
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vereniging 
“Club Los Holandeses” 

 
 
 
Clubgebouw: Plaza Justus 1 
Urb. Barranco Hondo 
03580 Alfaz del Pi 
Telefoon: 966 875 342 
Website: www.holandeses.nl 

36e Jaargang                   nr. 4  APRIL 2014 



VERVOLG KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN 
Op de zondag waren de winnaars van het koppelklaverjassen: 
23 februari         Rinus Koulil  en Carl Fritsch                  5480 punten 
02 maart             Lucy v.d. Vlag en Martha Huijboom      5527 punten 
16 Maart            Wijntje de Groot en Bart Boumans         5245 punten 
Maar wie zijn de huidige kampioenen? 
Van de woensdagavond zijn dat: 
1e   Kees Vergeer                                        5891 punten 
2e   Rietje van den Oudenrijn                           5786 punten 
3e   Jos van Helvert                                         5717 punten 
 
En die van de Zondag zijn: 
 
1e   Martin Kuckarts en Carl Fritsch                     5962 punten 
2e   Jan Schoonhoven en Bart Boumans                 5708 punten 
3e   Lucy v.d. Vlag en Martha Huijboom                5527 punten 
 
Zo, u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van onze klaverjasclub, die ondanks de 
crisis floreert als een tierelier, prachtige prijzen voor de inleg van 1,50 Euro om daarvoor mee te 
kaarten. 
Op 06 april is er geen klaverjassen, dan is de Klaverjasclub op vakantie naar Mojacar, en weet u 
wat we daar 4 dagen lang gaan doen, ja juist, Klaverjassen!  
HB 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finale Maskerade! Geweldig! En een staande ovatie voor alle artiesten! 
Dat mogen meemaken op onze leeftijd! Top! 

 
           

“CLUB LOS HOLANDESES”  opgericht oktober 1975 
Clubgebouw: Plaza Justus 1 
Urb. Barranco Hondo 
03580 Alfaz del Pi 
Telefoon: 966 875 342 
Website: www.holandeses.nl  
Email: bestuur75@gmail.com 
 
 

Bestuur: 
Algemeen emailadres: bestuur75@gmail.com 
Dick Guntenaar  Voorzitter   966 860 949 
Henny Hulscher  Vicevoorzitter  966 873 350 
Carl Fritsch  Penningmeester  966 873 411 
Ruud Kooijmans  Secretaris  665 796 089 
Vivian Wienholds Algemeen  637 210 164 
 

Redactieleden:  
Email adres  Redactie:    redactieclh@gmail.com 
Harriët Maenen     966 868 331  
Iris Guntenaar     966 860 949 
Carla Fritsch     646754912 
 

Advertenties: 
Redactie      redactieclh@gmail.com   
 

Barteam: 
Aad Stolk 
Marco Hoeflaak 
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SOCIËTEIT 
 

Dagelijks geopend van 10.30 uur tot 14.00 uur voor leden en niet-leden 
Maandag t/m vrijdag ’s avonds van 19.00 uur tot 24.00 uur voor leden 

 
Op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur is één van de 

bestuursleden aanwezig. 
 
Coördinatie van alle soosactiviteiten: Bestuur 
 
Alle activiteiten - buiten de vaste activiteiten - zijn  onderhevig  
aan de goedkeuring van een daartoe gemachtigd bestuurslid. 
 
Kosten voor het gebruik van de Soos anders dan in ons   
verenigingsverband: 
- Voor leden € 30,- per keer.  
- Voor niet-leden of verenigingen € 100,- per keer  
 
Lidmaatschap/Contributies:  
Jaarlidmaatschap m.i.v. 01-01-2014 bedraagt de contributie € 80,- 
Deellidmaatschap: 1 maand € 15,-, 2 maanden € 30,-, 3 maanden € 50,-.  
De jaarcontributie dient uiterlijk 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 onderstaande 
bankrekening overgemaakt worden. 
 

NIEUWE BANKREKENING! 
 

BANCO POPULAR 
Rekening nummer 0075 1074 48 060-01908-71 

IBAN: ES09 0075 1074 4806 0019 0871 
(IBAN gebruikt u als u vanuit Nederland overmaakt) 

Bic/Swiftcode: POPUESMM 
t.n.v. Círculo Privado Los Holandeses, Alfaz del Pi. 

 
*Contante betaling kan geschieden aan de bar in de soos of aan de penningmeester. 
 
