
Op de wijnmaand

Diogenes de wijze
Die woomde in een vat
Hieruit kan men bewijzen
dat wijsheid woont bij ‘t nat 
Indien u dus de wijsheid mint
In’t vaatje gij die vindt.

(W.G. van  Foquenbroch)

41-ste jaargang    nummer  8   oktober  2019        

Clubgebouw: Plaza Justus 1, , Urb. Barranco Hondo 03580  L’Alfàs del Pi
Clubblad van de vereniging “Club Los Holandeses”

D E BRUG



De BRUG blz. 1

Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Paul van Veen Secretaris 

tel. +31 630 203 013
Ronald Westerduin      Penningmeester      

tel. +31 617 847 494
Fred Mahler                Vice-Voorzitter      

tel. 663 632 985
Johan Timmerman Algem. Bestuurslid 

tel. +31 637 405 988

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

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

tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645
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redactieclh@gmail.com
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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 omslagfoto: De Sint Servaas Brug
De brug werd gebouwd tussen 1280 en 1298 in opdracht van het kapittel van Sint-Servaas
ter vervanging van de in 1275 ingestorte vorige brug.
De huidige Sint Servaasbrug is in feite een verbrede en grotendeels in beton gereconstrueer-
de versie van de middeleeuwse boogbrug. Een deel van de bekleding van Naamse steen is
oud, evenals delen van de enigszins verscholen ‘tiende boog’. De brug zelf telt nog zeven
rondbogen, gedragen door zware brugpijlers. Aan de Wycker zijde wordt de rivieroverspan-
ning gevormd door een stalen hefbrug.  Op de hoofdpijler, waar van 1934-44 de twee toren-
tjes stonden, staat nu aan de zuidzijde een brugwachtershuisje. Op de noordzijde bevindt
zich een uitkijkplatform.
Bron Wikipedia. en Maastricht digitaaal.



Overleden
Monique van Dalen
Leden,  die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje
afhalen aan de bar. Aan alle leden, indien u beschikt over een e – mail adres of wij-
ziging daarvan, dit gaarne aan mij doorgeven.
Mijn e-mail adres is potjelosdos@gmail.com Riek Tol-Lems

Agenda activiteiten Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Bibliotheek Joke Holleman 965 873 419
Biljart driebanden Cees Kraan 633 665 455
Biljart instuif Cor Klaver 966 873 763

Ruud Brouwer                     +31648 791 230
Biljart libre Chris Janse                          +31653 746 446
Bridge donderdag Jan Mol +31614 216 507
Bridge woensdag Margaret Vegter 643 219 812
Canasta Joke Niestadt 656 943 098
Computerhulp Marianne van der Klooster 684 451 163
Darts Henk Murks 965 871 180
Evenementen Team Aad en Marco 966 875 342
Jeu de Boules Karin Murks 965 871 180
Klaverjassen Janny van Spronsen 672 529 645

Ben van Beek 625 124 260
Lief en Leed Joke Holleman 965 873 419

Karin Murks 965 871 180 
Shantykoor Johan Timmerman                 +31637 405 988

e-mail adres:         shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen 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.

FANTASTISCHE KANS IN LA NUCIA !!!
217/916 m2, Mooie locatie! zwembad, veel lichtin-
val, veel privacy, zeezicht, beglaasd terras, BBQ, 
3 slpk/2 badk, parking, onderhoudsvriendelijke tuin

INSTAPKLAAR !!!

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

FANTASTISCHE KANS IN ALFAZ DEL PI
80 m2, centraal gelegen, gerenoveerde keuken,
veel lichtinval, 2 slpk, 2 badk, kleine patio, perfect
als investering of als 2de woning

INSTAPKLAAR !!!

PRACHTIGE WONING IN POLOP
53/165 m2, Fantastische gelijkvloerse woning, 
2 slpk, 1 badk, onderhoudsvriendelijke tuin, gem
zwembad, parkeerplaats, ingerichte keuken,
overdekt terras, AIRCO
PERFECT ALS INVESTERING!

