Immerseel

Overleden:
Wout de Zwaan
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

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 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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VAN DE REDACTIE 

In Spanje overwinteren, dan verwacht je heerlijke temperaturen … Tja, overdag
vaak wel, maar eenmaal in de wind en als de avond valt is het toch nodig om een
hout-, elektrische of gaskachel te ontsteken. “Beginnelingen” moeten er aan wen-
nen, maar “oudgedienden” weten hier prima mee om te gaan. Het is een feit dat de
Spanjaarden nog geen kaas gegeten hebben van huisisolatie, terwijl de
Nederlanders allang de dak- en muurisolatie hebben uitgevonden en toegepast.

Ach, redactrice, de welwillende lezer wenst geen gepalaver over kou of warmte,
dus over tot de orde van de inhoud van ons gekoesterde maandblad …

Janny (fijn iedere keer haar bijdragen !), Bart en ik zijn er in geslaagd het tweede
nummer van dit nieuwe jaar te vullen met ingezonden materiaal van leden die de
“pen” weten te hanteren, waarvoor onze dank !  Zij vermelden zaken die het belang
van de Club dienen.

Helaas hebben enkele adverteerders afgehaakt voor het nieuwe kalenderjaar, zodat
er wat minder bladzijden te vullen zijn, echter toch genoeg om u een prettig lees-
baar exemplaar voor te schotelen.

Wij wensen u een mooi ontluikende natuur, met al zijn bloesempracht, en de lang-
zaamaan langer licht wordende dagen.

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 maart in te leveren of te e-mailen vóór de 19e februari
(korte maand!)

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,

De kaarsjes zijn gedoofd, de kerstboom weer in de verpakking. We zijn met onze
goede voornemens begonnen. Ik wens iedereen die ik nog niet heb gesproken een
liefdevol, gezond en blij 2019 toe, ook namens mijn mede-bestuursleden.
Het was druk tijdens de Nieuwjaarsreceptie, druk en heel gezellig ( zie foto). Ik
denk dat we toch wel met 130 of 140 mensen een toast hebben uitgebracht op het
nieuwe jaar. Was u er dit jaar niet bij? 
U kunt de toespraak van die middag teruglezen op de website van onze club:

www.holandeses.nl
Ook wij willen als Bestuur onze schouders er weer onderzetten in het komende
jaar. De Club groeit, er is veel te doen. We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe
bestuursleden die ons bestuur komen versterken. 
Op 22 maart a.s. staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Ik hoop oprecht
dat u hierbij aanwezig kunt zijn. We zijn een vereniging en dat betekent dat u
bepaalt en kiest wie er in het bestuur komt. Maar voor die tijd is er nog de Open
Dag op 2 februari. Ik hoop dat wij samen weer kunnen laten zien wat er zoal te
doen is in onze Club. En dan niet te vergeten de zondagmiddagborrel op 17
februari met live muziek van Marijke en haar vaste gitarist, en nog veel andere
activiteiten die u kunt vinden in de aankondiging van het Evenemententeam.
Op vrijdag 1 maart start een nieuwe activiteit voor leden: yoga. Er is al veel
belangstelling voor, zodat we kunnen beginnen met twee groepen.
Ik hoop dat ook in de komende maand het zonnetje volop gaat schijnen want daar
worden we blij van.
Ik wens u ook namens mijn mede-bestuursleden een aangename februari-maand toe.

Gerry Officier, voorzitter

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”
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Alhoewel er deze keer niet veel te vertellen valt over de activiteiten van het
Evenemententeam toch nog een paar vermeldenswaardige zaken.
Allereerst de kerstversiering, zoals jullie hebben kunnen zien is deze weer verwijderd
van de bar, en de kerstbomen zijn weer opgeruimd. Deze staan keurig in dozen en plas-
tic zakken te wachten tot het eind van dit jaar om weer opgetuigd te worden. Met een
aantal leden van de Club is deze klus toch maar weer geklaard. Onze dank daarvoor.
Vervolgens hadden we de grote Nieuwjaarsloterij met veel prachtige prijzen. Er liggen
nog twee mooie prijzen te wachten op degenen met loten no. 350 en 523. Zij kunnen
deze prijzen ophalen aan de bar.
Zaterdag19 januari vond de gebruikelijke bingomiddag plaats. Het was weer erg gezel-
lig, alhoewel wij wel wat meer belangstelling zouden willen, dus kom gerust de vol-
gende keer op 23 februari a.s. Er zijn veel prijzen te winnen. 
De hoofdprijs aan het eind van de middag voor een volle kaart ging naar Martin.
Rest nog te vermelden dat de bustocht naar de bloesembomen vrijdag 22 februari a.s.
plaats vindt, en daarover in deze en de volgende Brug meer informatie.