 

DENKT U SVP AAN DE BETALING VAN UW 
CONTRIBUTIE 2014! 
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TELEFOONLIJST contactpersonen afdelingen/subclubs 
 
Agenda activiteiten  Bestuur   bestuur75@gmail.com 
Bibliotheek   Joke Holleman  965 873 419 
Biljart driebanden  Cees Kraan  676 704 873 
Bridge  donderdag  Riek en Jan Tol  966 874 358 
Bridge woensdag  Riek Tol  966 874 358 
Computerondersteuning Linda Laheij  652 152 122 
Darts    Henk Murks  965 871 180 
Evenementen Team  Henk Murks  965 871 180 
Jeu de Boules   Karin Murks  965 871 180 
Klaverjassen   Henk en Diny Beije 606 687 395 
Lief en Leed   Lucy v.d. Vlag     966 874 570  
Lief en Leed       Joke Holleman     965 873 419 
Line dance   Joke Niestadt   656 943 098 
Mah Jongg   Willie Bekkers  966 874 720 
Shantykoor   Ruud Kerkhof  965 887 905 
Sjoelen    Ben van Zutphen 966 874 654 
Spaanse les   Willie Bekkers  966 874 720 
Tafeltennis   Jan Roozen   607 652 422 
Tekenen en schilderen  Jaap van Gurp  655 589 966 
Wandelclub   Ruud van den Born 966 873 624 
Zwembad   Martha Huijboom  966 580 226 
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LEDENADMINISTRATIE 
 
Graag heten wij de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
Mevr. Hetty Oudshoorn 966 873 195 
Hr. Arnold Lohmüller 627 090 370 
Hr. Joep Maenen 618 259 057 
Hr. Willem Visser 634 353 883 
Hr. Ton de Haan 
Mevr. Constance Maaskant 671 765 544 
 
Overleden: 
 
Ons oud lid Hr. Hugo van Leeuwen 
 
 
 
 
 
Ons e-mail adres is potjelos@dragonet.es 
 

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun 
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar 

 
 

Vriendelijk doch dringend verzoek: 
Nog steeds worden wij geconfronteerd met foutieve emailadressen en/of 

telefoonnummers/adressen van onze leden. Dus denkt u er om: eventuele 
adreswijzigingen en/of e-mail adressen zo spoedig mogelijk aan ons 

doorgeven. Zo houden wij het ledenbestand up-to-date. 
Bij voorbaat dank. 

 
 
 
Riek en Jan Tol 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden 
gekozen. Hennie Hulscher en Ruud Kooijmans gaan functioneren resp. als 
vicevoorzitter en secretaris. U zult begrijpen dat wij er als bestuur heel blij mee 
zijn. Ze zijn van harte welkom! 
 
Na de wederom fantastische uitvoering van Maskerade op de zaterdag, 
voorafgaande aan de ALV, was de opkomst tijdens de ALV matig.  
Uw voorzitter dacht dat wordt een makkie, maar dat viel hem zwaar tegen. En 
achteraf kijkend moet de conclusie zijn: Eigen schuld, dikke bult. 
 
Omdat er kennelijk toch nog onduidelijkheid is over de uitbreiding van de 
activiteiten door IMED Levante en de nieuwe mogelijkheden bij CIUDAD 
PATRICIA onderstaand heel in het kort nog een uitleg. U heeft daarover 
trouwens nog niet zo lang geleden een mailtje ontvangen. 
 
IMED Levante: Als u zich, op basis van de door u ontvangen mail vanuit onze 
bestuursmail, aanmeldt bij IMED Levante, ontvangt u een aantal aantrekkelijke 
voordelen zoals o.a. een bed voor uw partner met een gratis maaltijd en 
kosteloos parkeren. Bij een operatie die niet door uw particuliere verzekering 
wordt gedekt krijgt u 10% korting op de operatiekosten.  
 
Bij het zorghotel van CIUDAD PATRICIA krijgt u ook 10% korting op de 
kamerhuur als u daar moet verblijven voor bijvoorbeeld de zorg na een operatie.  
Maar u krijgt die korting ook op alle mogelijkheden van hun spa AZAHAR.  
Dus zoek de mail nog maar even terug. 
 
De lente is begonnen en hopelijk gaat de temperatuur van het zwemwater weer 
lekker omhoog in april. 
 
Heel veel plezier op en rond uw club. 
 
Dick Guntenaar 
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VAN DE REDACTIE 

 
De feestelijkheden van het Carnaval en de Fallas overleefd? Dan gaan we ons nu opmaken voor 
zondag 20 april a.s. wanneer Heer Paashaas met zijn paaseieren weer zijn opwachting komt 
maken. Als kind vond ik het heerlijk een leuk gekleurd mandje met chocolade-eitjes aan de 
paasontbijttafel te krijgen. Die vreugdevolle dingen blijven je altijd bij. 
 
Het is niet dat mijn mederedactielid Iris zo´n indrukwekkend optreden had bij Maskerade, 
maar ik wil als neutraal lid toch graag mijn complimenten maken aan álle medewerkers die 
zo´n avond kunnen realiseren. Goed voor onze gezondheid zoveel amusement! 
 
De Club staat weer vele activiteiten te wachten rondom Pasen (zie Evenementenkalender), met 
als gezellige afsluiting van de aprilmaand de Oranjemarkt op zaterdag 26 april a.s. 
Genoeg zaken dus om DE BRUG van mei te vullen met leuke verslagen, anekdotes en wat dies 
meer zij, dus … doe uw best! 
 