€ 318.000 € 99.500€ 99.500REF: 19-1974REF: 19-1974REF: 19-1978

€ 177.000€ 177.000 € 110.000REF: 19-1973REF: 19-1973 REF: 19-1977



VAN DE REDACTIE 

Schrijfster dezes realiseert zich ineens dat dit ongeveer het 150ste redactiestuk zal zijn
dat uit haar pen vloeit …

Wie volgt per 1 januari 2020 ???
Of is het tijd voor een digitale vorm van communiceren in plaats van een analoge ?!
Anders gezegd: een nieuw jasje dat moet worden aangetrokken ? 
Geen idee, suggesties zijn welkom …
Bart, Janny en ik kunnen u met zijn drietjes hopelijk nog 2 Bruggen voorleggen, en dan
is het voor Bart en mij “na gedane arbeid goed rusten”.
Met trots omzien naar al deze maandbladen is natuurlijk mooi, maar geeft geen garan-
tie voor de toekomst, en daarom hopen wij wel dat er zich gegadigden melden om in
ieder geval te helpen bij vervaardigen, corrigeren en plaatsen van teksten, foto´s en
illustraties, die nog altijd met veel plezier gelezen worden en de leden van nuttige infor-
matie voorzien, in welke vorm dan ook !
Janny wensen wij toe dat zij de inspiratie blijft houden om haar vaste rubrieken te schrij-
ven, smakelijk, interessant en spannend altijd !
Deze keer een variëteit aan leesvoer, informatief, leerzaam en ontspannend …allemaal
het clubgebeuren betreffend.
Zo snel vliegt de tijd dat wij de klok weer moeten terugzetten in de nacht van zaterdag
26 op zondag 27 oktober a.s. 
Maar eerst zullen wij elkaar ontmoeten en begroeten op de Open Dag van zaterdag 5
oktober a.s., hopelijk met een zonnestraaltje en een goed gemoed, en meestal met een
flink aantal nieuwe leden.
Altijd belangrijk om onze adverteerders te danken voor hun bijdragen, waarvan acte !
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 november in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee okto-
ber 2019.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in Times
New Roman.
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van de Bestuurstafel
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Beste Leden,
Wij kunnen er niet omheen om iets te schrijven over de bizarre wateroverlast en onweer
met felle lichtflitsen van de afgelopen periode. Alhoewel het in dit gedeelte van Spanje
gelukkig niet het hevigste was hebben velen van ons toch wellicht enige schade of
narigheid ervan ondervonden.
Ik las dat er tussen Alicante en Valencia in een dag net zoveel regen is gevallen als
anders in anderhalf jaar!!
Zou het klimaat dan toch aan het veranderen zijn?
Velen van ons waren de zomermaanden in Nederland – zoals ook ondergetekende – ook
daar hebben we prachtige temperaturen meegemaakt. Toch zijn wij blij weer in Spanje
te zijn en jullie allen weer te begroeten.
In de afgelopen periode is de keuken in het clubgebouw voorzien van een mooie vloer.
Dank aan allen  die hier aan mee geholpen hebben. Zo hebben we weer kunnen consta-
teren dat een club niet zonder de vrijwilligers kan. 
De keuken was een kleine week gesloten maar draait nu weer volop zodat we weer kun-
nen genieten van de lekkere maaltijden gemaakt door Marco.