AvH

Nieuws van het evenemententeam

VAN HET BARTEAM
Beste leden,
Bij het schrijven van dit stukje (19 januari) besef je, dat de tijd wel heel snel gaat. Het
is tenslotte dan alweer vier weken geleden dat wij het kerstdiner organiseerden. Nadat
wij het kerstmenu bekend maakten op 10 november, waren er binnen tien dagen 40
plaatsen gereserveerd (wij hebben op deze avond plaats voor 60 personen). Helaas
hebben wij ook dit jaar mensen teleur moeten stellen omdat er voor hen geen plaats
meer was. Hopelijk voor deze mensen zijn ze er bij het volgende kerstdiner wel bij.
Wij en onze gasten kunnen heel goed terug kijken op deze fantastische avond. 
Het kerstdiner bestond uit: Vitello tonnato of Tartaartje van gerookte zalm,
Ossenstaartsoep met Madeira, Strawberry champagne, Tournedos met champignon-
en/of pepersaus of Zalm met preisaus. Deze hoofdgerechten werden geserveerd met
een variatie aan groente en gebakken aardappelen. Daarna slagroomijs met warme
kersen en slagroom en tot slot koffie of thee met een heerlijk likeurtje. 
Jullie begrijpen dat dit kerstmenu een behoorlijke voorbereiding nodig heeft. 
Gelukkig heeft Marco Ruud bereid gevonden die hem graag helpt bij deze avonden. 
Aangezien de maand december een zeer drukke maand voor ons is (Sinterklaasavond,
Sinterklaas bridgedrive, Clubgebouw in kerstsfeer brengen, Kerstmarkt, Kerstborrel
en de volgende dag het kerstmenu) hebben wij het geluk dat we op deze dagen en
avonden enorm veel steun krijgen !
Met name van Het Evenemententeam, en eigen leden die ons komen ondersteunen bij
de opbouw en, altijd van de partij, Karin en Henk, dank jullie wel hiervoor. 
Wie weet kunnen wij in de volgende Brug melden dat er nieuwe barkrukken zijn.
Gerard en Marco zijn in volle beweging om dit te realiseren.
Met vriendelijke groet,   het gehele Barteam



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

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen

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. Zie flyer

Zondag 17 februari Inloopborrelmiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 22 februari Busreis Bloesemtocht
Zie flyer

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

Van 11.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 18 mei Bingo Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 8 juni Bingo Aanvang  14.530 uur
Zondag 16 juni Vaderdag

Van 11.00 tot  13.00 uur
De BRUG blz. 7
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In gesprek met
Deze keer ga ik nader kennismaken met een bekende figuur en tevens sponsor van onze
Club: Rudi Meyers.
Ik ben benieuwd naar de persoon achter Chequi, een bijzonder handige en nuttige dienst,
vooral voor alleenwonenden en/of problemen die zich bij de vele buitenlanders, wonen-
de in Spanje, kunnen voordoen bij gebrek aan de Spaanse taal.
Ik ontmoet een vriendelijke Belg die al sinds 1986 in Spanje woonachtig is.
Rudi werd in 1955 in Antwerpen geboren als 4e in een gezin van 10 kinderen.
Na zijn studies begon hij voor zichzelf en startte een zaak in keukens, die zo voorspoe-
dig liep dat er snel een 2e en 3e vestiging bij kwam.
Toen zijn huwelijk na korte tijd op de klippen liep, verkocht hij zijn zaken en vertrok
voor een vakantie naar Spanje, hetgeen hem zo goed beviel dat hij besloot te blijven en
zo vestigde hij zich in Calpe.  Na een sabbatical jaar met veel feest vieren kwam de
bodem van de geldkist in zicht en dus moest er weer geld verdiend worden. Na wat ver-
kenningen op de makelaardij deed zich een vacature voor bij de Limon Expres waar hij
werd aangenomen.
Na een jaar besloot de Concessiehouder er mee te stoppen en Rudi deed een poging om
dat over te nemen wat wonderwel lukte. Dat deed hij bijna 20 jaren, met veel succe. In
2005 besloot hij “op pensioen” te gaan. Zoals we weten is het nooit meer wat geworden
met die trein. Hij staat in de Tram-garage van Campello weg te roesten.
Rudi kocht een camper en trok 5 jaar door Europa, maar het begon toch weer te kriebe-
len en hij besloot zich weer nuttig te maken. 
Rudi’s grote voordeel is zijn talenkennis, hij spreekt 5 talen vloeiend, en zijn goede
Spaans heeft hij overigens te danken aan zijn Spaanse vrouw met wie hij 18 jaar samen
was. Bij het IMED zochten ze iemand om de taalbarrières van de vele buitenlandse
patiënten te overbruggen. Op de PR-afdeling daar was Rudi dus prima op zijn plaats.
Doordat hij veelvuldig geconfronteerd werd met de
speciale en bijzondere situaties wanneer de IMED-
patiënten niet altijd in hun eigen taal te woord
gestaan werden, besloot hij na 5 jaar dienst bij IMED
ontslag te nemen en een dienst op te starten die dit
wel garandeert: Chequi was geboren, een gat in de
markt!
Na de breuk met zijn Spaanse vrouw kreeg Rudi een
relatie met een Filippijnse vrouw die 2 zonen mee-
bracht, ook deze relatie is inmiddels beëindigd. De
twee jongens beschouwt Rudi als zijn eigen zonen,
de oudste is naast zijn universitaire studies inmiddels
ook in de zaak opgenomen.
Ik heb Rudi  leren kennen als een intelligente zaken-
man maar vooral als een sociaal vriendelijk mens.
Rudi bedankt voor je tijd en je openhartigheid.
Janny van Spronsen