 
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 april 2014 in te leveren of e-mailen vóór de 20ste april. 
 
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in Times New 
Roman 11. 
 
 

NIEUW VAN DE AFDELINGEN 
 

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Wij hebben weer wat aanraders voor u o.a. “De Overgave” van Arthur Japin; dit boek was een 
hype in Nederland en nieuw in de Bibliotheek. 
Voor liefhebbers van Dan Brown, de auteur van De Da Vinci Code, “het verloren symbool”, 
deze is uitgegeven en vertaald in Nederland in 2010, maar nu nieuw voor de Bibliotheek.  
Ook nieuw van Tommy Wieringa, “Dit zijn de Namen”, best een vreemd boek maar voor de 
liefhebber een prima boek. 
De Bibliotheek is iedere maandag open van 12.00 tot 13.00 uur.  
U bent van harte welkom en wij zien u dus graag op maandag in onze 
Bibliotheek. 
. 
 
Medewerkers van de Bibliotheek 
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EVENEMENTEN KALENDER 
Vrijdag 4 tot 8 april  2014. 4 april met Klaverjasclub naar Mojacar . 

Vertrek bij Carrefour om 11.00 uur.  
Zie verdere mededelingen in De Brug. 
Voor vragen bellen met  
Henk Beije 606 687 395. 

Zaterdag 12 april 2014. 

 

Bingo.  
Aanvang 19.45 uur 

Donderdag 17 april 2014. Bridge Paasdrive. 
Aanvang 15.00 uur. 
Inschrijven vanaf 14.30 u. bij Jan en Riek 
Tol. 

Zondag 20 april 2014. Paasbrunch. 
€ 12,50 p.p. Aanvang 11.00 uur 
Opgave aan de bar. 

Zaterdag 26 april 2014. 

 

Oranjemarkt. Van 11.00 – 14.00 uur. 
Voor een kraam bellen naar Karin. 
606 733 640 / 965 871 180.  

Zondag 4 mei 2014. 

 

Nationale Dodenherdenking. 

Zondag 11 mei 2014. 

 

Moederdag. 
Vanaf  11.00 uur koffie met iets lekkers. 

Zaterdag 17 mei 2014. 

  

Bingo.  
Aanvang 19.45 uur. 
  

Zondag 15 juni 2014. 

  

Vaderdag. 

  
Zaterdag 21 juni 2014. 

  

Bingo, laatste van het seizoen.  
Aanvang 19.45 uur. 

In juli 2014. 

  

Een barbecue. 

  
In augustus 2014. 

  

Een paella.   

Zondag 14 december 2014. Kerstklaverjassen. 
Aanvang 11.00 uur. 
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COMPUTERTIP 

Bent u geïnteresseerd in een eigen website, maar is er nooit wat van gekomen omdat het vrij 
ingewikkeld is een eigen site te maken?  Nu is het mogelijk dit gratis en op een eenvoudige 
manier samen te stellen. Typ in uw zoekbalk www.website.nl of kijk naar mijn probeersel  
www.duurbro.123website.nl  gemaakt in 15 minuten. 
TABLET TIP 
Voor de aankoop van een tablet is het goed even na te denken over het volgende: Hoe groot 
moet het scherm zijn, welk besturingssysteem wil ik gaan gebruiken,  hoeveel opslag heb ik 
nodig. Tot slot, niet onbelangrijk, hoeveel wil ik hiervoor uitgeven? De grootte van het scherm 
is afhankelijk van het gebruik; wordt de tablet op een vaste plek gebruikt, kies dan voor een 10 
inch scherm. Wordt de tablet vaak meegenomen dan  is 7 inch een handig formaat. De keuze 
van het besturingssysteem is geheel afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Er bestaan 
momenteel 3 systemen:  iOS van Apple, Android van Google of  Windows van Microsoft. Bij 
normaal gebruik is een opslagcapaciteit van 16Gb meer dan voldoende, voor meer 
opslagcapaciteit moet ook meer betaald worden. Na vergelijking van de beste koopadviezen 
voor een tablet met 16Gb opslag op Amerikaanse en Nederlands sites kreeg ik als resultaat :  
Voor 10 inch schermen   
1.  I-Pad air met iOS  besturing  (450  euro)  
2.  Samsung   Galaxy Tab 3,  met  Android besturing  (260 euro) 
Voor 7 inch schermen:  
1.  Google Nexus 7 met Android besturing (230 euro)  
2.  I-Pad mini met iOS besturing  (280 euro)  
Er is momenteel al een tablet (minder bekend merk) te koop onder de 100 euro. Hiervan heb ik 
helaas geen vergelijkingstests kunnen vinden . 
Duurbro  
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NU OOK VOOR ZONNESCHERMEN 
 
 
           

KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN 
Het gebeurde op zondagmorgen 9 maart, Club  Los Holandeses  werd gevuld met allemaal 
liefhebbers van het edele spel klaverjassen. 
Ze kwamen uit Denia, Calpe en uiteraard ook van onze eigen Klaverjasclub Schoppen Negen, 
en om 11.30 uur werd iedereen welkom geheten door onze voorzitter. Hij gaf de aftrap om met 
kaarten te beginnen en wenste iedereen een fijne dag. 
Na de eerste ronde kwam men met een warm hapje langs, en zaten Carl Fritsch en Bart 
Boumans al te tellen wie van de clubs het hoogste gemiddelde had; dat deden ze na alle 3 de 
rondes. Wel was er een pauze na de tweede ronde, waarin men een kop soep, een broodje ham 
en ook één met kaas kon nuttigen om maar weer verder te kunnen kaarten met een volle maag. 
Dit alles was goed verzorgd door het Barteam, en dit werd met een groot applaus beantwoord 
nadat de voorzitter het team hiervoor had bedankt. 
Hierna riep hij de mensen weer op om de strijd aan te gaan, en wel voor de 3e en laatste ronde 
die net als alle vorige in een prettige sfeer werd gespeeld. 
Na de laatste ronde werden alle registers open getrokken om de winnaars en ook de winnende 
club te berekenen, terwijl veel spelers zich lekker buiten op het terras door de zon lieten 
koesteren; ze waren allemaal een beetje jaloers op onze club en zeker omdat het eigendom is 
van de leden. Dat beseffen we vaak zelf niet, maar zo is het wel. 
Na de inspanning van de bovenstaande heren kon de voorzitter de mensen binnen roepen en 
nam de prijsuitreiking een aanvang terwijl er voor iedere speler een prijs klaarstond op een rijk 
gevulde tafel die door Uk Boumans en Dini Beije was verzorgd. 
Als eerste werd bekend gemaakt de eindstand van de verenigingen en er werd begonnen met de 
3e prijs, en dat was de vereniging uit Denia met een gemiddelde van 1443 punten. De spanning 
werd een beetje opgevoerd voor wie 1e was geworden en dat waren we zelf met een gemiddelde 
van 1508 punten. Het verschil met de 2e was niet zo groot, namelijk maar 1 punt en dus 
eindigde Calpe op de 2e plaats met 1507 punten. 
Hierna begon hij aan de winnaars van het Klaverjassen,en hier werd een koppel met 5248 
punten naar voren geroepen, en wel Gerda Jansen en Dick Bruin uit Denia die als eerste waren 
geëindigd, en zij mochten uiteraard als eerste een grote prijs pakken. 
Voor onze club hadden we als 2e prijswinnaars het beroemde koppel Margret en Rieks Vegter 
met 5203 punten, en zij hielden gelukkig de eer van onze vereniging hoog. 
Maar het was eerlijk verdeeld, de 3e prijs was voor het koppel Sjef Frissen en T. Lootens met 
5086 punten van de vereniging uit Calpe, en zo kwam er een einde aan een mooie zonnige 
kaartzondag met allemaal tevreden mensen die na de afsluitende woorden van onze voorzitter, 
en na ook een dankwoord van de voorzitster van Calpe, Ria Frissen, op huis aan gingen, 
behalve een groep uit Calpe en enkelen van onze Club die nog in Calpe bij de Chinees er een 
stukje aan breiden. 
U kent dat wel: we gaan nog niet naar huis,  nog lange niet … 
 
Maar ook werd er nog gekaart op de andere kaartdagen, en de winnaars op de woensdagavond 
waren: 
26 februari         Bart Boumans                                       5642  punten 
05 maart             Rinus Koulil                                         5360  punten 
12 maart             Ben van Beek                                       5202  punten 
 
 
 
Lees verder elders in deze Brug 
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VAN DE BRIDGETAFEL 
Bij de Bridgeclub zijn we met een experiment bezig, dat zo het zich laat aanzien, goed zal 
aflopen. 
Wij werken nu met een semi-professionele spelleider. Dit lijkt een grote verlichting te zullen 
worden voor de spelers. Inderdaad, hij doet ook het licht aan en uit. Het leuke is dat hij er zelf 
plezier in schijnt te hebben. We zouden nu al teleurgesteld zijn als hij ergens anders zou gaan 
werken.  
Erg blij zijn we met Aad, want naast de bridgedrive doet hij ook nog de Bar. 
 