Zondag de 22e september hebben we genoten van een heerlijke BBQ verzorgd door het
Barteam met hulp van de geroutineerde BBQ-er Ruud kunnen we zeggen dat het geheel
zoals gewoonlijk zeer goed verzorgd was. Het optreden van Jolanda Philippi was super
zodat menigeen lekker mee kon zingen en de beentjes kon strekken. 
Willem van het Shantykoor verhoogde de feestvreugde nog meer door een medley te
zingen van Amsterdamse liedjes. Met meer dan 70 personen kunnen we terecht zeggen
dat het een geslaagde middag/avond was.
En dan gaan we weer richting Open Dag op zaterdag 5 oktober. We hopen dat we weer
veel nieuwe leden mogen begroeten want dat is toch de bedoeling van de Open Dag!!! 
Het Shantykoor heeft alweer geoefend en zal die dag acte de présence geven.
Voor we het weten zitten we alweer richting Sinterklaas en Kerst, doch eerst krijgen we
nog de busreis op 30 oktober naar het shoppingcentrum Orihuela en zeker niet vergeten
de feestavond op 9 november (zie flyer in deze Brug).  Uiteraard hierover meer in een
volgende Brug.
Ik wens jullie mede namens mijn medebestuursleden een fijn en vooral gezond verblijf
hier in Spanje en tot ziens in de Club.
Namens het Bestuur,
Ronald Westerduin
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Van het Evenemententeam
Een kleine update met betrekking tot het reilen en zeilen van het
Evenemententeam. 
De achterliggende maanden was het wat stilletjes. Ondergetekende was zelf 2
maanden in Nederland en toch staan er weer wat evenementen op het programma. 
- Allereerst de busreis naar La Zenia Boulevard Shopping Center, Orihuela, op 30
oktober. Kosten € 12,50 per persoon. Dit is zonder lunch, alleen het vervoer van
en naar dit Shopping Center in Orihuela. 
Een mooie gelegenheid om een leuke wintergarderobe aan te schaffen!  Opgeven
hiervoor kan bij Aad.
- En dan komt er weer een mosselavond op 16 november. 
De volgende busreis met Jill vindt plaats op 22 november en we gaan dan naar
Valencia. Voor diegenen die graag Ikea bezoeken bestaat hiervoor de mogelijk-
heid. Nadere informatie volgt.
- De maandelijkse bingo-middagen zijn weer van start gegaan. Altijd weer gezel-
lig, dus ik zou zeggen kom gerust een keer kijken en meedoen is nog gezelliger.
Er zijn leuke prijzen te winnen. 
Groeten van het Evenemententeam,
AvH

BLOEDDRUKMETING
IMED

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

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

mosselavond
zaterdag 16 november aanvang 19.00 uur

Kosten € 13,50 p.pKosten € 13,50 p.p



Zaterdag 5 oktober Open dag
Van 11.00 tot 14.00 uur

Zaterdag 19 oktober Bingo Aanvang 14.30 uur
Zaterdag 26 oktober Rommelmarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Woensdag 30 oktober Busreis Zenia boulevard 

shoppingcentrum Orihuela 
vertrek 9.00 uur
Kosten € 12,50 p.p.

Zaterdag 9 november ¨De Slingers¨ organiseren voor u 
een gezellige feestavond.

Zaal open 19.11 uur Entree prijs leden € 3.00 
Niet leden € 3.50 incl. consumptie

Zaterdag 16 november Mosselavond  Aanvang 19.00 uur
Kosten € 13.50 p.p

Vrijdag 22 november Busreis
Ikea en Valencia meer info volgt

Zondag 24 november Inloop-borrelmiddag met muziek 
en zang van ons eigen Shantykoor
Van 14.00 tot 16.30 uur

Vrijdag 29 november Biljarttoernooi
Zaterdag 30 november Sinterklaas bingo

Aanvang 19.45 uur
Zaterdag 7 december Kerstmarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Maandag 9 december Kerststukjes maken 

Aanvang 10.30 uur
Dinsdag 24 december Kerstborrel

Aanvang 15.00 uur
Woensdag 25 december Kerstdiner

Aanvang 18.00 uur
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

Aanvang 17.00 uur

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Opvolging
van Bart Groels en Harriët Maenen

