Winter: Je ziet weer de
bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar
inzicht:
Er is niets nieuws
zonder de zon.
Herman de Coninck
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SOCIËTEIT
Openingstijden:

algemene informatie

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 soosactiviteiten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemachtigde 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

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 rekening gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen
contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
overgemaakt.
BANCO SANTANDER SA
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: BSCHESMM

Circulo Privado Los
Holandeses, Alfaz del Pi
Lidmaatschap en contributies:
Jaarlidmaatschap:
*Contante betaling kan geschieden
(m.i.v. 01 - 01 - 2020) bedraagt de
aan de bar in de soos of aan de pencontributie: € 80,ningmeester.
Bij de omslagfoto:

t.n.v.

De Erasmusbrug (Rotterdam)

De Erasmusbrug, ontworpen door Ben van Berkel (UNStudio), is opgeleverd in
1996. De 284 meter lange tuibrug heeft een 139 meter hoge geknikte asymmetrische stalen pyloon. Ze dankt daaraan haar bijnaam “De Zwaan”. Tussen de
Kop van Zuid en de pyloon ligt een 89 meter lange basculebrug voor schepen
die niet onder de tuibrug door kunnen. Deze basculebrug is de grootste en zwaarste van West-Europa.
Bron: Wikipedia.

Foto: Ronald Weiss.

PRIJZEN ADVERTENTIES 2020
1/1 pagina:
Kleur
Z/W
Weblink

€ 250,00
€ 180,00
€ 15,00

1/2 pagina:
Kleur
Z/W

€ 150,00
€ 90,00

1/3 pagina:
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
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AFDELINGEN
Bel Charlie
+34 687797792

Bel Conchi
+34 670857746

Uw huis, onze passie! ...
Overweegt u om uw woning te gaan verkopen?
Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons.

REF: 19-1892

448.000 REF: 19-1981

185.000

PRACHTIGE VRIJSTAANDE VILLA - ALFAZ DEL PI PRACHTIGE GROTE HOEKWONING
330/1086 m2, fantastische locatie, privé zwembad,
veel privacy, veel lichtinval, BBQ zone, 4 slpk,
2 badk, gastenverblijf, jacuzzi/sauna, garage
EEN PARADIJS!

120/150 m2, groot hoekterras, 4 slpk, 2 badk, prive
tuin, gemeenschappelijk zwembad, parkeerplaats,
ingerichte keuken, AIRCO, openhaard
INSTAPKLAAR!

Contactpersonen

Telefoonlijst

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
966 873 763
Ruud Brouwer
+31648 791 230
Biljart libre
Chris Janse
+31 653 746 446
Bridge donderdag
Jan Mol
+31 614 216 507
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
+31 637 405 988
e-mail adres:
shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen
Ben van Zutphen
966 874 654
Tafeltennis
Joop Verbeek
658 133 464
+31647 077 964
Schilderen / Beeldhouwen Bart Groels
643 360 175
+31 636 076 260
Wandelen
Joke Niestadt
656 943 098

LEDENADMINISTRATIE
REF: 11-944

254.000 REF:19-1995BS

VRIJSTAANDE WONING IN LA NUCIA
970/150 m2, veel privacy, top locatie, garage, mooi
natuurlijk lichtinval, prive zwembad, gastenverblijf,
3 slpk, 2 badk, openhaard, AIRCO
WAANZINNIGE KANS!

€ 318.000

MOOI ONDERHOUDEN GELIJKVLOERSE
VILLA IN LA NUCIA

1040/200 m2, veel privacy, top locatie, buiten keuken, mooi natuurlijk lichtinval, prive zwembad, gastenverblijf, garage, 3 slpk, 2 badk, openhaard,
AIRCO
FANTASTISCHE LOCATIE!

WWW.COSTABLANCAHOGARES.COM
Av País Valencià, 27, Local 4, 03580 Alfas Del Pí ( L’), Alicante
TEL: +34 965889056

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Nelleke van Ledden Hulsebosch
Ada Arends-Stolp