Jan Tol (tel. móvil 609 210 501)  
 

BILJART 
De competities,  zowel het Libre, als de Driebanden, zijn afgelopen. Over de uitslagen en 
rangen en standen komen we de volgende keer te spreken. 
Wel wordt op 11 april a.s. de ledenvergadering van de biljart gehouden, waarop een aantal 
punten wordt besproken waarvan de leiding  van ons clubje veel resultaten verwacht. 
Ook daarover  later meer. Spannend hè, zo`n cliffhanger. 
Tot dan maar weer,  
Jan Tol 
 

LIEF EN LEED 
U weet toch van het bestaan van Lief en Leed van Club Los Holandeses? 
Wij willen graag aandacht geven aan mensen die dat even nodig hebben.  
Dus als u iemand kent die langdurig ziek is, of in het ziekenhuis ligt,  
laat het ons dan weten. 
U kunt het melden bij Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Lief en Leed team 
 

COMPUTERONDERSTEUNING 
Gelukkig merk ik, dat mensen nog steeds graag gebruik maken van de inloop om even wat 
informatie op te doen voor de tablet, I-pad, I-phone of androïd.  
Op maandag kunt u tot 13.00 uur altijd binnenlopen voor een korte vraag. Na een korte uitleg, 
wordt het werken ermee veel eenvoudiger, dus weg met de stress en de irritaties.  
Heeft u wat langer mijn aandacht nodig, maak dan via de email een afspraak, dat voorkomt 
onnodig wachten.  
Kom ook eens langs om zelf uw laptop te leren opschonen en op te ruimen, dan wordt uw 
computer weer wat vlotter. 
Ook kan ik , op afspraak, voor u kopiëren en printen. Stuur uw printwensen even over de mail 
naar mij toe en het wordt geregeld. Zwartwit afdrukken kosten € 0,25 en kleur kost € 0,75. Voor 
leerlingen vervallen deze kosten. Aan het afdrukken op speciaal papier of een speciaal voor u 
ontworpen lay-out hangt een ander prijskaartje. 
 
Linda  
linda@lindacreaciones.com 
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WIJSHEID IS: WETEN HOE HET MOET 

EEN DEUGD IS: HET OOK DOEN! 

 

 
 
 
 
 
           

ALLERLEI 
 
 

WE GAAN WEER NAAR MOJACAR! 
Het is bijna zover en dan kunnen we op vrijdag 4 april vertrekken, en dat doen we 
vanaf de Carrefour in Finestrat om 11.00 uur. Als u wat eerder komt, dan kunt u ook 
nog op eigen kosten een kopje koffie nemen of iets anders, want we ontmoeten elkaar 
in de cafetaría.   
Deze reis is geheel op eigen risico, en als het goed is heeft u zelf een reisverzekering 
hiervoor. 
Betaling kan contant of met een betaalkaart geschieden bij inschrijving in het hotel. 
Voor twee personen kost de kamer 272,00 Euro,en voor één persoon is dat 206,00 
Euro. 
Het adres van het hotel is: Hotel Marina Playa, Avda del Mar 3, 04638 Mojacar. Tel: 
0034950548500. 
Vergeet niet uw paspoort of ID-kaart mee te nemen, en uiteraard twee jeu de boule-
ballen om hiermee op maandag morgen te kunnen spelen. 
Iedere dag gaan we om ongeveer 17.00 uur klaverjassen en ´s morgens om 09.00 uur 
gaan we gezamenlijk ontbijten. 
Als u graag zwemt, dan hiervoor de benodigde spullen meenemen; er is namelijk een 
mooi overdekt zwembad aanwezig bij het hotel, en als het weer niet mee werkt, dan 
kunnen we nog altijd ons vertier hierin zoeken. 
Op zaterdag morgen gaan we lopen naar het plaatsje Garrucha, maar men kan ook zelf 
een andere route lopen op deze dag en evt.  een lunchpakket meenemen, maar dat dan 
wel de avond ervoor opgeven in het restaurant bij binnenkomst. 
Niets is verplicht, ook behoef je geen rondjes te geven. Ieder koopt voor zich zelf wat 
hij/zij wil, en men dient alleen aanwezig te zijn bij die activiteiten waar men zich voor 
heeft opgegeven, en dat kan zijn voor klaverjassen en voor jeu de boule. 
Voor de zondag staat alweer een reisje uitgestippeld, en de bedoeling is dat we op 
eigen kosten een grot gaan bezoeken, n.l. Cuevas del Almanzora. 
Verder is het vrijheid, blijheid, en zeker voor de zondag middag als we om 15.30 uur 
een spelletje doen waar ieder die hier aan mee doet 3 prijsjes voor neerlegt, wat per 
prijs max. 3 Euro mag kosten, dus dat kost hooguit  9 Euro bij elkaar. Wel moet men 
deze 3 prijsjes hebben als inleg om mee te mogen doen. 
Verder moet u een goed humeur meenemen en de zon, en dan zal de leiding de rest 
doen om er ook deze keer weer een onvergetelijk reisje van te maken. 
 
HB 
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IMED Hospitales heeft nu de IMED clubpas geïntroduceerd. 
 