In De BRUG , nummers 5,6 en 7,  werd door Harriët en Bart, en ook door het
Bestuur, aangekondigd dat zij per 1-1-2020 zullen stoppen met de redactie van De
Brug  Zij riepen leden op om hen op te volgen.
Tijdens de BB avond kwam ik in gesprek met Bart en vroeg hem of er zich al
iemand gemeld had. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.
Bart is al dik in de zeventig en wil wat meer rust en zijn taak overdragen aan een
jongere enthousiaste opvolger(s).
Ik kan me voorstellen dat eventuele kandidaten schromen zijn taak over te nemen
omdat het blad zeer vakkundig geproduceerd wordt en het misschien niet aandurft
hem op te volgen.
Bart verzekerde mij dat hij zijn opvolger uitgebreid zal inwerken, want Bart ziet
ook graag dat De Brug in goede handen blijft. En met hem zijn mederedactieleden,
het Bestuur en vele leden.
Bovenstaand verzoek is natuurlijk ook van toepassing op Harriët, die nu 15 jaar de
teksten verzorgt, redigeert en corrigeert.
Gerard van Gent



De BRUG blz. 9

Je hoort nergens geen nette verzor-
gende taal op de school.
Ach, lâ-me-nie lachen!

Daar wordt ampel op uitspraak en spelling gelet en het opstel schijnt niet meer te
maggen.
Geen mens kan ze taal nog, nog ken nog wat lezen.
Fatsoenlijke scholen kosten zekers veels te duur.
’t Is een ontwikkeling die volgens mijn onaverechts moet wezen.
Zo krijgt de jeugd toch nooit geen kijk op de cultuur.
“Dat valt wel mee”, zeggen de kenners, maar ik kan er echt niet bij, dat hun de func-
tie van het onderwijs vergeten.
Maar hun zijn dus de geleerden, dus veel knapper dus als mij, dus hun zallen het
dus dan wel het beste weten. Alles wat je dan hoort, is dat poldergeluid.
Van een “ij”, daar maken hullie dan een “aai” van.
En een V wordt een F, nou dat vinnik zwaar vout.
En dat legt aan de school, volgens mijn dan.
Kijk, mijn school intertijd, wou de taal intrigreren.
Ze wouden dus dat er veel werd voorgedeclameerd.
Maar als ik dan nou dus naar mijn kleindochter kijk, wat hun dan nou dan moeten
leren, dan leren hun het tegeswoordig dus toch verkeerd.
“Dat valt wel mee,” zeggen de kenners, maar ik ken d’r echt niet bij dat hun de taal
wel wat àl te zout hebben gegeten.
Ja, nu hoeven ze zelfs op de lagere school nooit geen zinnetjes meer te ontleden.
Oh, die mannen, van wie dat niet hoeft, die zou ik graag proberen om over te reden.
Heus heren, ik weet, ontleden is moeilijk, maar al wie zijn kansen evengoed dan ik
benut, die kunnen taalbeheersing, maar u is nog erger als verfoeilijkt.
U stelt een hele generatie voor Piet Lut.
Ik ken er dus niet bij dat er dus ergens met de pet naar wordt gesmeten.
Ik lig me neer bij die geleerden, maar het blijft laag bij de gronds dat u en ik voor
ouderwets worden versleten.
Er is niemand straks die onze taal even goed beheerst als ons, maar aan mij kan dat
dus niet worden verweten. Of niet, dan wel?

ONzetaal



Bibliotheeknieuws
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Het wordt weer drukker aan de bar, de meeste mensen zijn uiteraard van Neder-landse
origine, maar ook Engelse en Belgische mensen kom ik regelmatig tegen. 
Zij zijn gemakkelijk in te schatten welke nationaliteit zij hebben. 
Anders wordt het met Nederlanders waarvan ik het interessant vind om te weten uit
welke streek zij komen. Noordelingen, Friezen en Groningers herken je direct, Tukkers,

ik weet niet precies hoe groot hun territorium is, herken je ook
wel. Zij slikken de N in.  Niks mis mee , blijf gewoon je eigen
dialect spreken. 

