
Ik kan blij zijn in mei
als de kip die het ei
heeft uitgekipt en kakelt
om het wonder. 
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CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie
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bestuur75@gmail.com
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Paul van Veen Secretaris 
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E-mailadres voor kopij:
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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 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 omslag-foto:
De Puente de Vizcaya is een ongewone brug in Spanje. Veel mensen weten niet eens
van haar bestaan. Het is een bijzonder spectaculaire brug want je kunt er niet overheen
wandelen of rijden. De Vizcayabrug verbindt de plaatsen Portugalete en Las Arenas
(deel van Getxo) over de Nervión rivier. Het is ‘s werelds oudste zweefbrug, gebouwd
in 1893. Ze werd ontworpen door Alberto Palacio, een leerling van Gustave Eiffel. Ze
is nog steeds in gebruik. Elke 8 minuten verplaatst een gondel passagiers en maximaal
6 auto’s. De brug staat sinds 13 juli 2006 op de wereld-erfgoedlijst van UNESCO.
Bronnen: Spanje toptien.nl en Wikipedia.



Er zijn deze maand geen mutaties.

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
wijziging 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 Jaap v. Gurp     642 225 383

Bart Groels +31636 076 260
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN 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.

PRACHTIGE VILLA IN LA NUCIA

158/524 m2, geweldige locatie, gelijkvloers,
overdekt terras, mooie tuin met privézwembad,
garage, perfect onderhouden! 3 slpk, 2 badk.

PERFECT ONDERHOUDEN HALFVRIJ-
STAANDE WONING IN ALFAZ DEL PI
346/165 m2, perfecte locatie, zeezicht, onder-
houdsvriendelijke tuin, garage, gem. zwembad,
openhaard, 3 slpk, 2 badk.

PRACHTIGE VRIJSTAANDE VILLA IN LA
NUCIA
165/489 m2, groene rustige zone, geweldige locatie,
terrassen, prachtig uitzicht, garage/berging, instap-
klaar, prive zwembad, 3 slpk, 2 badk.

PRACHTIGE GELIJKVLOERSE VILLA
TUSSEN ALFAZ DEL PI EN ALBIR
1185/285 m2, veel privacy, top locatie, overdekt ter-
ras, mooi natuurlijk lichtinval, prive zwembad, zone
BBQ, garage, 4 slpk, 3 badk.

€€ 235.000235.000 €€ 395.000395.000REF: 19-1894REF: 19-1894 REF: 19-1918REF: 19-1918

€€ 189.000189.000 €€ 269.000269.000REF: 19-1931REF: 19-1931 REF:19-1909HIREF:19-1909HI



VAN DE REDACTIE 
In dit meinummer van ons maandblad maken Bart Groels en schrijfster van het
Redactiestuk, Harriët Maenen-Mulder, bekend dat zij met ingang van 01-01-2020 hun
redactiewerkzaamheden zullen neerleggen. 
Bart heeft bijna 5 jaar voor de uitvoering en plaatsing van de teksten en foto´s, illustra-
ties en ontwerpen van de voorplaat zorg gedragen. Er is veel tijd gaan zitten in deze tot
in de perfectie uitgevoerde bezigheden. Als de gezondheid het steeds meer belastend
gaat maken om dit te blijven doen, is het wijs om ander (jonger?) bloed onder DE
BRUG te laten vloeien (zie elders in deze Brug het item Oproep redactieleden).
Ondergetekende heeft vanaf 2004 samen met anderen het blad draaiende weten te hou-
den, met name wat correcties en (her)schrijfwerk betreft, zoals de maandelijkse bijdra-
ge Van de Redactie.
In de afgelopen jaren waren o.a. Mieke Luttik, Linda Mahler-Laheij, Iris Guntenaar en
Carla Fritsch degenen met wie Harriët prima heeft samengewerkt. Als laatste persoon
heeft zij nu jarenlang in uitstekende verstandhouding (en met steun van beide partners)
met Bart De Brug 10x per jaar een plezierig leesbaar en fijn ogend blad laten zijn.
Het waren boeiende, spannende, gezellige, geestige, maar vaak ook moeilijke tijden die
lijken te zijn voorbij gevlogen. Met verantwoordelijkheid en toch ook wel met wat lief-
de voor dit “vak” hebben Bart en ik, de laatste tijd samen met Janny van Spronsen, uit-
voering gegeven aan de totstandkoming van uw maandblad.
Dank aan alle medeschrijvers en mede-bedenkers, en vooral ook erkentelijkheid naar
het Bestuur toe, dat altijd achter ons heeft gestaan, en aan onze wensen gevolg gaf.