De pas biedt u, als lid van Club Los Holandeses, in de aangesloten ziekenhuizen (Benidorm, 
Teulada of Elche) vele voordelen ! 
1. 10% korting bij betaling buiten de zorgverzekering. 
2.  Gratis parkeren. 
3.  Gratis krant. 
4.  Gratis 1 maaltijd per dag voor de begeleider van de patient. 
5.  Tolken. 
6.  Overnachting voor begeleider. 
7. Automatisch wordt de familie of desgewenst Club los Holandeses ingelicht van de 

opname, indien de patient dit uitdrukkelijk te kennen geeft bij die opname. 
8.  Persoonlijke begeleiding van Rudi Meyers van IMED Levante tijdens de opname. 
 
Voorwaarde is dat u lid bent van Club Los Holandeses. De kaart is persoonlijk dus niet voor een 
echtpaar. Vraag deze kaart nu aan en niet als het te laat is!  
Op 15 februari j.l heeft u hierover een mail gehad van het bestuur. 

Nadere info: mail naar Rudi Meyers.  rmeyers@imedhospitales.com 
 

Terugblik op de 2e Playbackshow door MASKERADE op 15 maart jl. 
 

Beste Clubleden en andere aanwezigen, 
 
Zo, die 2e show hebben we ook maar weer gehad. En nu: rust, na al het werk en het 
oefenen. Ja, er was deze keer wel héél veel te oefenen. Dus 
er is weer veel moeite en veel tijd in dit optreden gestoken, 
ook en vooral voor degenen die de kostuums verzorgd 
hebben.  
De hoofdprijs van de loterij is gevallen op lotnummer 
24, kleur: geel (met een dolfijntje op het lot).  
Het eigenaardige is, dat de prijs nog steeds in het clubgebouw staat te wachten om 
door de winnaar opgehaald te worden. Wel het lot ter controle even meebrengen, beste 
winnaar !  
 
Maar we doen het graag voor u en we genieten er nét zo van als u allen. We zijn dan 
ook blij met alweer veel complimenten. Het waarderingscijfer was nog hoger dan de 
vorige keer hebben we horen fluisteren. Nou, dat doet ons enorm veel genoegen. 
Het plan is om in november dit jaar opnieuw een reuze leuke avond voor u te 
organiseren.  
We hopen u dan allemaal weer te zien. 
MASKERADE wenst u allen tot die tijd veel plezier, en een leuke zomervakantie. 
 
Tot ziens, 
MASKERADE 
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FOTO’S MASKERADE 
DVD ad € 5,00 verkrijgbaar via Carla Gelens of aan de bar 

 
De kleine mannetjes waren groots! 

 
 

 
 
 
 
 
 
Evita 
ontroerend 
goed 
 

 
 
ABBA, heerlijke muziek !!! 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
En jodelen kunnen we nu ook allemaal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HET SPAANSE LEVEN 
 
Als deze Brug van de pers rolt is het alweer zomertijd. Vol goede moed zetten we de 
wekker een uur vooruit. We gaan dan weer een nachtje een uurtje korter slapen.  
En we gaan richting Pasen. Langzaam zien we de witte palmpasentakken op de markt 
verschijnen. Wat een kunstwerken zijn dat toch. De moeite waard om er een aan te 
schaffen en in een vaas te zetten. 
 
Maar eerst even de biologische klok laten wennen. Zelfs dat uurtje maakt een verschil. 
Al smaakt het bakkie koffie in de ochtend steeds geweldig.  
 
De paasperiode oftewel de “Semana Santa” (de week voor Pasen) is hier altijd wel heel 
speciaal. De drukte in Benidorm neemt plotsklaps toe want de Spaanse families nemen 
het er ook een weekje van. Ga op Palmzondag eens bij een kerkje kijken. Geweldig om 
zo’n processie te zien. Jong en oud met een tak om gezegend te worden door meneer 
pastoor. 
En op hun “paasbest” flaneren de Spanjaarden met hele families over de boulevard.  
Als je in een restaurant zit waar veel Spanjaarden komen is dat helemaal dikke pret. 
Tafels van 10 personen zijn heel normaal en het hele gezelschap, onder het genot van 
een vino, de volumeknop op 10. Horen en zien vergaat je en het klinkt alsof ze elkaar 
de tent uitschelden. 
Niets is minder waar. Het is het toppunt van Spaanse gezelligheid en die is gewoon 
luidruchtig. 
 
En heb je nou echt helemaal geluk komen daar nog pakweg 6 kinderen en twee 
kinderwagens bij. Het ultieme toppunt van vreugde. Want Spanjaarden zijn dol op 
kinderen in het algemeen maar hun eigen kroost zijn soms ware halfgodjes. 
 
Als nuchtere Hollanders kijken we daar soms allemaal wat vreemd tegenaan.  
Maar toch……kijk nog eens! 
Het heerlijke genieten, het lachen en, met een beetje geluk, een Spaans gezang.  
Zijn dat nou ook niet de zaken die het voor ons, uit een koud kikkerlandje, hier zo leuk 
maken. 
Zijn we stiekum niet een klein beetje jaloers dat deze mensen zo heerlijk volop kunnen 
genieten. Niet gehinderd door enige gene, zo van “als de buren me zouden zien”. 
Misschien moeten we daar maar eens wat van leren. 
De brug op met al die vooroordelen, valse schaamte, ingetogenheid en Nederlandse 
starheid.  
Gewoon losgooien die handel want wat kan ons het schelen of de buren ons zien. 
GENIETEN met hoofdletters. 
Het leven is veel te kort om normaal te zijn! 
 