MET BETREKKING TOT VALENTIJN …

VRIENDSCHAP

Een vriend is iemand die altijd naast je staat
Iemand die je nooit verlaat
Die je steunt in lief en leed

Je verjaardag nooit vergeet
En als je niet meer weet hoe het even verder moet

Tilt hij je op en geeft je moed
Niet meer weg te denken uit je leven

Zul jij hem ook altijd die vriendschap geven
Want niets ter wereld is meer waard

Dan echte liefde en vriendschap 
Op deez´aard

J.G. Griep-Post
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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



Wist u dat er meer dan 2000 boeken staan in de bibliotheek ?  Dat er weer heel veel
nieuwe titels bij gekomen zijn ! Dat dit voor leden maar € 10,00 per persoon per
kalenderjaar kost ! U kunt er nog geen goed boek voor kopen. Dat er heel gezelli-
ge dames werken. Die u graag helpen met zoeken, of u wegwijs maken. De bibli-
otheek is open iedere maandag van 12.00  tot 13.00 uur. De bibliotheek is bij het
zwembad het trapje af. Wist u dit allemaal nog niet? Kom dan gerust eens gezellig
bij ons kijken..
We wensen iedereen veel leesplezier in 2019.
De medewerkers van de bibliotheek.

Bibliotheeknieuws
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Het gesprek aan de bar gaat meestal om het gesprek, je moet ergens over praten. De
meeste barzitters zijn al dik over de helft van hun leven en maken niet zoveel meer mee
om interessante verhalen te vertellen. Ergo, er wordt nogal eens slap gel*ld. 

Laatst ging het over het leven in Spanje, de fijne dingen zoals
de gegarandeerde meer dan 300 dagen zon waarvan we
genieten. Het straffeloos dubbel parkeren als je een bood-
schap moet doen of een terrasje pikken. Alleen als je door die

dubbelaars moet wachten of in de file komt te staan dan is het minder leuk (ik zelf zal
nooit dubbel parkeren, dat laat ik aan de z.g. “moet kunnen” mensen over). Ook een
pluspunt is de lage wegenbelasting en lagere belasting bij aankoop nieuwe auto. 
Er wordt tevens gesproken over dingen die in Spanje gebeuren waar wij als
Noordelingen niets van begrijpen. De zinloze vuurwerkshows bij daglicht, het  ‘s
avonds knallen zonder vuurwerk. 
Nog een onbegrijpelijke zaak is de elektrarekening van IBERDROLA. Die laat je
belasting over belasting betalen! Kijk op pagina 2 van factura de electricidad onder de
kop conozca al detalle su facturacion y consumos. Daar wordt impuesto sobre electri-
cidad (belasting over elektr) in rekening gebracht. Samen met andere kosten zoals
vastrecht, verbruik, meterhuur ( ook al discutabel, huur over hun meter betalen) en pro-
teccion electrica hogar (wat dit nu weer voor een onbegrijpelijke kostenpost is ?). 
Nu komt het ! ! Er wordt IVA (belasting toegevoegde waarde) á 21 % in rekening
gebracht over boven genoemde punten, dus ook belasting over belasting. 
Belasting over elektra lijkt mij geen toegevoegde waarde, maar wel toegevoegde kos-
ten. Snapt u het nog, ik niet. Er zullen wel “moet kunnen” mensen bij IBERDROLA
bezig zijn. 
Is er een fiscalist onder onze leden en kan hij of zij misschien opheldering verschaffen?
Ik zal deze klachten niet aan Spanjaarden vertellen, want dan zullen ze (terecht) zeg-
gen of denken; dan ga je toch terug naar je kikkerlandje. Dat ga ik dus niet doen.