Na deze mei-editie zal, vóór het zomerreces, nog één Brug op 01 juni uitkomen, en
vanaf 01 september zullen er van onze “hand” nog 4 maandbladen gaan verschijnen.
In deze Brug weer tal van wetenswaardigheden, info en foto´s, die u hopelijk met ple-
zier zult lezen en bekijken.
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 mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee juni 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,           
In de jaarvergadering ben ik gekozen als secretaris, inmiddels heeft Ruud alles zo veel
mogelijk overgedragen aan mij. De bestanden van de Club ben ik aan het doorworste-
len, van bestuursvergadering tot de 4 mei viering komen allemaal aan mij voorbij.
Inmiddels de eerste bestuursvergadering gehad met het nieuwe bestuur en natuurlijk de
notulen die gemaakt moesten worden, dat is aardig gelukt. Inmiddels De Brug voor de
eerste keer verstuurd naar de leden. 
Ik vind het leuk om mij in te zetten voor de Club, je komt veel mensen tegen, die alle-
maal aandacht vragen. 
In een schrijven tijdens de jaarvergadering heb ik mij voorgesteld aan de leden, daar
vertel ik iets over mijn werk, hobby’s en wie mijn vrouw is. Aad vroeg op de vergade-
ring of de nieuwe bestuursleden iets konden zeggen, dat heb ik gedaan; die speech was
eigenlijk bedoeld om na afloop van mijn verkiezing te doen, ´s nachts heb ik deze nog
een keer geoefend. In het bestuur moeten wij nog wel diverse taken verdelen, je moet
weten waar je de vraag kan neerleggen en wie verantwoordelijk is voor alle zaken.
Communicatie is heel belangrijk, in deze tijd met internet zijn wij altijd bereikbaar.  
De Club heeft veel vrijwilligers, wij hebben die nodig, en pas nu in mijn nieuwe func-
tie zie ik hoeveel mensen zich inzetten voor de Club, van vrijwilligers van alle afdelin-
gen tot bouw- activiteiten- en Evenemententeam, en natuurlijk vergeet ik er een aantal. 
Wij hebben een camper, hij is ingevoerd in Spanje en staat op een Spaans kenteken, en
wij gaan begin april met vrienden met onze camper naar Elche om daar Semana Santa
te vieren, daarna gaan wij met onze camper naar Nederland.  Wij wonen permanent pas
2  jaar in Spanje, en wonen nu in Albir. Daarvoor woonden wij in Hoorn NH, en ik ben
in Amsterdam geboren. Eten en drinken zit in mijn bloed, niet alleen door de alcohol.
Ik ben vinoloog en heb de gehele catering begeleid van ABN-AMRO. Wij hebben in
Nederland en Spanje een kookclub, de mannen koken en de vrouwen doen mee.
Lieve leden, ik heb genoeg geschreven, ik hoop jullie nog veel tegen te komen.
Paul van Veen, jullie secretaris

