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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 12.00 uur tot 13.00 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 € 20,-, 2 maanden € 40,-.  
 
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. 
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TELEFOONLIJST contactpersonen afdelingen/subclubs 
 
Agenda activiteiten  Fam. Murks  evenementenclh@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 
Linedance   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   Lau Versendaal  966 873 517 
    Erwin Olsen  966 580 236 
Zwembad   Martha Huijboom  966 580 226 
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LEDENADMINISTRATIE 
 
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
 
Naam        Telefoonnummer 
 
Mevr. Emy Kramer       634 418 955 
Mevr. Mieke Klein      966 875 800 
 
Volgens art. 5 van het Huishoudelijk Reglement worden de volgende personen uit 
ons ledenbestand verwijderd: 
 
Mevr. Willeke de Bruijn 
Hr. Jos de Bruijn 
Mevr. Astrid van Eede 
Hr. Egbert van Eede 
Hr. Jean Pierre Gossey 
Mevr. Nelly Graanstra 
Hr. Carel Hermans 
Mevr. Mariette Landhuis 
Mevr. Liesbeth Vermeulen        
 

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

 
Ons “NIEUWE” e-mail adres is   potjelosdos@gmail.com 
 
Riek en Jan Tol 

 
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 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
De Brug houdt in juli en augustus een siësta. Feitelijk niet zo’n vreemde gewoonte 
want wat kan het warm zijn in die maanden. Voor sommigen is dat een reden om in 
Nederland te “overzomeren” en anderen willen hier gewoon genieten van die heerlijke, 
warme en ook lome maanden. Maar een siësta betekent niet alleen maar rust. 
Natuurlijk organiseert het evenemententeam o.a. de Vaderdag en de laatste 
Bingoavond. Lees er de evenementenkalender maar op na. 
 
De liefhebbers en liefhebsters (ja, ja die zijn er ook!) van het voetbalspektakel in 
Brazilië worden in onze Club op hun wenken bediend. Op een groot TV-scherm 
kunnen zij de hopelijk spannende en mooie wedstrijden volgen. 
 
 

Mededeling: 
Het bestuur heeft besloten het driemaands deeltijd lidmaatschap per 1 juni 2014 af te schaffen. 
De prijs en de voorwaarden van het 1-maands en het  
2-maands lidmaatschap zijn per 1 juni 2014 gewijzigd: 
 
1-maands lidmaatschap: € 20,00. Maximaal 2 maal per kalenderjaar 
2-maands lidmaatschap: € 40,00. Maximaal 1 maal per kalenderjaar. 
Bovenstaande deeltijdlidmaatschappen mogen niet worden gecombineerd. 
 
Voor kinderen en kleinkinderen gelden deze lidmaatschappen niet (tijdens vakantieperiode). 
Maar als zij gebruik willen maken van het zwembad, verwachten wij een éénmalige bijdrage 
i.v.m. de onderhoudskosten.  
E.e.a. in overleg met Martha Huijboom, tel. 966 580 226 of het Bestuur. 
 
Maak er een prachtige zomer van en zorg goed voor elkaar. 
 
Namens het bestuur, 
 
Dick Guntenaar 
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VAN DE REDACTIE 
 
Dit is alweer de laatste BRUG voor we het (welverdiende?) zomerreces in gaan. 
Eind augustus gaan Carla Gelens en ik weer nieuws garen en leuke, interessante 
verhalen van u uit de maanden juni, juli en augustus verzamelen, zodat we in 
september weer een heleboel te lezen hebben. Wij rekenen op u! 
 
Helaas kan Iris Guntenaar wegens gezondheidsredenen niet meer haar aandeel leveren 
in het vervaardigen van DE BRUG. Daarom op deze plaats een welgemeend 
HARTELIJK DANK voor haar jarenlange inbreng, support en knowhow. 
 
Laten we hopen dat er deze maand nog wat broodnodige regen uit de hemel komt 
vallen, want in onze lange droge zomer valt er niet veel te verwachten. 
Degenen onder u die Spanje tijdelijk gaan verruilen voor een ander oord wensen wij 
veel genoegen en hopen dat u weer gezond en wel terug zult keren in het najaar. 
 