Dan de Grote stedelingen, Amsterdammers, Rotterdammers , Utrechters en Hagenaars
laten ook graag weten door hun accent, dat ze daar vandaan komen en doen weinig
moeite ABN te spreken. Ook hier niets mis mee hoor. Het zal hun trots zijn ! 
Laatst kwam ik aan de bar in gesprek met een man die sprak volgens mij met een zach-
te G. Tijdens het gesprek over carnaval zei ik: “Jij als Brabander weet toch wel wat van
Carnaval”. 
“Ik ben geen Brabander” riep hij, “Ik ben een Drent en woon in Limburg”. “Foutje” riep
ik als geboren Hagenaar met meer Rotterdams accent dan je van een Hagenaar ver-
wacht. Dat komt omdat ik voor mijn 20 ste jaar op de grote vaart ben gaan varen waar
vooral Rotterdammers mijn collegae waren en dan neem je het accent blijkbaar onge-
merkt over. Toen trouwde ik met een Schiedamse en raakte helemaal mijn Haags accent
Kwijt. Ik ben nu niet in te schatten waar ik vandaan kom, ook niet erg. 
Dinsdag, de oefendag van het shantykoor. Hoewel ze pas officieel in Oktober gaan
beginnen waren er toch op 17 September al veel zangers aanwezig. Waarschijnlijk om
alvast elkaar weer te ontmoeten. Ze lieten dan ook merken dat ze aanwezig waren en er
werd al snel met zingen begonnen, zonder leiding en accordeon. Deze accordeonisten
zijn overwinteraars die komen pas volgende maand aan, daarom begint het seizoen van
het shantykoor wat laat. Ik sprak nog met de dirigente en vernam dat er nieuwe liedjes
op het repertoire staan, ik ben benieuwd. 
Ook nog aandacht voor leden van de schilder af deling: er hangen in Alfaz del Pi diver-
se balconades van hen aan de balkons in het oude centrum. Stuk voor stuk prachtige
exemplaren! GVG

Barpraat

Hallo allemaal. Wij hebben weer vele nieuwe boeken, waaronder thrillers en ook
romans.  Dus weer een goede reden om de bibliotheek eens te bezoeken, en kijken
of er iets voor u tussen zit. Als u nog geen lid bent van de bibliotheek kan dat vanaf
nu voor € 10,00 tot en met december 2020. En u kunt iedere week 3 boeken lenen
voor de periode van twee weken.
Wij wensen u weer veel leesplezier en tot ziens. 
De bibliotheek is iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur. Naast het zwem-
bad het trapje af, rechts is de bibliotheek.
Bron Seniorenmoment: De leeftijd sluipt naar binnen via kleine kraaienpootjes.
Medewerkers van de Bibliotheek
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Zoals jullie hebben kunnen lezen in De Brug van de maand mei, stoppen Harriët en Bart
per 1 januari 2020 met het maken van De Brug. Het blad verschijnt 10x per jaar.
Wij zoeken mensen die de lay-out gaan verzorgen; enige ervaring met digitale opmaak-
programma’s is gewenst.
Uiteraard willen Harriët en Bart de nieuwe makers hierin begeleiden.
Wij hopen op een reactie, mailadres bestuur75@gmail.com
Met vriendelijke groet, Bestuur Club Los Holandeses

Nieuwe redacteuren voor De BrugOproep

steffanie

FOUTE UITDRUKKING? FOUTE UITDRUKKING? 
“W“We gaan er met verkrachte e gaan er met verkrachte 
eenden tegenaan!”eenden tegenaan!”



September was oorspronkelijk rustig van start
gegaan. Ondanks de Gota Fria kwamen er toch nog ruim voldoende deelnemers kla-
verjassen. Zo langzamerhand zien we weer bekende gezichten terug, en spelen wij
weer met meer tafeltjes. Het belooft een gezellig seizoen te worden. 
Verder danken wij Wies en Harry voor het overnemen van de klaverjasbezigheden tij-
dens onze vakanties.

De hoogste scores op woensdag:
04 september Martin Kuckartz 5251 punten
11 september Henk Mulder 5190 punten
De hoogste scores op zondag: 
01 september Yvonne Lit en Piet Gelens 5725 punten
08 september Martin Kuckartz en Eppo Gouwelok 5827 punten
De hoogste scores op woensdag dit jaar:

1.  Jan Schoonhoven 5928 punten
2.  Harry Blous 5618 punten
3.  Ben van Beek 5534 punten

De hoogste scores op zondag dit jaar:
1. Janny van Spronsen en Ben van Beek 6050 punten
2. Martin Kuckartz en Eppo Gouwelok 5827 punten
3. Rietje van de Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
JvS

Klaverjas nieuws
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Er wordt ontspannen en toch geconcentreerd geklaverjast!