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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Van het Evenemententeam
Alhoewel ondergetekende even in Holland was gingen de activiteiten van het
Evenemententeam natuurlijk door.
Allereerst vond op 5 april de lezing door Laura van Lochem, cardioloog, plaats. Zij ver-
telde over de hartproblemen met betrekking tot de vrouwen in het bijzonder. De
opkomst was heel groot, ruim 90 personen. Het was zeer interessant en na afloop kon
iedereen persoonlijke vragen stellen aan Laura. Kortom de lezing was zeer nuttig.
De bingo van 13 april was zeer geslaagd. De kleindochter van Riek was jarig en daar
werd de nodige aandacht aan besteed. Zij werd in het zonnetje gezet met een chocola-
de haas. Oma Riek viel regelmatig in de prijzen. 
Het E.T. had voor iedereen die middag een paashaas meegebracht met chocolade eieren.
De hoofdprijs was deze keer voor Hetty de Ridder.
Zondag, 1e Paasdag, was er de Paasbrunch. Daarover meer in deze Brug Van het
Barteam. Wel wil ik vermelden dat het in één woord geweldig was. Een groot compli-
ment aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
De Oranjemarkt vindt zaterdag 27 april plaats; daarover zal in de juni-Brug meer ver-
teld worden.
Dan staat nog de busreis van 3 mei op het programma. Deze reis gaat deze keer naar
Ondara en Pinos.  U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Aad. 
Dit was het weer voor deze maand en hopelijk gaan we de komende tijd wat meer zon
krijgen want daarvoor zijn we toch in Spanje, niet waar !!!

Groeten namens het Evenemententeam, AvH

VAN HET BARTEAM
Beste leden,
Het is nog niet zolang geleden (21 april) dat wij als barteam onze jaarlijks terug-
kerende paasbrunch hebben gehouden. De bezetting was weer overweldigend,
zodat er 65 personen hebben deelgenomen aan deze brunch. Er was door het team
van Marco weer een prachtig buffet neergezet op de tafels die ruim 6 meter lang
waren. Het buffet was zeer rijkelijk gevuld met onder andere kippen-preisoep,
diverse soorten broden en broodjes, beleg, verschillende soorten salades, eieren in
een variatie van soorten, kippenragout, verse aardbeien (wat waren deze heerlijk
zoet), eventueel met een lekkere dot slagroom erop en vele andere heerlijkheden,
echt het is te veel om op te noemen..
Het barteam heeft dan ook zeer veel complimenten ontvangen en dat is heel fijn
om te horen.
Namens ons gehele barteam bedankt voor deze weer zeer geslaagde Paasbrunch.



AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Vrijdag 3 mei Busreis,  Zie informatie in het 
clubblad en in ons clubgebouw

Zaterdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zondag 12 mei Moederdag, Koffie met iets lekkers.

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

Van 11.00 tot  13.00 uur

ERE WIE ERE TOEKOMT …ERE WIE ERE TOEKOMT …
Ons is van bevriende zijde ter ore gekomen dat ons oud-bestuurslid-secretaris, Ruud
Kooijmans, in zijn woonplaats Pijnacker is geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
Het heeft de Koning behaagd …en wij zijn trots op Ruud, die dit lintje zeker verdiend
heeft.
Zijn staat van dienst, zowel in zijn werk, en zeker als vrijwilliger op vele fronten in zijn
woonomgeving, maken dit feit meer dan waard.
Ruud, hulde en van harte gefeliciteerd namens al onze leden !!!