Michiel Wentzel
Ralph Klein

Lidmaatschap beëindigd
Geen opgaven
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
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VAN DE REDACTIE
Het schrijven van dit redactiestuk is een vreemde gewaarwording. Geen spontaan
opwellende regels die uit de pen vloeien zoals gewoonlijk …ach, de laatste keer, het is
toch echt waar …
Er ligt weer een fraai maandblad voor u, waar Bart en ik ons best voor hebben gedaan.
Wij hopen dat het januari-nummer van DE BRUG door onze opvolgers vervaardigd kan
worden, en wensen hen heel veel succes en genoegen om een interessant en gezellig
geheel te realiseren.
De pijlers van DE BRUG zijn stevig en er is danig onderhoud gepleegd, dus wij hebben er alle vertrouwen in. Het Bestuur heeft namelijk zijn uiterste best, én veel navraag
gedaan om mensen te vinden die de voortzetting van het maken van ons maandblad kunnen waarborgen !!!
Ik dank uit de grond van mijn hart Bart én Marlies Groels voor hun onvoorwaardelijke
hulp, inzet en inzicht, en wil tevens Joost bedanken voor zijn geduld als ik weer prioriteit gaf aan DE BRUG …
Tevens dank ik onze trouwe schrijfster Janny van Spronsen voor haar bijdragen die
iedere keer weer keurig vóór de deadline in mijn bezit kwamen. Ook wil ik alle leden
die steeds hun schrijfsels over de diverse afdelingen geleverd hebben bedanken, want
zonder hen zouden er lege bladzijden zijn geweest. Wij blijven elkaar uiteraard ontmoeten in de Soos bij de activiteiten en evenementen die nog komen gaan.
Het wordt weer een gezellige maand met knusse, genoeglijke en smakelijke bijeenkomsten (zie verder in deze BRUG).
Een laatste beroep van mijn kant doe ik op u allen om te blijven meehelpen DE BRUG
vol te laten staan met belangwekkende, leuke, informatieve, en gezellige zaken.
De Redactie wenst u sfeervolle kerstdagen en een plezierige jaarwisseling.
Voor u allen voorspoed en goede gezondheid in tweeduizend twintig !!!
Vanwege het feit dat er tijdens het schrijven van dit redactiestuk nog geen e-mailadres bekend was om uw kopij en/of foto´s te sturen, dus nog eenmaal onderstaand
e-mailadres. Zodra begin december de opvolgers bekend zijn, zal ik de gezonden
kopij aan hen doen toekomen.
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 januari 2020 in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee
december 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
Beste leden,
In deze laatste Brug van 2019 mag ik het jaar uitluiden en een stukje schrijven. Ja, de laatste alweer, en ook nog die waarin Harriët Maenen en Bart Groels afscheid nemen als makers
van dit blad. Vele jaren hebben ze ervoor gezorgd dat we maandelijks De Brug konden
lezen. Jullie hebben het met heel veel plezier gedaan, en nu geven jullie terecht aan dat het
tijd is voor anderen, maar dat jullie de “nieuwe” makers heel graag willen helpen met
opstarten. Wij zijn jullie enorm dankbaar voor het werk dat jullie al die jaren hebben verzet. Het zal moeilijk worden maar we hopen oprecht dat er zich opvolgers melden zodat De
Brug kan blijven bestaan. Niet alleen voor de De Brug hebben we mensen nodig, ook in ons
Bestuur hebben we behoefte aan nieuw bloed. We zoeken met name naar iemand die de taak
als 2e penningmeester kan invullen en iemand die het sponsor- en advertentiegedeelte voor
zijn/haar rekening wil nemen. We kunnen u dan in alle rust inwerken. Ik hoop dat er mensen te vinden zijn die samen met ons de schouders eronder willen zetten. Mooie bijkomstigheid is: “Wanneer je je inzet voor anderen, kun je daar zelf zowel lichamelijk als geestelijk
veel baat bij hebben, het houdt je blij en fit”.
De afgelopen maand hadden we te maken met een rioolprobleem oftewel stankoverlast. Dit
betrof de riolering van de huizen gelegen tegenover ons gebouw maar waarvan de put op
ons grondgebied achter de tent staat. We moeten hier veel moeite en tijd insteken, en zijn
blij dat de gemeente Alfáz del Pí ons helpt om dit probleem op te lossen. De stank IS weg
maar de oorzaak, wortelgroei in de buizen, nog niet.
Nog wat nieuwtjes: vanaf 15 januari gaat de cursus Spaans van start. Het was een lange
zoektocht om iemand te vinden maar daar opeens stond Jacqueline van Tol op de stoep.
Samen met haar man Harold net neergestreken hier in Spanje en lid geworden van onze
Club. Elders in dit blad leest u hier meer over en stelt Jacqueline zich voor.
Verder heeft het team van de Bibliotheek in overleg met ons besloten dat vanaf 1 januari a.s.
er geen lidmaatschap zal zijn voor de Bibliotheek. Ieder lid is van harte welkom om boeken
te komen lenen. Het team Bibliotheek blijft u graag helpen bij het zoeken naar mooie boeken. Informatie hierover vindt u elders in dit blad.
Zaterdag 9 november jl. hebben wij kunnen genieten van een prachtige avond van “De
Slingers”. Dans, zang, toneel, play-back, alles kwam voorbij. De hele zaal ging uit zijn bol.
Wat hebben we een talent in huis! Dank jullie wel, organisatoren, artiesten en helpers.
Hopelijk volgend jaar weer!
Decembermaand, de maand van bezinning, terugblik, familie, vrienden, lichtjes, Kerst, lekker eten, zingen, samen zijn, gezelligheid; voor velen een warme maand. Maar het kan ook
de maand zijn waarin men zich extra alleen, koud en ongelukkig voelt. Wat zou het mooi
zijn dat wanneer we dit merken, we daar ook iets mee doen, ieder op zijn eigen manier.
Laten we in ieder geval de deur naar ons hart wagenwijd openzetten voor de ander. Een
simpel klein gebaar kan al groot geluk brengen. Ik ben deze Kerst samen met mijn man
Joost in Nederland omdat we in afwachting zijn van een kleinkind dat rond die tijd geboren
gaat worden.
Op 1 januari a.s. hoop ik u te mogen begroeten in de Club om met u te toasten, te dansen,
te praten of te knuffelen op het Nieuwe Jaar.
Ik wens iedereen een mooie, warme en sfeervolle decembermaand toe.
Gerry Officier
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Busreis
VALENCIA