De Nederlandse Opticien
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Zoals jullie allen weten beginnen we binnenkort weer met de
wintercompetities Libre en Driebanden.
Start Libre-competitie is maandag 7 oktober a.s.
Start 3-band-competitie is zaterdag 12 oktober. 
In de vorige “Brug” stond vermeld 5 oktober, maar dan
is de Open Dag in de Club dus kan er niet wor-
den gebiljart.
Inschrijven voor beide competities is moge-
lijk via de lijsten die hangen in de biljarthoek
of per email aan chrisjanse@zeelandnet.nl
Leden die later in Spanje aankomen kunnen zich gewoon inschrijven en dan later deelne-
men aan de competities.
Let op: bij deelname dient u wel de hele competitie uit te spelen. Einde van beide compe-
tities is maart 2020. Vóór aanvang van beide competities dient de contributie betaald te
zijn. De jaarlijkse contributie van 20 Euro dient vóór 1 oktober betaald te zijn. Dit kan op
rekeningnummer NL48INGB0008675903 t.n.v. C.G. Janse o.v.v. uw naam.
Nieuwe leden zijn welkom. U bent nog geen lid van onze biljartclub, maar u wilt uw kun-
sten delen met de Groten der Aarde, geef u dan op bij Cees Kraan of Chris Janse.
Ook dit jaar komen er weer 2 nieuwe lakens op de biljarts, we doen ons best om dit voor
het begin van beide competities gereed te hebben.
Mvg,
Chris Janse

SJOELAFDELING
De sjoelers trekken zich niets aan van de weersomstandigheden, ze hebben de hele
zomer “doorgewerkt”. De animo bleef, ook met vakantiegangers erbij reuze gezellig.
Nu komen langzamerhand de trouwe “klantjes” weer in het land, zodat ons groepje
nog steeds een trouwe groep blijft, fijn !!!
Zolang de temperatuur het toelaat heerlijk buiten onder de overkapping en daarna
weer met de “bakken binnen blijven” , want daar springen wij zuinig mee om. Johan
geeft de sjoelbakken regelmatig een goede boenbeurt en dat doet ze goed !!!
Mochten er nog belangstellenden zijn om de schijven te komen schuiven, jullie zijn
van harte welkom op vrijdagavond vóór 20.00 uur, met iedere laatste vrijdag van de
maand sjoelhandicap met prijzenfestival en een hapje in de pauze (€ 3,00 p.p.).
Wij wensen dat het komende winterseizoen de spelers in goede gezondheid ons sjoel-
genoegen blijven delen.
HM

Biljartnieuws



Ook deze keer blijven wij in Albir, en met name bij Restaurante “El Rincon De Toni”
aan de Calle Vivaldi 2 in Albir. Het is een vrij nieuw restaurant, echter onder zeer erva-
ren leiding met een uitstekende reputatie. Het is een eenvoudige maar gezellige en
smaakvolle lokatie. 
Het menu del dia heeft 2 variaties, nl. € 16,00 en € 21,00 inclusief 1/4 l. wijn.
Beide menu’s bieden veel keuzes. Wij kiezen voor het menu van € 16,00.
Als entree vers stokbrood met allioli en een heerlijk wit wijntje. Vervolgens preisoep,
heerlijk romig en een geitenkaasverpakking met een fantastische chutney.
Verder varkenshaas in Stroganoffsaus met ouderwets lekkere gebakken aardappelen en
merluza in vruchtensaus, allebei heerlijk.
Als postre nemen we eensgezind crème brûlée, ook weer geweldig goed.
Bij de rekening wordt nog limoncello geserveerd.
Kortom, een gezellig, gastvrij en heerlijk etentje!