Redactie De Brug
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In gesprek met
Deze keer op de koffie bij een echte club coryfee, Gerard van Gent.
Hij woont samen met zijn hond en een kanarie in een gezellig ruim huis in de Barranco
Hondo. We zitten in de zonnige serre samen met een vrolijk zingende kanarie.
De serre is ruim voorzien van een reeks prachtige orchideeën. Gerard en zijn Els kochten
het huis als opknapper met het voordeel dat het naar eigen smaak volledig gerenoveerd
kon worden wat Gerard grotendeels zelf kon doen en het resultaat mag er wezen!
Gerard werd geboren in 1936 in Den Haag als oudste van 4 jongens en een meisje. De oor-
logsjaren waren heel moeilijk, mede door het voedselgebrek. Na zijn schooltijd ging
Gerard varen op de grote vaart, eerst bij de Rotterdamse Lloyd en later bij de Holland
Amerika Lijn.
Gerard trouwde in 1958 met zijn Els en ruilde zijn lange reizen in voor kortere reizen van
3 weken op passagiersschepen die o.a. cruises maakten van New York naar de Caribische
eilanden.
In 1963 nam hij afscheid en ging aan de slag bij Shell Pernis als proces operator; er werd
wel een bijscholing in natuur- en scheikunde verwacht, dus ging Gerard weer studeren.
Begin zeventiger jaren werd Gerard overgeplaatst naar Shell Chemie Moerdijk waar hij
de laatste 17 jaren als algemeen wachtchef heeft gefunctioneerd.
Vanaf 1980 werd hij regelmatig uitgezonden naar het verre oosten, China, Japan, Taiwan,
om daar te helpen ethyleen oxide fabrieken op te starten en het personeel op te leiden.
Omdat Gerard en Els een druk bestaan leidden besloten ze af te zien van kinderen, geen
plezier maar ook geen sores. In 1993 ging Shell Chemie
Moerdijk saneren en kreeg Gerard de gelegenheid om ver-
vroegd uit te treden. Snel hierna besloten ze naar Spanje te
emigreren, eerst rondgekeken in Torrevieja en Javea, maar
de keus viel toch op La Nucía.
Gerard werd lid van Club Los Holandeses. Els bedankte
hiervoor echter, mede door de negatieve berichten zoals bijv.
het roddelcircuit.
Spijtig genoeg moest Gerard in 2005 na 47 jaar huwelijk
afscheid nemen van zijn Els; zij overleed veel te vroeg op
66-jarige leeftijd aan kanker.
Gelukkig is Gerard een extravert en positief type, dus geen
geraniums voor hem. Hij is zeker 4 dagen per week op de
club te vinden waar hij veel waardevolle bijdragen levert,
o.a. de stukjes voor De Brug, onder de noemer Barpraat en
Shantykoor. Verder is hij dol op alle eet evenementen, zoals mosselavond, BBQ en de
paasbrunch. Thuis beleeft hij veel plezier aan beleggen op de PC.
Het was een heel bijzonder waardevol en warm gesprek met veel diepgang met een man
die een brede belangstelling heeft, en interesse voor de medemens heeft.
Gerard bedankt voor je openhartigheid en je gastvrije ontvangst.

Janny van Spronsen
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info@costablancahogares.com

Bel Charlie          Bel Conchi
+34 687797792                   +34 670857746

PRACHTIGE VILLA IN ALFAZ DEL PI
185/900M2 Perfecte locatie! Veel natuurlijk lichtin-
val, zonnige en ruime woonkamer met openhaard
en een volledig ingerichte keuken. Er bevinden zich
vier slaapkamers met kasten, twee badkamers.
mooie onderhoudsvriendelijke tuin, uw eigen prive
zwembad. Tevens is er een gastenverblijf. Een
prachtig potentieel !!!

UNIEKE KANS IN POLOP
210/520M2 Woning met karakter. In een natuurijke
omgeving om heerlijk te wandelen en te genieten van
de rust. Drie slaapkamers met inbouwkasten (2 met
eigen badk). drie badkamers, grote woonkamer met
gashaard, tweede woonkamer, studieruimte of zithoek.
Fantastisch ingerichte keuken met ontbijthoek en
directe toegang tot de tuin. Veel privacy, BBQ zone,
klein privé zwembad, garage en een parkeerplaats ....
perfect onderhouden!

PRACHTIGE  SPAANSE VILLA
165/1185M2 Mooie gelijkvloerse Spaanse villa gelegen
in een rustige woonwijk, dicht bij het centrum van Alfaz
del Pi. Bestaande uit een ruime woonkamer / eetkamer
met openhaard en een aantal gezellige hoekjes om te
genieten en te ontspannen, grote gerenoveerde
keuken. Gesloten terras, 3 slaapkamers, 2 badkamers,
Mooi perceel met een recent gebouwd zwembad en
een buitendouche. Carport, AIRCO, bijkeuken, diverse 
terrassen, dakterras.