Zorg goed voor jezelf en elkaar! 
         Truus Tussengas 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 MAART 2014 
 
Op woensdagavond 19 maart was het weer tijd voor onze Algemene Ledenvergadering. 
Er waren ca. 50 aanwezigen. Misschien is een oproep aan al onze leden om toch vooral 
aanwezig te zijn op een dergelijke vergadering, op zijn plaats. Het is uw club! 
Er waren diverse aandachtspunten die aan de orde kwamen. 
Zoals gebruikelijk presenteerde de penningmeester de cijfers. We gaan de goede kant op 
maar…we hebben nog wel een weg te gaan. 
Natuurlijk zitten in de cijfers nog steeds de effecten van de indertijd aangegane investeringen 
ten behoeve van de verbouwing. De geleende bedragen zullen toch moeten worden 
terugbetaald. 
Gelukkig heeft die verbouwing er wel toe geleid dat we nu nog steeds in de droog gebouw 
zitten. Wel zo prettig. 
Er was de nodige terechte en onterechte kritiek. Aan het bestuur de taak om daar het juiste mee 
te doen voor onze vereniging. 
 
Het viel als Bestuur ook niet echt mee om de afgelopen periode in een zeer beperkte 
samenstelling alles te laten lopen zoals het moet. Maar daar leert en groeit men van.  
Een applaus voor het “kleine” bestuur was dan ook wel terecht. Ga er maar aan staan. 
Los van het feit dat een Bestuur het in geweldige tijden veel makkelijker heeft en alleen maar 
leuke feiten kan presenteren. Daar moeten we dus naar toe. 
 
Gelukkig is er uitbreiding gekomen. Henny Hulscher en Ruud Kooijmans zullen de gelederen 
komen versterken. Beiden hebben hun sporen verdiend in verenigingsland. Zeker Ruud, die hier 
op geheel ander vlak, nog steeds mee bezig is. 
De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Wij wensen ze natuurlijk een bijzonder prettige en 
positieve tijd als bestuurslid. 
En zoals altijd zal gelden: vele handen maken lichter werk. 
 
Het ledental is, mede door veel vertrekken naar Nederland en overlijden van leden, wat 
gestagneerd. In onze leeftijdsgroep is dat onvermijdelijk. Dus wordt er gestreefd naar een 
positieve ledenwerving. 
En wij, als leden, dienen ons wel te realiseren dat het bestuur slechts een onderdeel is van een 
vereniging. Wij, als leden, dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor het welslagen 
van onze Club Los Holandeses. 
Er zijn reeds veel mensen die zich hard inzetten voor de club. U kent ze allemaal vast wel. En 
vette pluim voor die mensen! Die hebben we hard nodig. 
Maar ook u, als lid bent nodig om met uw positiviteit een geweldige bijdrage te leveren aan 
onze club.  
Kom dus met goede suggesties en plannen. Spreek uw bestuur hierover aan. Werf een lid in uw 
omgeving, neem een kennis mee naar uw subclub, nodig vrienden uit om eens koffie te drinken 
op de club. Of deel te nemen aan een evenement. Want er wordt genoeg georganiseerd. 
Denk mee….het is ook uw club! 
Want samen zijn we sterk. Samen maken we Club Los Holandeses tot wat het is en wat het zal 
moeten blijven! 
 

 
           

De wereld draait doorrrr, niet op de TV maar met Maskerade in onze Soos ! 
 