Van het Evenemententeam

Op 22 november jl. gingen wij voor de laatste keer van dit
jaar een busreis maken, georganiseerd door het Evenemententeam in samenwerking met
onze vaste reisleider Jill. Dit keer was de bestemming Valencia met voor degenen die
graag naar IKEA wilden een tussenstop om een dagje te winkelen aldaar.
We vertrokken klokslag 09.00 uur met 42 personen vanaf het clubgebouw. Onze chauffeur was Pedro Valdes. Een uitstekende chauffeur zoals in de loop van de dag zou blijken. De rit ging over de tolweg waar nu nog voor betaald moest worden (vanaf 1 januari 2020 niet meer) langs druivenstreken en sinaasappelboomgaarden.
We zagen weer de kloven in de bergen veroorzaakt door het water dat hier naar beneden is gekomen. Zo ontstaat er een Ramblas.
Langs Moraira en Benissa met de amandel- en olijfbomen en het grote gebergte Montgo
zagen we veel bamboestruiken. De bamboe wordt veelal gebruikt voor scheidingswanden. Langs de kustvlakte en de vele rijstvelden en het grote meer genaamd Albufeira
waar paling wordt geteeld, bereikten wij Valencia waar eerst gestopt werd bij IKEA
waar 4 personen te kennen hadden gegeven een dagje te willen shoppen. De overige 38
personen wilden liever met ons lopende geschiedenisboek Jill Valencia leren kennen.
Hij vertelde ons dat de stad in 138 voor Chr. gesticht is. We kwamen eerst langs het Park
van de Wetenschap. De drooggelegde rivier de Turia leidt hier naar toe. Heel indrukwekkend om deze prachtige gebouwen te zien. Halverwege de droge rivier zagen we
nog de muziekfontein, allemaal even prachtig. Naast een voortreffelijke reisleider heeft
Jill ons ook nog een beetje grammatica bijgebracht. Met name het gebruik van een bijvoeglijk naamwoord. Of het nu een zwarte poes of een grijze poes was ben ik vergeten.
De stadswandeling was meer dan de moeite waard. Langs de diverse kerken Sint
Maarten, Catherina, etc., allemaal even indrukwekkend en wat wij ook hebben kunnen
constateren dat ook de kerk met haar tijd is meegegaan. Wij zagen in de biechtstoel een
priester zitten die druk bezig was met een spelletje op zijn mobieltje. Maar ja beter op
zijn mobieltje dan…….. vul zelf maar in!!!!
Daarna brak de tijd aan om de inwendige mens van een hapje en drankje te voorzien,
Na wat tapasjes te hebben gegeten en de dorst gelest te hebben reden we nog een keer
langs het Park van de Wetenschap waar nog even gestopt werd om een paar fotootjes te
maken. Gelukkig was het de hele dag droog gebleven met af en toe nog een beetje zon.
Pas toen we weer in de bus zaten, eerst richting IKEA waar nog even gewinkeld kon
worden en wij de 4 dames weer opgepikt hadden, reden we naar de Club.
Samenvattend kunnen we zeker zeggen dat het een zeer geslaagde reis was, mede dankzij onze Jill.
Onze volgende reis staat genoteerd op 14 februari 2020 naar ??????? Dat zal begin volgende jaar bekend worden.
Wel kunnen wij zeggen dat het weer zeker de moeite waard zal worden. Dus mis dit
niet en noteer deze datum alvast op de kalender.
Nogmaals dank aan de chauffeur en aan degenen die dit weer mogelijk hebben gemaakt.
Tot ziens maar weer !
AvH
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AGENDA
ACTIVITEITEN en
Mededelingen
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
Vanaf 17.00 uur bent U allen van harte welkom!
* Openingswoord van de voorzitter *
Aansluitend muziek van “Meet The Voice”.
Welkomstdrankje en hapjes worden u aangeboden door het bestuur.
Tijdens de receptie worden de prijswinnaars van de loterij bekendgemaakt.