VILLA IN EEN RUSTIGE BUURT IN LA NUCIA
165/1550M2 Mooie, ruime gelijkvloerse villa. Grote
woonkamer / eetkamer, openhaard, ingerichte
keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers, garage plus
parkeerplaat, privé zwembad, ingebouwde kasten,
groot terras met uitzicht op het zwembad, mooie
tuin, airco, half gemeubileerd, veel privacy!

€€ 249.000249.000 €€ 275.000275.000REF: 18-1877REF: 18-1877 REF: 17-1758REF: 17-1758

€€ 226.000226.000 €€ 325.000325.000REF: 19-1934REF: 19-1934 REF: 19-1890REF: 19-1890



Bibliotheeknieuws
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Na het plaatsen van nieuwe dubbele beglazing moest er nog wat plamuur en schilder-
werk worden verricht.  Laatst zag ik een mannelijk persoon gekleed in het wit, witte
broek, wit T-shirt en een wit petje, uitgerust als een professionele schilder die de punt-

jes op de i aan het zetten was in ons clubgebouw. Het viel mij
op dat het tempo van de schilder niet erg hoog was.
Ik hoopte voor de penningmeester dat de klus aangenomen

was voor een bepaald bedrag, want dan is  het tempo niet belangrijk, anders dan dat de
schilder per uur moet worden afgerekend.
Als bemoeizuchtig lid, ging ik navraag doen en wat bleek, de schilder was geen pro-
fessioneel schilder maar een lid van onze club die vrijwillig en kosteloos aan werken
was. Later toen de schilder wat kwam drinken aan de bar en zijn petje had afgezet zag
ik pas wie het was, namelijk een vermaard sjoeler van de club.
Bravo Hans, ik neem ook mijn petje voor je af !
In het clubhuis wordt over het algemeen muziek uit de 60er, 70er, en 80er jaren afge-
speeld, dus uit de jeugdjaren van de meeste leden. 
Één van die nummers, een liedje van Wim Sonneveld, n.l. Poen, Poen, Poen, Poen ging
door de zaal en plots werd er luid meegezongen aan eéé van de tafeltjes, ik keek ver-
baasd om en zag dat onze penningmeester de meezinger was. Die man is weet dus
goed waarover hij het heeft. Toen het regeltje “Het zal je gedacht zijn wat je allemaal
met poen kan doen” keek hij met voldoening naar de pas aangebrachte glazen pui.
Nu ik het toch over betrokken clubleden heb, onze welbekende Henk die fungeert
zowel als uitvoerder en opzichter als er aannemers aan het werk zijn, was ook alweer
bezig nieuwe kasten te plaatsen. Ook hier mijn waardering, hij is altijd bezig ons club-
gebouw up to date te houden.
Maar er zijn nog meer actieve leden hoor, gelukkig maar, bijvoorbeeld Emy die voor-
heen voor de plantenbakken buiten zorgde, maar rugklachten kreeg en na mijn oproep
vorige maand in de BRUG om een opvolger verzocht. Jon meldde zich spontaan. Hij
wil de taak overnemen maar zei wel dat hij geen groene vingers heeft maar wel met
enthousiasme de taak wil overnemen.  Emy zal hem inwerken en zorgen dat hij groe-
ne vingers krijgt.
GVG

Barpraat

Hier zijn we weer met nieuws van de bieb. Wij hebben van goede gevers dozen vol boe-
ken gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. Kom eens kijken of er iets voor u bij zit.
U weet natuurlijk dat we iedere maandag van 12.00 uur tot 13.00 uur open zijn.
We kijken uit naar uw bezoek aan ons. Bij het zwembad het trapje af, gelijk rechts.

Met vriendelijke groet,  Medewerkers van de bibliotheek
Nota Bene Uw redactielid Harriët is maandagmorgen het trapje af gelopen, om een
kijkje te nemen:hulde aan Karin en Joke voor al de keurig gerangschikte boeken en de
ruimtes die zo proper en mooi geveegd er weer bij staan !