Beoordeling:
Ambiance: 8 eenvoudig maar smaakvol, zeer ruim terras
Bediening: 8 gastvrij, vriendelijk en attent
Kwaliteit: 9 alles vers en huisgemaakt
Prijs/Kwaliteit: 9 uitstekend
Parkeren: 6 geen eigen parkeerruimte maar voldoende in de omgeving
Totaal: 9 fantastisch echt een aanrader
XXXXX

J.v.S.
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Ontspannenvan lichaam en geest?

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

OPROEP

YOGA
Beste leden,
Zoals u misschien weet is vorig jaar in onze Club een nieuwe activiteit gestart, nl.
yoga. Deze yoga staat onder leiding van Luc van Immerseel.
Yogaleraar Luc begeleidt al 30 jaar mensen die zich beter willen kunnen ontspannen. 
De yoga is iedere vrijdagochtend van 11.00 u. tot 12.00 u. in de Club, meestal buiten
maar bij regen of kou is de les binnen.
Bent u lichamelijk beperkt en kunt u bijv. niet liggen op een matje dan is dat geen
probleem. U kunt ook vanuit een stoel de oefeningen meedoen.
Wilt u positief werken aan lichaam en geest dan is deze yoga misschien iets voor u? 
U kunt zich aanmelden aan de bar of bij Ronald Westerduin, onze penningmeester. 
De kosten zijn € 5,00 per keer. De lessen starten op vrijdag 4 oktober.
Het bestuur
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Canasta afdeling
Met de start van dit nieuwe seizoen  is de puntentelling een beetje veranderd. Eerst
werd alleen de score van 2 partijen bijgehouden. Vanaf nu tellen we alle punten die
van 19.30 uur t/m 22.00 uur gemaakt zijn.

De hoogste score per avond:
02 september Joke Niestadt 16095 punten
09 september Willie Bekkers 11295 punten
16 september Marina van Loo 14970 punten
Hoogste scores van 2019:
Joke Niestadt 16095 punten
Margo Niestadt 15210 punten
Marina van Loo 14970 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

WANDELCLUB
De Barranco Stappers
De zomer is op zijn retour, dus kan de wandelgroep er weer op uit.
De eerste “uitstap” wordt een makkelijke wandeling, om weer even te wennen.
We starten weer op zaterdag 12 oktober a.s.
Vertrek vanaf  het parkeerterrein om 10.00 uur.
Houd er rekening mee dat wandelschoenen noodzakelijk zijn op de wandeltochten.
Joke Niestadt

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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De kop is eraf, begin september hebben we het spel weer opgepakt. 
Op de donderdagavond loopt het al lekker; de
woensdagmorgen had even aanloopproblemen
maar op de derde woensdag in september had-
den we alweer drie tafels en zaten wij heerlijk
buiten te bridgen. Onze leden komen langza-

merhand weer binnen druppelen na overzomeren in Nederland of ergens anders en dat
is fijn voor de continuïteit van ons spel.
We hopen het komende speelseizoen nieuwe bridgers te mogen begroeten en leden van
onze club die hierin geïnteresseerd zijn het mooie spel bij te mogen brengen. Wanneer
je de basisregels van het spel een beetje onder de knie hebt kun je al gauw met ons
meespelen en daarna, wanneer  je dat wilt, kun je je kennis uitbreiden. Het is goed om
je hersens in beweging te houden en te willen winnen maar ook om sociale contacten
te onderhouden en samen plezier te hebben.
“Je kent iemand beter na een dag bridgen dan na een maand vriendschap” uit Bridge
met een knipoog.
Het Bridgeteam

BridgeBridge
Wist u dat bij Woontrend Costa Blanca...?