Kerstborrel
Dinsdag 24 december 2019

van 15.00 tot 18.00 uur
Met medewerking van
ons eigen shantykoor

Club “Los
Holandeses”
Komt u ook voor een
hapje en een drankje?
De BRUG blz. 7

Groot

Bibliotheeknieuws

GRATIS BIBLIOTHEEK VOOR ALLE LEDEN

De vraag naar het lezen van (echte) boeken stijgt weer. Kennelijk houden veel mensen toch liever een boek in hun handen dan een e-reader. In goed overleg tussen het
Bestuur en het team van de Bibliotheek is daarom besloten om het lidmaatschap
van de bibliotheek te laten vervallen.
Ieder lid van onze Club kan vanaf 1 januari 2020 kosteloos boeken lenen.
Wij nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze Bibliotheek (bijgebouw bij het zwembad het trapje af).
U zult verbaasd staan over de uitgebreide collectie (voor elk wat wils) en over de
enorme hoeveelheid boeken, ongeveer 2500!

De openingstijden zijn vanaf 1 januari 2020 op
DONDERDAG VAN 13.00 TOT 14.00 UUR.
Het bibliotheekteam wenst u fijne feestdagen en een goed uiteinde, en tot ziens in
januari.
Medewerkers van de Bibliotheek.

Spreekuur

Martin Overdevest

Beste lezers.
Ik ben in principe iedere donderdag van 11.00 u.. tot 13.00 u. aanwezig in de Club.
Vele mensen kennen mij, bijna 25 jaar, als Martin van Fresno uit de Albir, als zijnde
reis- en verzekeringsagent.
Eind vorig jaar is het verzekeringskantoor Fresno Costablanca overgenomen door het
bedrijf Coinbrokers. Dit is een vooraanstaande verzekeringsmakelaar uit Valencia met
meerdere kantoren in de provincies Alicante en Valencia en werken met maatschappijen zoals Liberty Seguros, AXA, Reale, Fiatc, DKV, Salus, Sanitas, etc..
Dit jaar heb ik de stap ondernomen door te veranderen van reisburo Fresno naar verzekeringen CBKexpat.
U kunt bij ons terecht op het kantoor van CBKexpat Albir in het winkelcentrum CC
Monver, aan de overkant van het reisburo Fresno, voor al uw verzekeringen zoals auto,
opstal en inboedel, uitvaart, wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziektekosten,
etc.. Wij vergelijken premies met uw huidige polissen zonder compromis.
Er zijn voor alle leden die ooit een verzekering bij mij hebben afgesloten geen veranderingen ! Het telefoonnummer is 966 800 020 en er is Nederlandstalig personeel op
kantoor aanwezig.
Mij, nu Martin Overdevest van CBKexpat, kunt u bereiken onder telefoonnummer 603
235 885 of per mail martin@cbkexpat.com en zeker in de Club voor meer informatie
over verzekeringen.
Tot ziens!
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Van het BARTEAM
Beste leden,
Het was weer zover zaterdag 16 november jl., onze vaste avond in november de MOSSELAVOND. Uiteraard hebben wij onze mosselen weer ingekocht op ons vaste adres
in Altea. Vrijdag 15 november hebben we als vanouds met een leuke ploeg de mosselen gebaard. Wij willen dan ook Jeannne, Snoekie, Boy, Henk, Ruud, Hans en Ruud
bedanken voor het helpen met het baarden.
Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op jullie rekenen, want het was weer een dolle
boel die ochtend. Er waren vele inschrijvingen, waardoor we aardig wat leden moesten teleur stellen (op deze avond hebben wij plaats voor maximaal 70 personen).
De mosselen waren weer van zeer goede kwaliteit maar wel wat kleiner dan het jaar
ervoor, heerlijk vlezig en met een geweldige smaak. Voor de niet-mossels liefhebbers
hadden wij heerlijke medaillons van varkenshaas met champignonsaus.
Ook op deze avond hebben wij de helpende handen gekregen van Karin, Henk en
Ruud: dank jullie wel hiervoor, het was weer een bijzonder geslaagde avond. Voor
degenen die dit hebben gemist en toch graag hadden willen deelnemen: wees er volgend jaar dan op tijd bij.
Het kerstdiner komt ook weer in zicht (woensdag 25 december). Wij hebben alle leden
een mail gestuurd met het kerstmenu. U kunt zich nog inschrijven, maar er zijn nog
maar 10 plaatsen vrij (bij het schrijven van dit stukje 23-11). Het kerstmenu vindt u
terug in deze Brug.
Namens ons hele team wensen wij al onze leden fijne kerstdagen en veel geluk en
gezondheid voor het komende jaar 2020.
Het Barteam