BEDANKJE van Sjoelgasten
Aan de bijzonder aardige leden van Club Los Holandeses,
Een bedankje, voor de gezellige uurtjes bij jullie doorgebracht, is zeker op zijn
plaats.Allemaal daar, in het nu gelukkig weer zonnige Costa Blanca, lieve groe-
ten en hopelijk tot over een paar maanden, Michiel en Nelleke
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Het Bestuur doet een beroep op al haar leden uit te kijken naar, en hen te attenderen op
personen die bereid én in staat zijn redactiewerkzaamheden op zich te nemen, zodat in
het nieuwe jaar 2020 DE BRUG kan blijven voortbestaan (zie bldz. 4 Van de Redactie).
Enige ervaring met digitale opmaakprogramma´s is voor degene die de lay-out gaat ver-
zorgen gewenst.
Wij hopen op een reactie  gedurende de komende maanden !
Met vriendelijke groeten, Bestuur Club Los Holandeses

Nieuwe redacteuren voor De BrugOproep

De Paasbrunch was om van te smullen,De Paasbrunch was om van te smullen,
zo heerlijk en overdadig!zo heerlijk en overdadig!
Dank aan allen die ons zoveel lekkersDank aan allen die ons zoveel lekkers
hebben bereid.hebben bereid. MiepMiep

MoeilijkMoeilijk
kiezen, bijkiezen, bij

zoveel zoveel 
lekkerslekkers



Dankzij het mooie voorjaarsweer was het mogelijk
een paar zondagen buiten te klaverjassen, en dat
belooft weer een heerlijk seizoen te worden.
Ter gelegenheid van de Paasdrive gingen we met 37 personen uit eten, gezelligheid ten
top!!!!

De hoogste scores op woensdag:
20 maart Jan Schoonhoven 5928 punten
27 maart Ben van Beek 5534 punten
03 april Frans van Raalte 5311 punten

De hoogste scores op zondag:
24 maart Rietje v.d.Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5147 punten
31 maart Jan Schoonhoven en Rob v.d. Velde 5233 punten
07 april Wies Benthem en Harry Blous 5794 punten

De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e Jan Schoonhoven 5928 punten
2e Harry Blous 5618 punten
3e Ben van Beek 5534 punten

De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e Rietje v.d.Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
2e Wies Benthem en Harry Blous 5794 punten
3e Tonny Duyneveld en Andries van Opstal 5790 punten

Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws
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AUTO-puzzelrit  30-03-2019
Beste clubleden,
30 Maart 2019, was een mooie zaterdag om een rally te rijden, en die was heel erg
gezellig!
Gestart bij Club Los Holandeses na een kop koffie en een heerlijke punt appeltaart
richting  Finestrat. Onderweg hebben we heel veel leuke en mooie dingen gedaan
en gezien.
Via Sella op naar een gezellige picknick lunch waar wij enkele vragen moesten
beantwoorden en ja, die waren best pittig! 
Via Villajoyosa richting Fonts Moli terug naar La Nucía, een prachtige route waar-
van wij hebben genoten en we niet wisten dat het zo mooi was een paar kilometer
het land in!
Aan het einde van de dag werden wij opgewacht bij Restaurante “La Foccacia”,
La Nucía, door Ingrid & Janne/ Ingrid & Paul. 
Jullie hebben een topdag georganiseerd,  het ontbrak ons aan niets, dank daarvoor!
Na het diner was de prijsuitreiking: altijd een spannend moment, de één wil wel
en de ander wil niet winnen, maar … auto nummer 14 was de gelukkige. En, laten
wij het nu erg leuk vinden om volgend jaar voor u de rally te organiseren. Wij zijn
Gerry & Joost / Mary & Cees.
Wij hopen u natuurlijk volgend jaar weer te zien en er samen een geweldige dag
van te maken.
Gerry/Mary/Joost/Cees