Maanden geleden stond in de motregen op de parkeerplaats een bekend clublid met 
verf een witte plank te beschilderen. Het werd na even turen duidelijk wat er op de 
plank werd  aangebracht:     Maskerade gaat Internationaal. Direct maar een kaartje 
gekocht, hoewel enkele kennissen mij vertelden, zou je dit wel  doen ? Het is gewoon 
een playback show!  
Op een zaterdagavond met een genummerd kaartje de Club in. Gelukkig waren er geen 
vaste zitplaatsen en kon ik in de versierde Soos een stoel uitkiezen die niet recht onder 
een glazen  of  plastic wereldbol was gezet. Je weet het nooit. Ik blijf voorzichtig, 
gezien eerdere ervaringen met een lekkend plafond. Dat probleem is gelukkig goed 
opgelost.  Maar toch, je weet maar nooit. Om acht uur precies ging er een rood gordijn 
automatisch open. De show begon en ik zag het beschilderde bord, eigenlijk kan ik nu 
al stoppen: de hele avond was verder geweldig. Veel gelachen, soms zelfs staand 
applaus. Alle artiesten,  met volledige inzet, maakten een fantastische voorstelling.  
Mijn compliment aan alle 25 medewerkers die van deze avond een groot succes 
maakten. Natuurlijk ook de toneelmeesters en verzorgers van geluid en licht. 
Vier vrouwen en één man stalen voor mij de show, let wel dit is mijn persoonlijke 
voorkeur! 
Carla met haar klapperboom, en al spreek je geen Maleis, met haar mimiek begrijp je 
wat zij wil zeggen. Zij hoeft niet eens te playbacken. Zij  komt op en er komt een 
glimlach op vele gezichten.  
Iris heeft door haar vele cruises naar Zuid Afrika, Afrikaans geleerd en kan dit nu ook 
zingen, of was dit toch play back? Linda met haar kokosnoot, was het misschien Ria 
Valk?. Nee het was Linda die met haar eigen man op de tandem naar Marokko ging. 
Mary met haar lied  “Don´t cry for me Argentina” . Toeschouwers die ooit naar de 
musical Evita zijn geweest moesten een traantje wegpinken. Ik had het zelf ook, maar 
dat kan ook van de alcohol zijn geweest. Dan kwam Toni met companen, onze eigen 
Spaanse Dorus met het  bekende mondharmonica-borstellied. Zelf lang geleden  naar 
de show van Tom Manders geweest, hij lijkt er echt op.  
Natuurlijk gaat er wel eens iets fout, misschien wat gemeen, maar daar kan ik ook van 
genieten. Zoals de pruik die Suzanne verliest of een optreden van mannen met vele 
handen  waarbij  muziek in de verkeerde volgorde werd gespeeld. Dit was geen 
probleem, improviseren konden zij ook, de show ging gewoon verder.  
Achternamen heb ik weggelaten omdat de mogelijkheid bestaat dat betrokkenen dan 
niet meer over straat kunnen lopen zonder te worden lastiggevallen door te enthousiaste 
leden. Verder geen reclame meer voor Maskerade; er zijn elke keer maar 120 
zitplaatsen beschikbaar en ik wil er de volgende keer zeker weer bij zijn! 
 
Duurbro 
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AGENDA VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag 
10.30-12.00 uur  Biljart Schoonmaak en Instuif  Ruud Brouwer 
11.00-13.00 uur Computerondersteuning  Linda Laheij en  
12.00-13.00 uur Dames Biljartles   Jean Pierre Peeters 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Contactpers.  Joke Holleman 
19.30-21.00 uur Linedance    Joke Niestadt 
 
Dinsdag 
10.00-11.00 uur Spaanse les    Willie Bekkers 
13.30 uur  Shantykoor    Ruud Kerkhof 
19.30 uur  Darts     Henk en Karin 
Murks 
20.00 uur  Mah Jongg    Willie Bekkers 
 
Woensdag 
10.30 uur  Bridge     Riek Tol 
20.00 uur  Klaverjassen    Henk en Dini Beije 
 
Donderdag 
10.30 uur  Biljart libre competitie  Gerard Blok 
10.30 uur  Tekenen en schilderen  Jaap van Gurp 
11.00 uur  Jeu de boules    Karin Murks 
19.30 uur  Bridge     Riek en Jan Tol 
 
Vrijdag 
20.30 uur  Sjoelen    Ben v. Zutphen 
20.30 uur  Tafeltennis    Jan Roozen 
 
Zaterdag 
10.00 uur  Wandelen     
10.30-14.00 uur Biljart 3-bandencompetitie  Cees Kraan 
 
Zondag 
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas   Henk en Dini Beije 
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LONG TERM and HOLIDAY RENTAL 

 
 

MANAGEMENT 
PMR Lange Termijn- en Vakantieverhuur  Management 

 
Als u een ongebruikte woning heeft dan kunt u profiteren van onze 

ervaring en expertise.  Door met ons samen te werken kunt u  de 
bezettingsgraad en de inkomsten van u vakantiehuis of 

investeringsproject verhogen. 
 

- PMR’s  toegewijd personeel zal persoonlijk uw huis  gedurende het hele 
jaar verzorgen. Waarom geen gebruik maken van deze, keer op keer 
bewezen, service. Uw gemoedrust en privacy zijn gewaardborgd. 

- Onze locale werknemers zorgen voor uw woning en wij houden u op de 
hoogte van actuele boekingen. 

- PMR is een bedrijf dat staat voor kwaliteit, veiligheid en absolute privacy. 
- Betalingen zijn altijd snel  en  binnen de afgeproken termijn. 
- Meer dan duizend gasten hebben  in 2011 de ruime keuze en het brede 

scala aan woningen gewaardeerd. En met ruim 200 boekingen voor de 
eerste 6 maanden van dit jaar zijn wij de  leiders op het gebied van 
vakantiehuizen en appartementen in de regio. 

 
Ons kantoor in Alfaz de Pi is central gelegen en wij bedienen o.a. 

Villajoyosa,la Nucia, Finestrat, Benidorm, Albir en Altea. 
 
 

 
 