De “blijvers” kunnen via flyers in de Club, e-mails, en op de website 
www.holandeses.nl op de hoogte blijven van de activiteiten en evenementen aan de 
Plaza Justus. 
Alleen al even het terras van de Soos aandoen om een drankje te nemen of een 
versnapering te nuttigen is de gezelligheid waard. 
 
De Redactie ziet uw bijdragen eind augustus weer gaarne tegemoet en wenst u prettige, 
gezellige, zorgenvrije en vooral gezonde zomermaanden toe. 
 
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 september 2014 in te leveren of e-mailen vóór de 20ste 
augustus. 
 
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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EVENEMENTEN KALENDER 
 

Zondag 15 juni 2014. 

 

.Vaderdag. 
Van 11.00 – 13.00 uur  
 koffie met iets lekkers. 

 
Zaterdag 21 juni 2014. 

 

Bingo, laatste van het seizoen. 
Aanvang 19.45 uur. 

Zaterdag 19 juli 2014. 

 

Een barbecue avond. 
Aanvang 18.00 uur. 

Opgave aan de bar € 9,50 p.p. 
 

Zaterdag 16 augustus 2014. 

 

Een paella avond met live music 
Aanvang 19.00 uur. 

Opgave aan de bar € 9,99 p.p. 
 

Vrijdag 14 november 2014. KIKKERTOERNOOI. 
 

Donderdag 11 december 2014 Kerst bridge drive 
Aanvang 15.00 uur. 

 
Zondag 14 december 2014. Kerst klaverjassen. 

Aanvang 11.00 uur. 
 

Vrijdag 16 januari 2015.  LIBRETOERNOOI. 
 

Zaterdag 17 januari 2015. LIBRETOERNOOI. 
 

 
FIFA WORLD CUP BRASIL 2014 

 
Nederland - Spanje 13 juni om 21.00 uur. 

Australië - Nederland 18 juni om 18.00 uur. 
Spanje - Chili op 18 juni om 21.00 uur.   

Australië - Spanje 23 juni om 18.00 uur en 
Nederland - Chili ook op 23 juni om 18.00 uur. 

 
Deze wedstrijden kunt u met elkaar bekijken in de Club op 
een groot scherm. 
Hoe het verdere verloop van de wedstrijden is moeten we 
afwachten. 
 
U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM. 
 
Met een sportieve groet, Bar / Evenemententeam 
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COMPUTERTIP 
 
Door Microsoft werd in de laatste week van april een groot beveiligingslek in alle 
versies van Internet Explorer onthuld. Microsoft sprak over een lek in zijn browser, 
maar experts zagen het als een onvergeeflijke ontwerpfout. Het gebruik van Internet 
Explorer werd daarom niet alleen afgeraden door de Nederlands Politie, maar ook door 
de Britse en Amerikaanse regering. 
Zolang hackers vrij spel hadden werd aangeraden dit Microsoft product niet te 
gebruiken. Aanbevolen werd andere browsers zoals Google Chrome,, Mozilla Firefox 
of Safari te gebruiken.                                                                        
Onlangs heeft Microsoft een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht en is Internet 
Explorer volgens Microsoft nu wel weer veilig. Internet Explorer is zeker niet de enige 
browser met beveiligingsproblemen. In Duitsland werd een paar jaar geleden nog 
opgeroepen om Firefox niet te gebruiken. Security-analisten zeggen het volgende: 
Internet Explorer is de grootste browser en veel gebruikt bij overheden en bedrijven. 
Daarom zijn hackers vooral geïnteresseerd in het lek daar. Maar mochten overheden en 
bedrijven bijvoorbeeld Safari of Firefox gebruiken, gaan ze ook daar op zoek naar een 
soortgelijk lek.  
Wat deze deuk in het imago van Microsoft oplevert is niet te zeggen. Het is nog maar 
de vraag  hoeveel mensen terug zullen keren als ze noodgedwongen een nieuwe 
browser hebben geïnstalleerd. 
 