Deze keer
bezoeken wij Restaurante “Can Tapetes”, een vrij nieuwe, echt Spaanse locatie aan de
Cami Vell d’ Altea 20 in Albir, een moderne en toch gezellige zaak met een zonnig terras.
Wij gaan voor het menu del dia van 17 Euro inclusief een drankje en brood; er is ook nog
een uitgebreidere variant van 30 Euro.
We beginnen met een wijntje, lekker en goed geserveerd met wat toastjes. Vervolgens vol-
gen er verse broodjes. Het voorgerecht, heerlijk romige groentesoep met kaas en pijnboom-
pitjes, carpaccio met garnaaltjes en een lekkere salade. Als hoofdgerecht bacalao, heerlijk
vers in een krokant deegje, geserveerd met aardappelschijfjes, en mijn disgenote kiest de
Hongaarse goulash, ook lekker.
Als postre een Crèma Catalana, chocolade ijs en een koffietje.
Samenvattend een heerlijk etentje, echt culinair in een gastvrije en gezellige ambiance.
Beoordeling:
Ambiance 7   modern maar toch gezellig
Bediening 8   attent en vakkundig
Kwaliteit 8   culinair en verrassend
Prijs kwaliteit verhouding 8
Parkeren 6   geen eigen parkeerruimte
Totaal 8   XXXX een aanrader
Janny van Spronsen
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Beste leden,           
In het jaar 2020 bestaat de club 45 jaar.
Dit is een heugelijk feit en wij willen dat samen met jullie vieren. Daarom
stellen wij voor een feestcommissie van leden in het leven te roepen die
dit wil voorbereiden. Als u een beetje tijd over heeft en u vindt het leuk en
gezellig om dit met anderen te organiseren dan kunt u zich aanmelden via
de bestuursmail: bestuur75@gmail.com.
Namens het bestuur,     Paul van Veen, secretaris

Can Tapetes

Oproep
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KORTE IMPRESSIE
ORANJEMARKT 

27 APRIL 2019
Op bijgaande foto´s een
sfeerimpressie van een
gezellig drukbezochte
“koningsdag” in en rond-
om Club Los Holandeses,
waar de marktkraamda-
mes- en heren hun beste
waren hadden uitgestald. 
De bezoekers hebben alles
kunnen bekijken onder een
zonovergoten blauwe
hemel, en hebben in de zit-
jes buiten en binnen hun
drankjes en hapjes kunnen
nuttigen.
Lof weer voor het
Evenemententeam en het
Barteam die alles fijn heb-
ben voorbereid en gereali-
seerd.
Red. Club Los Holandeses

OO rr aa nn jj eeOO rr aa nn jj ee MM AA RR KK TTMM AA RR KK TT
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Canasta afdeling
Wat een gezellige avond, met ons paastoernooi. Zeker voor herhaling vatbaar!!!
De hoogste scores per avond:
1 april Joke Niestadt 11410 punten
8 april Willie Bekkers 11200 punten
15 april Joop Verbeek 8350 punten
22 april Erwin Olsen / Fritz Hadrich (team paastoernooi) 14830 punten
Hoogste scores van 2019:

Andre Appels  12975 punten
Bert van Boxtel 12170 punten
Willeke de Bruijn 12045 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

HHUULLDDEE
aan deze man
geweldig werk
HenkHenk!

Fotoverslag Paas-Bridge-drive

740: 1e prijs: Riek en Lia
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De Paasdrive is alweer geweest. Die was erg gezellig met koffie en paasstol, Russische eier-
salade, ijs met advocaat en slagroom toe.
Het slemoverzicht bestond uit 6x klein slem en 1x
groot slem door Lia Nicolaas en Riek Tol: 7 Sa. Dit
paar werd dan ook de eerste met 62,15%.
Tweede werden Carla Jansen en Jef Stouten met
57,29 %, en derde werden Ans de Geus en Jan Mol

met 56,60 %. Voor iedereen was er prijs ook nu met o.a. de beroemde fles advocaat waar
Riek Tol elk jaar voor zorgt, bedankt Riek.