Kerststukjes maken
op maandag 9 december in het clubgebouw.
We starten om 10.30 uur.
Wilt u ons helpen om kerststukjes te maken voor de tafels in
ons clubgebouw? Het is de bedoeling om naar voorbeelden
te werken, zodat de stukjes een beetje gelijk worden.
Voor groen en decoratiemateriaal wordt gezorgd.
U hoeft slechts een tangetje, schaar of mesje mee te nemen.
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Bij de internationale dag in Alfáz del Pí dit jaar kwam ik weinig clubleden tegen.
Aan de bar opende ik de discussie waarom er zo weinig belangstellng was om dit evenement te bezoeken, terwijl het prachtig weer was. Men wist het niet, vreemd, omdat
het Bestuur nog vóór die tijd had aanbevolen om dit evenement te bezoeken.
Het was een gezellige boel daar op het voorplein van de Casa de Cultura. Eerst de
optocht die om 11.00 uur zou beginnen. De stoet stond opgesteld in de volle zon en
veel deelnemers in dikke, nationale klederdracht. Het startsein werd nog een poosje
uitgesteld omdat de burgemeester, die dat sein zou geven te laat kwam. Het is niet te
geloven, maar goed, hij zal wel een goede reden hebben gehad.
De Nederlandse delegatie in de stoet bestond uit Karin in Volendamse klederdracht en
met de Nederlandse vlag. Gerry bemande intussen de Nederlandse kraam (Henk regelde alles op de achtergrond), en de kraam werd verder door deze dames bemand.
Ik vond wel dat het (gratis) aanbod van nationale lekkernijen aan de matige kant was
in vergelijking met de vooral midden- en zuid Amerikaanse en oost Europese landen
(wel tegen betaling). Ik had verwacht dat er een groter aanbod zou zijn van de typische
Nederlandse hapjes en drankjes, zoals Heineken bier, oranjebitter, bitterballen, kroketten, snert en broodje haring, zoals bij de Open Dagen en de Rommelmarkt geboden
wordt bij het “loket” van ons clubhuis.
Bij de meeste kraampjes waren er ook drankjes te koop, helaas
bij onze Nederlandse kraam niet. Aan de bar stelde ik deze
kwestie aan de orde, wat bleek, er is geen animo bij de
Nederlanders om deze service te bieden.
Wat mij ook opviel dat op het podium van de diverse nationale muzikale optredens ons
Shantykoor ontbrak. Dit kwam, bij nader onderzoek, door een opgetreden misverstand
om het Shantykoor niet op te geven bij de organisatie van de Día Internacional. De
vraag kan gesteld worden: wie moet het optreden opgeven aan de organisatie?
Beschouw mijn verhaal maar als opbouwende kritiek en een oproep om bij de volgende keren meer mensen enthousiast te maken om Nederland goed te vertegenwoordigen. En ook het Shantykoor niet vergeten aan te melden.
Het is wellicht ook een optie om met de twee Nederlandse Clubs samen Nederland te
vertegenwoordigen. Het is tenslotte een nationale aangelegenheid en geen club-aangelegenheid.
GVG

Barpraat
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Nog een paar keer en dan spelen we onze
Kerstdrive op woensdag 11 december a.s.
De inlooptijd is vanaf 10.00 tot 10.15 u. Na een
lekker kopje koffie beginnen wij om 10.30 te
bridgen. Na drie ronden bridge volgt de
Kerstlunch en na de volgende drie ronden de uitslag en prijsuitreiking, dat is ongeveer om 15.45 uur.
Oktober uitslag
Woensdagmorgen:
02 oktober
Marianne v.d. Klooster en Rita v.d. Slik
61,81%
09 oktober
Rietje v.d. Oudenrijn en Jo Nilwik
56,94%
16 oktober
Nel Leeuwin en Ton Verstoep
57,29%
23 oktober
Margaret en Rieks Vegter
61,46%
30 oktober
Roos de Kinkelder en Jo Nilwik
59,72%
Donderdagavond:
03 oktober
Rietje van de Oudenrijn en Frans Sertons
60,00%
Slemoverzicht Ineke En Hans Praalder
6 sch plus 1
10 oktober
Riet en Ton van Erp
58,33%
17 oktober
Ans de Geus en Jan Mol
62,76%
24 oktober
Pieter v. Reede en Peter Ortmans
60,42%
31 oktober
Hetty Hartog en Rein Smit
64,17%
Slemoverzicht Hetty Hartog en Rein Smit
6 sch C
Louise Pohlman en Jan Schoonhoven
6 sch C

Bridge

Het Bridgeteam
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Klaverjas nieuws
Deze keer onze laatste bijdrage wat betreft het klaverjassen. Hoewel wij zeer tijdig aangegeven hebben dat wij de leiding van het klaverjassen willen overdragen, heeft er tot onze spijt nog niemand zich gemeld om het over
te nemen.
Het is voor ons wegens privé omstandigheden niet mogelijk om er mee door te gaan,
mede omdat Janny voor onbepaalde tijd naar Nederland vertrekt.
Wij gaan op zondag 15 december nog eens gezamenlijk uit eten en dat is dan tevens ons
afscheid.
De hoogste scores op woensdag:
23 oktober
PeterPlune
30 oktober
Anke Kuckartz
06 november
Frans van Raalte
13 november
Ben van Beek