Duurbro   ( al jaren een tevreden gebruiker van Google Chrome )                                                                        
 

COMPUTERNIEUWS 
 
Spraakverwarring Windows 8 en Windows 8.1 
                                                                                                                                                                 
De berichtgeving rond Update 1 was uiterst slordig en daardoor verwarrend. Op 
sommige sites werd gemeld dat u verplicht Windows 8 moet updaten naar Windows 
8.1.  Dit is niet waar!   
Gebruikers van Windows 8 kunnen gratis up daten naar Windows 8.1. Maar verplicht 
is dit niet. Microsoft ondersteunt Windows 8 nog tot 18 oktober 2015.  
U hoeft dus als Windows 8-gebruiker geen actie te ondernemen. Gebruikt u echter 
Windows 8.1, dan is de genoemde Update 1 verplicht, als u na 10 juni 2014 nog 
updates wilt kunnen installeren.  
Maar bent u een Windows 8-gebruiker en wilt u het systeem ná 18 oktober 2015 nog 
gebruiken, dan moet u voor die datum updaten naar Windows 8.1.  
 
Duurbro 
 
(dit bericht is met toestemming overgenomen van de senior web nieuwsbrief ) 
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NIEUWS VAN DE AFDELINGEN 
 

VAN DE BRIDGETAFEL 
 
Deze zomer gaat het bridgen gewoon door, alleen met dit verschil dat de woensdag 
wordt waargenomen door Rita van der Slik ( tel. 966 874 636 ) en Jean Pierre Peeters  
( tel. 966 875 291/ 611 305 445 ). 
 
De donderdagavond wordt er gebridged onder leiding van Hester Steenbergen  
( 965887 252 / 699 576 569 ) en de reeds eerder genoemde Jean Pierre. 
 
Wij wensen u een zeer prettige bridgezomer en ook een gewone prettige zomer.  
EN vergeet vooral de lessen niet te volgen. 
  
JAN TOL 
 

BILJART 
 
Biljarten kan iedereen leren. Vanaf donderdag 02 oktober a.s. wordt om 12.00 uur weer 
gestart met de biljartlessen voor dames. Momenteel hebben vier dames hiervoor 
ingeschreven. Er is nog plaats voor dames die nog nooit de ballen op een groen laken 
hebben laten rollen. Kom eens langs en misschien vind je het leuk om biljarten te leren. 
 
De Librecompetitie wordt  niet meer op donderdag maar op de maandagochtenden 
gespeeld, aanvang 10.30 uur. Voor de eerste keer doen we dat op maandag 20 oktober 
2014,  en de driebanders spelen weer gewoon op zaterdag 18 oktober 2014. 
 
Enkele belangrijke data zijn voorts: 
Het KIKKERTOERNOOI wordt gespeeld op 14 november 2014, terwijl het 
LIBRETOERNOOI wordt gehouden op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 en het 
toernooi van de DRIEBANDERS op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015. 
 
Omdat wij in 2015 ook 40 jaar bestaan, ontvangen de biljartleden na betaling van de 
contributie een krijtje  (de penningmeester moet ook bezuinigen). 
 
Biljartbestuur 
 

BIBLIOTHEEK 
 

Alweer de laatste BRUG van dit seizoen. De Bibliotheek blijft zoals u weet de hele 
zomer gewoon open op maandag van 12.00 tot 13.00 uur. 
De medewerkers van de bibliotheek wensen alle mensen een prettige zomer.  
Voor de mensen die gaan reizen: een goede reis en kom gezond weer terug. 
Tot ziens in de Bibliotheek. 

 
Medewerkers van de Bibliotheek. 
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TEKENEN EN SCHILDEREN 
 
Het is haast niet te geloven, maar op de eindstreep van het Brugseizoen heeft zelfs de 
Schilderclub kopij. 
De dames (en heer) zijn zeer druk bezig geweest onder begeleiding van leraar Jaap.  
Het was de laatste twee weken een drukte van jewelste, de Balconadekoorts had greep 
op ons clubje. 
 