GVG 

Barpraat

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

info@mcsseguros.net



We zijn het jaar opnieuw gestart met onze kla-
verjassessies, dus weer nieuwe kansen voor iedereen wat betreft de hoogste sco-
res voor de bekers. Gezien het enthousiasme van de deelnemers belooft het weer
een spannend en gezellig jaar te worden.
Naast de drukke zondagmorgen is ook de woensdagavond mede door onze gezel-
lige bardame Monique een aanrader.

De scores op woensdag:
02 januari geen klaverjas wegens sluiting van de Club
09 januari Martin Kuckartz 5260 punten
16 januari Henk Mulder. 5321 punten
De scores op zondag:
06 januari Tonny en Hans Duyneveld. 5251 punten
13 januari Elly Greveling en Henk Mulder 5061 punten

Dit zijn tot nu toe ook de hoogste
scores.
Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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Canasta afdeling
2019, een nieuw begin, kijken wat dit jaar ons brengt. Het
begint al met een koude periode, dus doe de kachel aan en ga lekker kaarten.
Gelukkig hebben we overdag de mooiste blauwe luchten met aangename tempe-
raturen. 
De hoogste scores per avond:
07 januari Willeke de Bruijn 12045 punten
14 januari Jos de Bruijn 11790 punten
21 januari Ingrid van Veen 11890 punten
Hoogste scores van 2018:
1. Willeke de Bruijn 12045 punten
2. Ingrid van Veen 11890 punten
3. Ko Greuter 11880 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Wandelclub de Barranco stappers
De paden op de lanen  in, een tekst die past bij onze groep. In deze omgeving
hebben we toch al veel gebieden bezocht en bewandeld. Wat we bewandelen is
niet altijd vlak en het zijn ook geen geëffende paden. Wij komen op plekken
die je niet zo gauw ziet vanuit de auto. Wat wonen we toch in een prachtige
omgeving. Interesse om mee te lopen? Wij vertrekken op zaterdag om 10 uur
vanaf het parkeerterrein bij onze Club. Wandelschoenen verplicht! Wel reke-
ning ermee houden dat u wel enige conditie nodig heeft, gezien het stijgen en
dalen. Hieronder wat inspiratie foto´s.
Joke Niestadt

Autorally 2019
Beste Rally vrienden,
Deze autorally hebben wij eind 2018 bedacht en in elkaar
gezet, hij is vernieuwend en duurzaam. Het is geen snel-
heidswedstrijd maar een avontuur, jullie zullen meer culturen tegenkomen en
sportief uitgedaagd worden. Daarnaast zullen jullie creatieve vermogens worden
aangesproken, de hersenpan wordt in beweging gezet en vaardigheden op de
digitale snelweg (internet) worden getest. Maar vooral ook genieten van onze
prachtige omgeving.
De jaarlijkse autorally wordt gehouden op zaterdag 30 maart 2019. De vragen
variëren van makkelijk tot moeilijk maar zijn echt voor iedereen op te lossen.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
De rally is voor leden en niet-leden. 
Vanaf 1 februari kunt u zich opgeven en betalen bij de bar in het clubhuis.
De kosten zijn € 25,00 per persoon.
De organisatie.
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LET OP :  VOORLOPIGE AGENDA ALV

Beste Leden,
Gaarne nodigen wij u uit, tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die
zal worden gehouden op vrijdag 22 maart 2018, in ons clubgebouw.
De Algemene ledenvergadering begint om 10.30 uur.
Mocht het zo zijn, dat bij aanvang van de vergadering minder dan één derde van onze
leden aanwezig is, dan wordt de vergadering onmiddellijk gesloten en begint een
nieuwe vergadering op dezelfde dag om 11.00 uur. In die vergadering kunnen dan
rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Deeltijdleden hebben geen stemrecht.
Het is van groot belang, dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.
Het Bestuur