5657 punten
5205 punten
5557 punten
5919 punten

De hoogste scores op zondag:
20 oktober
Martin Kuckartz en Carl Fritsch
27 oktober
Rietje v.d. Oudenrijn en Lucas Schotkamp
03 november Tonny Duyneveld en wisselspeler
10 november Jan Schoonhoven en Rob v.d. Velde
17 november Wies Benthem en Harry Blous

5243 punten
6197 punten
5380 punten
5095 punten
5249 punten

De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e Jan Schoonhoven
5928 punten
2e Ben van Beek
5916 punten
3e Peter Plune
5657 punten
De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e Rietje v.d. Oudenrijn en Lucas Schotkamp
2e Wies Benthem en Harry Blous
3e Janny v. Spronsen en Ben v. Beek
De Nederlandse Opticien

6197 punten
6169 punten
6050 punten

Janny van Spronsen

Kerstmarkt
Zaterdag 7 December van 10.30 tot 14.00 uur
Bij “Club Los Holandeses”
Ons clubgebouw is geheel in kerstsfeer gebracht.
Met veel leuke kramen vol leuke spullen, zoals kertst- en cadeau artikelen.
U komt toch ook op deze sfeervolle kerstmarkt?
Voor een kraam kunt u bellen: 966 875 342.
“Club los Holandeses”, Plaza Justus 1; urb. Barranco Hondo, Alfaz de Pi
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Zaterdag 07 december is er geen 3 banden i.v.m. kerstmarkt.
Vrijdag 13 december van 10.00 -12.00 uur is er een cursus
defibrillator. De liefhebbers uit de biljarthoek zijn dan
aanwezig.
In verband met de winterstop is er géén biljarten op:
maandag Libre
23 december
donderdag 1-3-5 spel op 26 december
zaterdag 3-banden op
28 december
maandag Libre op
30 december.

Biljartnieuws

Het biljartbestuur wenst alle leden fijne feestdagen en een gezond 2020.
Met vriendelijke groeten,
Chris Janse

Wij spreken Nederlands
Camí Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

Een aantal redenen waarom ik blij ben dat ik man ben, 2e aflevering.
11 voetbalkantines
12 het is best mogelijk om geweldige seks te hebben met iemand die je niet kunt uitstaan
13 cafébazen zetten meestal hun mooiste dochter achter de toog
14 mensen vinden het fantastisch als je kunt koken of sterker nog, als je kunt strijken
15 je kunt in opperste extase raken door het geluid van een Ferrari
16 het zal je een worst zijn als je er eens een dag belabberd uitziet
17 je wordt niet overvallen door een onbedwingbare drang om het hele huis schoon te
maken als er iemand op bezoek komt.
18 wakker worden, wassen en aankleden lukt je desnoods in 7 minuten.
19 je kunt je eigen flessen en blikjes openmaken
20 je hebt genoeg aan 1 of 2 paar schoenen
GVG

De BRUG blz. 13

Uit eten
Deze keer bezoeken we één van onze adverteerders, met name
Restaurante “It’s a Small World” aan de Calle Narciso Yepes 2 in Albir.
Een eenvoudige maar gezellige locatie met een heerlijk terras.
Wij gaan als vanouds voor het menu del dia dat 3 keuzes biedt voor € 14,95 inclusief een glas wijn.
Als voorgerecht valt onze keuze op uiensoep en brie salade, een heerlijk soepje en
een smakelijke salade. We vervolgen met varkenshaas in champignonsaus en merluza geserveerd met verse frites, beide heerlijk!
Als postre een fantastische ijscoupe met verse vruchten.
Dit alles met een heerlijk wit wijntje maakt het weer een gezellig etentje.
Beoordeling:
Ambiance:
Bediening:
Kwaliteit:
Prijs kwaliteit verhouding:
Parkeren:
Totaal:
XXXX

8 gezellig terras met comfortable stoelen
8 vriendelijk en attent
8 vers en smakelijk
8 uitstekend
7 geen eigen parkeerruimte
maar voldoende in de omgeving
8 een echte aanrader

Janny van Spronsen

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.
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Heerlijk, HEERLIJK, Heerlijk
Beste mensen van onze Club Los Holandeses,
Wat hebben wij zaterdag 9 november jl. weer mogen genieten van het perfecte optreden
van de alle mensen die zich hebben ingezet onder leiding van “De Slingers”.
Vorig jaar hebben de oudgedienden van de gewaardeerde vroegere carnavalsvereniging,
gelukkig weer, het organiseren van zo’n heerlijke avond op poten gezet.
En zij hebben met heel veel mensen dit wederom buitengewoon goed verzorgd. Wij
hopen dan ook dat het in de komende jaren zal worden voortgezet.
Het is voor mij een beetje moeilijk om alle namen te noemen, eigenlijk ben ik ook een
beetje bang om een naam te vergeten, en dat verdient niemand.
Iedereen was en is een perfecte Artiest geweest, veel lof voor hun inzet.
Wil wel nog even vermelden dat de muziek en begeleiding door Joep weer ouderwets
goed was verzorgd, en dat was zeker te merken na de optredens tijdens de show.
De bezoekers hebben zich heerlijk vermaakt.
Waar ik ook blij mee ben, is dat er buiten de mensen die er altijd voor klaar staan,
gelukkig veel nieuwe gezichten bij waren.
Nogmaals hartelijk bedankt.
Vriendelijke groetjes,
Corrie van Weelderen

Beste leden,

In het jaar 2020 bestaat de club 45 jaar.