Elk jaar worden de dorpen Altea, Alfaz del Pì, Agost en Benimantell tijdens de fiestas 
opgevrolijkt door mooi geschilderde doeken die aan de balkonnetjes hangen.  
Dit jaar doen er maar liefst vijf dames ( Angelika, Riet, Mary, Thea en ik) van onze 
eigen Club Los Holandeses mee. 
 
De eerste inauguratie vindt plaats in Altea op vrijdag 18 juli, dan wandelen alle 
artiesten met de burgemeesters langs de doeken en is de oficiële opening van Altea. 
Hier hangen de doeken tot 31 augustus, dus iedereen die een keertje naar Altea gaat, 
kan tijdens het wandelen in dit pittoreske dorp genieten van alle kunstwerken. Er zijn 
plattegronden op te halen zodat u weet welk schilderij van welke artiest is en wel 
makkelijk eventueel wat het voorstelt.  
 
In Alfaz del Pì geplande inauguratie vrijdag 05 september tot 28 september, heel leuk 
in het dorpje van onze eigen gemeente. 
 
In Agost geplande inauguratie maandag 06 oktober tot 13 oktober. In dit dorp is 
gelijktijdig een heel leuke feria, beurs met handenarbeidartikelen, worsten uit het dorp, 
de alom bekende kruiken van daar; meestal zijn er nog diverse ander spektakels. 
Hiervan wordt u te zijner tijd nog op de hoogte gebracht. 
 
En als laatste, maar zeker niet de minste Benimantell met de geplande inauguratie 
vrijdag 17 oktober tot 26 oktober. Dit is meestal een waar feest, natuurlijk ook weer 
met alle burgemeesters, de artiesten, met aanhang. Begeleid door een trommelaar en 
een fluitist lopen we een rondje langs de Balconaden, de laatste dan van dit jaar.  
De burgemeester van Benimantell maakte er tot nu toe echt een festijn van met aan het 
einde van de wandeling volop tapas en drinken voor de belangstellenden.  
In de BRUG van de maanden september en oktober wordt u nog geïnformeerd over de 
exacte data. 
 
De dames zijn heel trots, maar onze Jaap voelt zich een aap met twee …etjes. 
Tijdens de zomer gaat de Schilderclub gewoon door, anders drogen de kwasten uit. 
 
Linda       
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FOTO’S BALCONADES 
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KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN 
 
We lezen nu de laatste BRUG van het seizoen 2013/2014, en de Redactie kan nu twee 
maanden vakantie vieren, en dat hebben ze wel verdiend. Iedere maand  maar weer een 
BRUG maken, en dat allemaal voor de leden van onze Club  “Los Holandeses”. 
Namens onze Klaverjasclub hartelijke dank hiervoor, ook voor het plaatsen iedere 
maand van het wel en wee van onze klaverjasleden, maar ook van het jaarlijkse reisje 
van de Mojacargangers onder de klaverjassers. 
 
Dit zorgt ervoor dat we iedere maand weer graag de BRUG lezen, er van kunnen 
genieten, en dat doet de leiding van het Klaverjassen nu ook onder een hoge boom op 
Landgoed Nederheide te Milheeze; dit is te bekijken op internet. Van hieruit is het 
goedkoop vliegen op Eindhoven, Maastricht of Weeze. Dit laatste is wel het vliegveld 
dat het dichtste bij Milheeze ligt. 
 
Toch kaart de club nu gewoon door in de zomer, en dan wel lekker buiten op het terras, 
wat gebeurt onder leiding van Uk en Bart Boumans. Iedereen is van harte welkom om 
met hen mee te klaverjassen, op woensdagavond om 20.00 uur, en op zondagmorgen 
om 10.30 uur met koppel-klaverjassen, tegen een inleg van € 1,50. Wel kunt u dan een 
prijs winnen van uw inleg. 
 
De leiding komt weer terug naar Spanje op 08 september a.s., dan gaan we weer vol 
speed door en ook gaan we onze Kerstklaverjasdrive voorbereiden. Deze wordt 
gehouden op zondag 14 december en begint om 10.30 uur. 
Wij wensen de achterblijvers heel veel fijne dagen en avonden toe. 
 