VOORLOPIGE  Agenda voor de Algemene ledenvergadering

Opening door de Voorzitter.
Mededelingen.
Ingekomen stukken
Notulen van de ALV van 09 maart 2018. ( Zie bijlage no.1 )
Financiën : Financieel verslag 2018.  Begroting 2019. ( Zie bijlage no.2 )
Verslag Kascontrolecommissie.
Benoeming Kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing :

Gerry Officier, Voorzitter is aftredend en herkiesbaar.
Fred Mahler, Vicevoorzitter is aftredend en herkiesbaar.
Ruud Kooijmans, Secretaris is aftredend en herkiesbaar.
Ronald Westerduin, Penningmeester is aftredend en herkiesbaar.
Hetty de Ridder, 2e Secretaris is aftredend en herkiesbaar. 
Op dit moment vindt het bestuur het wenselijk, om het bestuur uit te brei-
den met twee personen, die affiniteit en kennis hebben van secretariële of
financiële zaken. Tevens PR zaken.

Rondvraag.
Sluiting.

Kandidaten voor de Bestuursverkiezing, kunnen zich schriftelijk aanmelden
via bestuur75@gmail.com

Namens het Bestuur Club Los Holandeses

Ruud Kooijmans secretaris



Dit keer gaan we Grieks. 

We bezoeken Restaurante Santorini aan de Camino Viejo de Altea 22 te Albir.
Het is een eenvoudig maar gezellig restaurant. We zijn er op vrijdagavond zonder
reservering om 18.30 uur en het zit ondanks het vroege uur al stampvol. Na een glas
wijn kunnen we toch plaatsnemen.
Wij beginnen met een wit wijntje ( € 9,75 per fles), heel goed drinkbaar, begeleid met
stukjes stokbrood, geitenkaas en olijfjes. Ook de Griekse ouzo komt op tafel.
Vervolgens het voorgerecht, een eenvoudige salade.
De keus valt verder op gebakken pangavis, geserveerd met frites en 2 sausjes ( € 9,80),
lekkere goed gebakken vis, helaas geen verse frites en 2 piepkleine sausjes.
Mijn disgenoot gaat voor de kip op Griekse wijze bereid met een rijsttimbaaltje, prima
van smaak. Omdat de saus erg karig was bestellen wij extra saus die helaas nooit is
gekomen maar achteraf wel op de rekening stond, het zal wel te wijten zijn aan de
drukte en de krappe bediening.
Als postre kiezen we de Griekse yoghurt met honing en noten, taart en een coupe ijs
(€ 4,50), royale porties. We besluiten met koffie.
Het was weer een heel gezellig etentje.

Beoordeling:
Ambiance 7 eenvoudig maar gezellig.
Bediening: 6 vriendelijk maar veel te krap.
Kwaliteit: 7 smakelijk, jammer van de frites.
Prijskwaliteit verhouding: 6 redelijk.
Pakeren 6 geen eigen parkeerruimte.
Totaal: 6 XXX

Janny van Spronsen
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Uit etenUit eten
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Spelregels voor het één, drie en vijf spel
(elke donderdag van 10.30 – 14.00 uur).
Biljarten 2 of 3 personen: dan spelen alle spelers voor zich-
zelf met een witte bal. Elke speler maakt een beginstoot
met de witte bal.
Biljarten 4 personen: dan speelt men 2 tegen 2 spelers.
Eén groep met de witte en de andere met de gele bal.
Elke speler maakt ook hier een beginstoot afhanke-
lijk in welke groep men speelt met de witte
of gele bal.

Puntentelling
Bij het raken van de tweede of derde bal rechtstreeks of via één of twee banden
scoort de speler één punt (libre stoot).
Speelt men via drie banden of meer vóór de derde bal wordt geraakt is de score
3 punten (drie banden stoot).                          
Wordt eerst via een band gespeeld en worden daarna beide ballen geraakt dan is
de score 5 punten (losse band stoot).
Liggen twee ballen vast dan moet via de band worden gespeeld (losseband stoot ).
Wordt een bal van het biljart gestoten dan alleen deze bal op zijn startplek leggen
en afstoten.
Men speelt tot 50 punten.
Het vervolg wordt ingedeeld door de wedstrijdleider, in principe gaan de win-
naars door.
Veel spelplezier !