OPROEP

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
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Canasta afdeling
Door het enthousiasme staat het volgende toernooi alweer
op de agenda.

Maandag 23 december a.s. gaan we weer voor een partnertoernooi.
Meld je aan met een partner.
De hoogste score per avond:
28 oktober
Elly van Dijk/Marina van Loo 14100 punten
04 november
Jos de Bruijn
14930 punten
11 november
Willem Vermeulen
15765 punten
18 november
Willem Vermeulen
17090 punten
Hoogste scores van 2019:
Willem Vermeulen
17090 punten
Jos de Bruijn
16370 punten
Joke Niestadt
16095 punten
wonderful
Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

women

Shanty koor

Het Shantykoor heeft er weer lol in.
Er wordt veel gelachen op de dinsdagmiddag wanneer het Shantykoor repeteert. Je
merkt aan de leden zij het leuk vinden. Er zijn 4 accordeonisten, 2 gitaristen en natuurlijk onze vaste drummer. Er is een vast persoon die de geluidsinstallatie neerzet, hij heeft
de apparatuur helemaal nagekeken en dingen vernieuwd! Ook is er gezorgd voor een
back-up op de dagen dat hij niet aanwezig is.
Onze dirigente leidt het koor op gepaste wijze. Zij zegt: het moet strenger en luisteren
!!!! Ook voor haar is er een back-up gevonden. Alle leden zetten zich voor 100% in, leuk
om te zien dit enthousiasme.
Het koor gaat diverse keren buiten de deur optreden, nl. een optreden bij een kerstmarkt
en een bejaardentehuis staan op de agenda. Wij treden met een kleinere formatie op tijdens de Kerstborrel in de Club. Ook heeft het koor in onze Club opgetreden op de zondagmiddag-borrel / meezingmiddag. op 24 november jl..
Er is een sponsor gevonden, nl. HCB Hospital Clinica Benidorm, die shirts gaat leveren.
Het koor komt dan vlotter voor de dag, lichtblauwe shirts, spijkerbroek en gympen.
Er is een muziekcommissie die nieuwe liedjes introduceert. Eerst moeten deze liedjes
geoefend worden door onze muzikanten, daarna gaat het koor aan het werk.
En natuurlijk een oproep: ondanks nieuwe enthousiaste leden is het Shantykoor op zoek
naar nieuwe koorleden, dus kom eens kijken op de dinsdag om 14.00 uur en zie hoe leuk
het is.
Secretaris Paul van Veen
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Wist u dat bij Woontrend Costa Blanca...?
-De PVC click vloeren
100% waterproof zijn
en probleemloos over
bijna alle vloeren gelegd kunnen worden!
-Ze een antislip toplaag hebben.
Al onze topproducten
uit Holland en België
geleverd worden, met
10 jaar tot levenslange 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

SUPERLATIEVEN …..
DE SLINGERS IN CLUB LOS HOLANDESES

De meer dan 120 aanwezigen die de zaterdagavond 9 november jl. over zich heen hebben laten komen, konden er niet genoeg van krijgen: zij hadden al die 18 optredens nog
weleens willen proeven!!!
Een wervelende show vanaf het begin (met een half uur pauze) tot het einde vloog ons
om de oren (letterlijk …) en liet de ogen genieten van al het kleurrijke moois. Van hilarisch tot ontroerend, van déjà vu met meezingen, tot stil genieten en ademloos luisteren

… Het was er allemaal.
Elke keer weerklonk er een klaterend applaus, en terecht, want het resultaat mocht er zijn
!!! Weet en besef, beste lezers, dat hier veel tijd, moeite, oefenen, bloed (nou ja), zweet
en tranen mee gemoeid zijn geweest. Alle nummers en namen benoemen is welhaast niet
te realiseren, maar daar is wat aan te doen !