Maak er wat van, dat doen wij ook!  
 
Hoe is het spel de laatste periode verlopen? Zie pagina 13 
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Vervolg: KLAVERJASCLUB SCHOPPEN NEGEN 
 
Op de woensdag waren de winnaars: 
24 maart   Tinie Burgers                                               5657  punten 
30 maart   Carl Fritsch                                                     5851  punten 
07 april   Anke Kuckarts                                                     5408  punten 
14 april      Ali Barneveld                                                      6201  punten 
 
En op de zondag waren dit de koppels die hebben gewonnen: 
27 april      Rietje van den Oudenrijn en Sjef Stouten            5353  punten 
04 mei      Joop Niestadt en Henk Beije                                5867  punten 
18 mei      Jannie van Spronsen en Ben van Beek                 4853  punten 
 
De hoogste spelers van het jaar zijn, 
Voor de woensdagavond: 
1e          Ali Barneveld                                                  6201  punten 
2e          Martin Kuckarts                                               6054  punten 
3e          Kees Vergeer                                                   5891  punten 
 
Op  de zondagmorgen waren dat: 
1e        Martin Kuckarts en Carl Fritsch                     5962  punten 
2e        Joop Niestadt en Henk Beije                              5867  punten 
3e        Rietje en Han Grootscholten                             5782  punten             
  
U weet nu weer hoe het met de klaverjassers is gegaan, en de volgende nieuwe standen 
komen te staan in de BRUG van september. 
Doet u het rustig aan als het heel warm is, en blijf adem halen. 
Dan komen wij elkaar vast weer tegen in september ! 
 
HB 
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ALLERLEI 
 

‘K ZIE ZE VLIEGEN !!! 
 
Heerlijk hoor, nu de tijd te hebben om goeie boeken te lezen, of af en toe een leuk of interessant 
Nederlands of Spaans weekblad ter hand te nemen. 
Maar sinds de mini I-pad in mijn bezit is gekomen heeft er zich, voor wat sommige sites betreft, 
een soort verslaving van me meester gemaakt. Tijdens het lezen van één van die Nederlandse 
tijdschriften werd ik geattendeerd op de website www.beleefdelente.nl. 
  
In februari ben ik gaan kijken naar de voorbereidingen die diverse vogelsoorten treffen om hun 
nest in orde te maken, zodat er vervolgens eieren gelegd kunnen gaan worden. 
Van de negen vogelsoorten die op die website te bekijken waren (o.a. koolmees, zeearend, 
steenuil, gekraagde roodstaart en spreeuw) zijn uiteindelijk de ooievaars, de slechtvalken, de 
torenvalken en de oehoe´s erin geslaagd om na diverse broedperiodes (dat varieert nogal van 
vogelsoort tot vogelsoort) hun kroost uit de eieren te zien kruipen. Dat is een karwei hoor, voor 
die kuikens. 
  
Enfin, nu kijk ik of ze ´s avonds lief gaan slapen onder moeder´s vleugels (sommige al 
zelfstandig) en ´s morgens als ze wakker zijn ongeduldig wachten op wat vader- of 
moedervogel aan prooi heeft kunnen buit maken. Ook gedurende de dag wordt er stevig door 
gejaagd. 
 
Kijk maar, de torenvalkkindertjes krijgen de door de oudervogel uitgepikte ingewanden van een 
muis of rat, keurig toegestopt in de opengesperde snaveltjes en als dat op is gaan ze weer onder 
de uitgespreide vleugels van moe de crèche in. 
De ooievaarskinderen krijgen een door de ouders uitgebraakt mengsel van regenwormen, kevers 
enz. Daarna nemen ze de gelegenheid om met hun achterste naar de buitenkant van het nest hun 
poepstraaltje (meestal wit van kleur) ver weg te kieperen. Netjes, hoor! En dat doen alle 
vogelsoorten op die manier. 
 