Maartuitslag
Woensdagmorgen:
06 maart: Riet van Erp en Ans Zijlaard 59,72 %.
Slemoverzicht: Margaret en Rieks Vegter 6SA plus 1, Joke en Frits Frielink 6SA C,
Jan Schoonhoven en Pieter v.d. Reede 6 H plus 1, Carla Jansen en Jef Stouten 6 H plus 1.
13 maart: Ans Zijlaard en Riet van Erp 63,8 9%.
20 maart: Thera v.d. Luft en Pieter v.d. Reede 54,86 %.
Slemoverzicht: Thera v.d. Luft en Pieter v.d. Reede 6 R C, Lia Nicolaas en Riek Tol 6S C,
Rietje Oudenrijn en Frans Sertons 6Splus 1, Riet v. Erp en Ans Zijlaard 6 S plus 1,
Rietje v. Oudenrijn en Frans Sertons 6 SA C, Riet v. Erp en Ans Zijlaard 6R plus 1.
27 maart: Joke en Frits Frielink 66,15 %.
Slemoverzicht: Roos de Kinkelder en Jan Schoonhoven 6SA C, Roos de Kinkelder en Jan
Schoonhoven 6R C.
Donderdagavond:
07 maart Lia Nicolaas en Riek Tol 62,50 %.
Slemoverzicht: Riet van Erp en Ans Zijlaard 6S C.
14 maart Ans de Geus en Jan Mol 61,81 %
Slemoverzicht: Ans de Geus en Jan Mol 6R C, Betty Ruygrok en Aad Stolk 6 R C,

Ans de Geus en Jan Mol 6 R C.
21 maart Anneke en Henk Overmeen 57,64 %,
28 maart Anneke en Henk Overmeen 59,39 %.
Slemoverzicht: Ans de Geus en Jan Mol 6 S C.
Het Bridgeteam

BridgeBridge
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Weet U DIT?
Ik beschik over een smartphone en natuurlijk ook een TV om via de satelliet en
een schotel Canal Digitaal te ontvangen.
Alles werkt een paar jaar naar behoren en dan . . . . . klachten dat ik via mijn
mobiel langdurig onbereikbaar ben. 
Dit is toch vreemd,  terwijl ik zelf niet bezig ben met bellen. 
Wat blijkt,  na een tijdje nadenken kwam ik er achter dat,  zolang ik via de TV
app van Canal Digitaal op mijn mobieltje live TV bekijk,  ik telefonisch onbe-
reikbaar ben omdat de TV ook een aansluiting heeft met de internet router  (dit
om o.a. Netflix te ontvangen).
Duurbro

Biljartnieuws
De laatste tijd is het in de biljarthoek rustig, maar er wordt door een aantal leden doch
steevast gespeeld op  maandag (libre),  donderdag (instuif) en  zaterdag (driebanden).
Afgelopen jaar is er een aantal biljartleden gestopt met hun lidmaatschap, maar we
hebben er ook weer nieuwe leden bij.
Bent u nog geen lid en heeft u interesse? Meldt u dan bij Cees Kraan of Chris Janse.
De uitslag van de wintercompetitie Libre is als volgt:
1e plaats Pieter Tensen
2e plaats Chris Janse
3e plaats Frans v Raalte
4e plaats Willem Vermeulen
De uitslag van het driebanden toernooi van 29 maart 2019 is als volgt:
1e plaats Cor Klaver
2e plaats Wim Walters
3e plaats Jan Mol
4e plaats Cees Kraan
Namens het biljartbestuur,   Chris Janse

BUSREIS NAAR ONDARA EN PINOS
Graag aandacht voor het volgende:

Er zijn nog plaatsen vrij in de bus voor de reis van vrijdag 3 mei a.s.
Zie agenda elders in deze Brug.
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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 Jaap van Gurp
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