Wedstrijdleiders Cor Klaver en Ruud Brouwer 20-01-2019

Biljart NIEUWSIn 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

Kerstdiner: de voorbereiding en het toetje
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Kerstborel en diner

Kerstborrel en kerstzang met kerstverhaalKerstborrel en kerstzang met kerstverhaal

Vanaf 10 januari 2019 heeft de bridgeafdeling een nieuw bestuur bestaande uit drie
personen: Margaret Vegter wedstrijdleiding op de woensdag-
morgen, Jan Mol op de donderdagavond en Fred Mahler onze
penningmeester.
We hebben nu 47 leden en op 2 februari op de opendag kunt
u ons zien bridgen en kunt u informatie vragen want we
hopen op meer leden om samen dit prachtige spel te spelen

dat overal ter wereld ( fysiek of on-line) gespeeld wordt.
Bridgen begint met bieden d.w.z je gaat met je bridgepartner uitvinden hoeveel slagen
je denkt te halen. Het paar dat het hoogst biedt gaat dit “contract” proberen te maken
het andere paar gaat tegenspelen.
Het resultaat wordt door de computer omgezet in een percentage vergeleken met de
andere paren die dit zelfde spel  geboden en gespeeld hebben.
Het paar dat over 24 spellen het hoogste percentage heeft gescoord is winnaar.

Decemberuitslag
Woensdagmorgen:
5 december Sinterklaasdrive Lia Nicolaas & Riek Tol.            59,03 %

12 december Pieter van Reede & Peter Oortmans.                     72,22 %
19 december Riet van Erp & Ans Zijlaard.                             67,71 %

Donderdagavond:
6 december Babs Kramer & Lex van de Brink.                    66,15 %

13 december Pieter van Reede & Peter Oortmans.              58,85 %
20 december Anneke Overmeen & Henk Overmeen.              59,03 %
Het Bridgeteam

Bridge
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Bloesemtocht vrijdag 22 fevruari  Busreis

“Ik kan slecht namen onthouden, mijn concentratie gaat achteruit. Hoe zou dat
komen?”. Een vraag die veel ouderen zich stellen en het antwoord daarbij is vaak: “ het
zal wel door de leeftijd komen”. Hier komt ook nog vaak een onuitgesproken gedach-
te bij: “als ik maar niet ga dementeren”.
Deze veronderstelling is vaak onjuist. Het brein van ouderen werkt anders maar niet
slechter dan dat van jonge mensen. Iedere gezonde oudere kan zijn geheugen fit hou-
den. Voorwaarde is wel dat je weet hoe het werkt en dat je je geheugen op de manier
gebruikt die bij je leeftijd past. Gelukkig kun je daar zelf veel aan doen. 
Op vrijdag 15 februari van 11.00 u - 13.00 u geeft Gerry Officier een lezing over dit
voor iedereen belangrijke onderwerp.
De lezing wordt gehouden in Club Los Holandeses, Urb. Barranco Hondo, Alfaz del Pi.
U bent van harte welkom (leden en ook niet-leden) om te komen luisteren en/of vragen
te stellen. De toegang is gratis.
Gerry Officier( 1948) studeerde maatschappelijke dienstverlening/ gerontologie, en
specialiseerde zich als geheugentrainer (Universiteit van Nijmegen). In Nederland gaf
ze 30 jaar lang lezingen, trainingen en workshops over dit belangrijke onderwerp . Nu
ze sinds 5 jaar permanent in Spanje woont, wil ze ook hier haar kennis en ervaring delen. 

Hoe je heette,  “dat ben ik vergeten”  

We vertrekken om 9.00 uur vanaf ons clubgebouw richting Altea, Calpe en Moraira.
Onderweg krijgt u weer veel informatie van onze gids Jill. In Moraira houden we een
koffiestop en plas pauze. Na deze stop rijden we richting de Jalón voor de amandel-
bloesem. In de Jalón wordt er een bezoek gebracht aan een wijnbodega. Rond de klok
van 13.30 zullen we gaan lunchen in de plaats Tarbena. Na de lunch zullen we rustig
terug rijden naar Alfaz del Pi. Onderweg terug wordt er nog een stop gemaakt. De
terug weg en de stopplaats zijn nog een verrassing. Rond de klok van 18.30 uur zul-
len wij weer arriveren bij ons clubgebouw.

De kosten bedragen incl. lunch voor leden € 20.00 p.p. niet leden € 25.00 p.p. 
Uiterste inschrijfdatum is 15 februari. U kunt zich opgeven aan de bar.

Minimum aantal deelnemers 40 personen.
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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, 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