Goed, de oehoe´s krijgen ook ratjes, muisjes, en af en toe zelf een jonge vos (!). Uit 
dankbaarheid oefen-flapperen ze zelfs al met hun vleugels. 
Tenslotte nog even het gruwelijkst van allemaal, de slechtvalken, die hun kinderen de 
ingewanden en het binnenste van de poten van (post)duiven geven. 
Je ziet moeder of vader landen op het door mensen gemaakte rooster voor de nestkast, hoog in 
de watertoren, met in hun poten die vaak loodzware duif. Dan volgt er een verenfestijn als het 
beest geplukt wordt en dan begint het uitpikken en voeren. Lekker bloederig allemaal, maar de 
natuur zit nu eenmaal zo in elkaar … 
 
In een paar weken tijd zijn die lieve, donzige kuikens zelf van die vleesetende monsters 
geworden en dat is tijdens het volgen ervan af en toe wel even slikken. 
Toch beveel ik u aan om nog even een blik te werpen op die website en dan volgend jaar bijtijds 
gaan kijken hoe dit fenomeen zich ontwikkelt, vanaf de paartijd totdat de jongen uitvliegen.  
Beslist de moeite waard! 
Mocht u een herbivoor zijn en de carnivoren verafschuwen dan kunt u het beste een bloemetjes- 
en bijtjessite gaan bezoeken … 
 
Teirrah Redlum 
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ER EVEN EEN PAAR DAGEN TUSSENUIT 
 
Ondanks ons relaxte leventje in een toeristische omgeving onder een zonnetje en 
genietend van een glaasje, kan toch nog weleens het gevoel opkomen,”….. Goh, lekker 
een paar daagjes er tussen uit.” Dit is niets vreemds, want alles went en we zijn 
allemaal wel eens toe aan verandering. Maar waar moeten we naar toe ??? 
We willen niet altijd heeeeeeeeel lang weg, we hoeven ook geen strand, en heel veel 
extra geld uitgeven hebben we ook geen behoefte aan. Vandaar, dat ik u wat ideeën wil 
geven. Deze maand kunnen we wel eens een paar dagen richting CUENCA.  
 
De stad Cuenca ligt zo’n 350 km bij ons vandaan in de provincie Cuenca in de regio 
Castilië- La Mancha. U vindt er al een hotel met ontbijt voor 2 personen vanaf 29 euro. 
 
De oude stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.  
De muren rond de binnenstad werden aangelegd door de Moren, die er in de 8e eeuw 
een burcht bouwden (kunka, een van de verklaringen voor de naam Cuenca). 
In de oude stad waant u zich in de Middeleeuwen en hier staat ook de eerste gotische 
kathedraal van Spanje. De oude binnenstad ligt boven op een heuvelrug tussen de 
rivieren Júcar en Huécar en is daardoor langgerekt van vorm.  
 
Cuenca is natuurlijk het meest beroemd om zijn hangende huizen. Iedere zaak draait 
daar op. Alle foto’s, beeldjes, glazen etc. hebben de afbeelding van de hangende 
huizen. Het best heeft u er zicht op vanaf de loopbrug. Voor mensen met hoogtevrees is 
dat een minder gezellig vakantiemoment aangezien het erg hoog is en een lage leuning 
heeft.  
 
Het nieuwere deel van de stad ligt lager, op een vlakker terrein. Hier moet u trouwens 
echt naar de Avenida de San Fransisco. Een autovrij straatje met barretjes en 
restaurants. Hier komt de plaatselijke bevolking het weekend inluiden met drankjes met 
tapas voor een euro. Ook kan men hier enorm goed eten voor een tientje. 
 
Vanuit de stad kunt u via een prachtige route  ( vergeet niet te stoppen bij Ventana de 
Diablo voor het uitzicht ) naar Ciudad Encantada. Dit is een bijzonder gebied boven op 
de berg. De wind heeft daar de zachte delen uit de rotsen gesleten en iedere rots heeft 
een voorstelling. Ook zijn er delen, die op een maanlandschap lijken. 
 
Ook de moeite waard is de Nacimiento del Riu Cueva. Hier ontspringt de rivier en kunt 
u een leuke wandeling maken naar de watervallen. 
 