Op het prikbord in de hal hangt een inschrijfformulier waar u uw naam, etc.
kunt noteren, en het zodoende mogelijk is een USB-stick te bestellen. U kunt
dan alles (nog eens) bekijken en beluisteren.
Na afloop, met de stoelen aan de kant geschoven, werd er volop nagenoten, gedanst en de
droge kelen werden gelaafd. Ook ontstonden er op het podium en ervoor, spontane playback-optredens door “oudgedienden” uit “vervlogen tijden”. Het was genieten tot en met,
en tot na middernacht (mocht nog even..) is er nagepraat, en konden we nog steeds het barpersoneel blij maken, maar.. toen moesten de laatste fanatiekelingen toch echt van de vloer!
Wel besluit ik dit relaas met het noemen van de namen van DE SLINGERS, te weten
Joke, Linda, Marij, Fred en Paul, om hen te complimenteren met het realiseren van een
onvergetelijke en indrukwekkende feestavond. Chapeau ! Alle overige artiesten, medewerkers en vrijwilligers reuze bedankt voor jullie bijdragen !!!
Zonder de sponsoren die ook dit jaar weer hun onmisbare financiële giften hebben
geschonken was dit evenement zeker niet mogelijk geweest !!!
Het slotnummer heette niet voor niets “we benne op de wereld om mekaar te helpen,
nietwaar …”
Harriët Maenen-Mulder

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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Spaanse LES
NIEUWE ACTIVITEIT, NIEUWE ACTIVITEIT, NIEUWE ACTIVITEIT
Eindelijk is het dan toch gelukt: Spaanse les in de Club!
Opeens was ze daar, een nieuw lid: Jacqueline van Tol, kort geleden samen met
haar man Harold naar Spanje verhuisd en enthousiast om ook hier net als in
Nederland gedurende 40 jaar, Spaanse les te gaan geven. Hieronder stelt
Jacqueline zich aan u voor:
“Sinds 12 oktober jl. wonen mijn man Harold en ik in l’Alfás del Pí in een rustige wijk: San Rafael.
Toen mijn ouders hun vakantiehuis kochten in Tarragona was ik 15; het was mijn
grote wens om ooit zelf in Spanje te komen wonen. Het heeft even geduurd maar
nu was het dan zover. Ondanks dat ik mijn eerste kleinzoon kreeg, die inmiddels
19 maanden oud is, heb ik toch gehoor gegeven aan die wens en ik kan het me
nog maar moeilijk realiseren dat wij nu echt resident zijn in dit prachtige land!
Ik ben dol op lezen, vooral biografieën, en verder mag ik graag af en toe een
doekje beschilderen.
Ook ga ik me aanmelden bij de sportschool!
Spaanse mensen vinden het geweldig als ze merken dat je wat tegen ze wilt zeggen in het Spaans! Daarom verheug ik me erop jullie in een gezellige, ontspannen sfeer wat Spaans te leren. Tot gauw! Hasta pronto! “
Wat praktische informatie:
Op woensdag 15 januari 2020 starten de eerste lessen.
We hebben geen idee hoe groot de animo is, en hebben gedacht om te beginnen
met 2 groepen:
een groep beginners en een groep die al wat vaker les gehad heeft. De groepen
bestaan maximaal uit 10 personen.
De beginnersgroep heeft les van 12.00 u. tot 13.00 u.
De gevorderden van 10.30 u. tot 11.30 u.
U hoeft geen boek aan te schaffen; Jacqueline reikt stencils uit tijdens de lessen.
Kosten: 10 lessen voor € 50,00, in één keer te voldoen bij aanvang van de eerste
les aan bestuurslid Johan Timmerman.
Plaats: het bijgebouw van de Club (vergaderruimte bij de bibliotheek).
U kunt zich opgeven bij de bar (inschrijfformulier) of telefonisch via het telefoonnummer van de Club, 966 875 342.
Wilt u aangeven of u bij de beginnersgroep of bij de gevorderden ingedeeld
wilt worden?
U wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.
Alleen mensen die lid zijn van onze Club kunnen zich aanmelden.
Het Bestuur
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Weekagenda
10.15-14.00 uur
19.30 uur

Maandag
Biljart libre competitie
Canasta

10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur

Dinsdag
Schilderen/Beeldhouwen
Shantykoor
Darts

10.15 uur
19.30 uur

Woensdag
Bridge
Klaverjassen

10.15 - 10.30 uur
10.30 - 14.00 uur

Donderdag
Biljart onderhoud
Biljartinstuif

10.30 uur
11.00 uur
13.00-14.00 uur
19.00 uur

Tekenen en schilderen
Jeu de boules
Bibliotheek
Bridge

10.30 - 14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Vrijdag
Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
Sjoelen
Ben v. Zutphen
Tafeltennis
Joop Verbeek

10.15 -14.00 uur
10.00 uur

Zaterdag
Biljart 3-banden competitie
Wandelen

10.30-14.00 uur

Zondag
Koppel klaverjas

Chris Janse
Willeke de Bruijn
Joke Niestadt
Bart Groels
Johan Timmerman
Henk Murks

Margaret Vegter

Janny van Spronsen
Ben van Beek
Klaver, Brouwer
Cor Klaver
Ruud Brouwer
Bart Groels
Karin Murks
Joke Holleman
Jan Mol

Cees Kraan
Joke Niestadt

Janny van Spronsen
Ben van Beek
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