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

-Probleemloos over vloerverwarming of koeling gelegd worden! 
-Wij dealer zijn van Berry Alloc, Bodiax en Gelasta 
Bel Cees 0034 634 340 438 voor openingstijden showroom of een
afspraak bij u thuis. Of stuur een e-mail naar: 

info@woontrendcostablanca.eu
Woontrend Costa Blanca

is m.i.v. 1 september 2019 aan de Costa
Blanca van start gegaan. Met 33 jaar erva-
ring opgedaan in Holland vonden wij het
tijd om de zaak uit te breiden naar de Costa
Blanca. 
Wij verkopen niet alleen PVC click- en
laminaat vloeren, wij leggen ze ook zelf. 
Al onze topmerken zoals Berry Alloc,
Bodiax en Gelasta worden rechtstreeks
geleverd vanuit Holland en België, dus u
bent verzekerd van de beste kwaliteit. 
Onze producten kunnen probleemloos over
tegels, hout- en of betonvloeren gelegd wor-
den. Er is dus geen hak- of breekwerk
nodig. 
Daarnaast zijn de PVC click vloeren 100%
waterproof dus geen problemen met uitzet-
ten bij wateroverlast. 
Maakt u gerust een afspraak voor een kijkje
in onze showroom of belt/mailt u voor een
vrijblijvend huisbezoek met:
Cees 634340438 of 

info@woontrendcostablanca.eu 
Meer informatie: 

www.woontrendcostablanca.eu
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De tekstdichter van “Ketelbinkie”

Zijn eerste schip was de “Blauwpijper” Oostdijk van rederij Solleveld en hij durfde zijn
moeder bij het afscheid inderdaad niet te zoenen. Hij liep schurft op door de abominabe-
le hygiëne aan boord  en kreeg enorme heimwee, maar kwam er boven op dankzij de
goede (zij het wat hardhandige) verzorging door  de “stuur” en de “boots”.
Deze zaken verwerkte Anton Oliemans (beter bekend onder zijn pseudo-
niem: Anton Beuving) in zijn succesvolle smartlap “De straatjongen van
Rotterdam”, die ook nu nog veel succes oogst bij de zangers en het
publiek van ons shanty koor. 
Het lied werd voor het eerst gezongen door Frans van Schaik tijdens de
uitzending van het zangspel “Vrouw aan boord” in 1940. De schrijver
Anton Oliemans had de achternaam van zijn vrouw als pseudoniem geko-
zen: Beuving. En het brokje wanhoop uit het lied was de 17 jaar jonge
Anton tijdens zijn eerste vaart naar Zuid Amerika. Gelukkig eindigde het
voor hem niet met “Een twee drie in Gods naam . . . .” 
Want daarna heeft Anton nog heel wat toneelstukken, hoor-  en zangspe-
len geschreven onder andere voor de VARA. de N.R.O. en KRO. Hij
schreef tal van jeugdboeken, waaronder het bekende “Vuur aan bak-
boord”, romans en detective romans.  
De muziek voor zijn liederen was o.a. van de hand van Jan Vogel en Louis Noiret. 
Dankzij Anton Beuving is het Nederlandse zang-repertoire  een aantal mooie liedjes rij-
ker geworden, zoals: 

”Vanavond om kwart over zes ben ik vrij” gezongen door Willeke Alberti,
“Kleine Greetje uit de polder” vertolkt door Eddie Christiani en 
“Tabé ouwe Wester” door Willie Alberti op de plaat gezet. 

En ook Vlaanderen is schatplichtig aan hem met “De lichtjes van de schelde’ voor het
eerst gezongen door Bobbejaan Schoepen en daarna door veel Vlaamse zangers gecoverd.
In 1973 kreeg de gemeente Rotterdam van de 100 jarige H.A.L. een beeld gemaakt door
Huib Noorlander. Het beeld van Ketelbinkie aan de Wilhelmina kade, werd onthuld door
Mies Bouwman onder begeleiding van Jan Vogel (de componist) met zang door Frans van
Schaik in het bijzijn van de toen 71 jarige Beuving.
In 1977 overleed Beuving  te Loenen. Zelf schatte hij het totaal aantal liedteksten van zijn
hand op z’n 2000 stuks. 

Bart
(met dank aan: M.V.D. Heide in “Eigen perk” en Wikipedia).

Shanty songbook
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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