In het natuurpark Parque el Hosquillo proberen ze de dieren die vroeger in Spanje 
leefden weer terug in hun natuurlijke omgeving te krijgen, zoals beren en wolven. De 
vele roofvogels zult u onderweg overal tegenkomen.  
 
Veel plezier   
Carla Gelens 
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... VAN DE MAAND 
 

OMA’S GEZONDHEIDSTIP 
 
Bloedarmoede komt vaak voor bij vrouwen. Het is dan belangrijk veel ijzerhoudende 
voedingsmiddelen te gebruiken, in combinatie met vitamine C.  
IJzer wordt echter niet goed door het lichaam opgenomen in combinatie met 
melkprodukten.  
 
Dus geen melk drinken bij de broodmaaltijd. 
 

MOP 
 
“De slechtste leeftijd is zestig”, zegt een 60-jarige man.  
“Je hebt altijd het gevoel dat je moet plassen en meestal sta je daar, maar er komt 
niets.”  
” Zo, denk je dat dat een probleem is?” vraagt de man die 70 jaar oud is.  
“Als je zeventig bent heb je problemen met je ontlasting. Je gebruikt laxeermiddelen, 
eet extra zemelen je zit uren op het toilet maar er komt niets!”  
“Om je de waarheid te vertellen”, zegt de man van 80 jaar, “tachtig is de slechtste 
leeftijd van allemaal.”  
“Heb jij ook problemen met plassen?” vraagt de 60 jarige man.  
“Nee hoor, ik plas elke morgen om 6.00 uur en ik plas als een racepaard op een platte 
steen; helemaal geen probleem.”  
“Dus, je hebt een probleem met je ontlasting?” vraagt de 70-jarige man. 
“Nee hoor, elke morgen om 6.30 uur heb ik ontlasting.” 
Geïrriteerd zegt de 60-jarige: “Je plast elke morgen om 6.00 uur en poept elke morgen 
om 6.30 uur, 
waarom is het dan zo slecht om 80 te zijn?” Zegt de 80-jarige: “Ik word nooit voor 7.00 
uur wakker.” 
 
     WEETJE     
 
Wist je dat een mens maximaal 300 woorden per minuut kan spreken?  
Het is fysiek niet mogelijk om meer dan 300 woorden per minuut te spreken. De 
gemiddelde mens spreekt met 150 woorden per minuut. 
 
De hersenen kunnen tot maximaal 600 woorden per minuut verwerken.  
Gemiddeld kunnen hersenen van een mens 300 woorden per minuut verwerken. 
 
Denken gaat zelfs nog sneller. Met denken kan maximaal een snelheid van 1500 
woorden per minuut gehaald worden. 
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WANDELING 
 

Font Roja in Alcoy 
 

Eén van de mooiste gebieden in de provincie Alicante is zonder twijfel het natuurpark 
Font Roja. 
U rijdt richting Alcoy. Vlak voor het centrum neemt u de afslag “Parc Natural de la 
Font Roja”. Via een smalle weg rijdt u naar boven. 
Eenmaal boven aangekomen ziet u naast het prachtige uitzicht ook een enorm gebouw 
met een Mariabeeld er bovenop. Dit is het informatiecentrum van het natuurpark, waar 
u ook een boekje kunt krijgen met de drie uitgezette wandelroutes. 
 
De langste route is een gemakkelijke tot gemiddelde wandeling van 7,5 km. De 
wandeling staat, na eenmaal het startpunt te hebben ontdekt, goed aangegeven.  
Vanaf de parkeerplaats loopt u één van de trappen naar boven en gaat links voor de 
gebouwen langs. U neemt hier nog een trap naar boven en pakt rechts de gele route op. 
 
Onderweg kunt u nog een keertje kiezen. Ik raad u aan het pad naar boven te volgen. 
Dit is een soort natuurlijke trap welke u snel, maar makkelijk naar boven voert. Boven 
is er veel schaduw en heeft u prachtige uitzichten. 
 
Tijdens deze nog geen 3 uur durende tocht komt u langs een grot, voorbeelden van een 
kalk- en een steenoven, een gigantische sneeuwput, loopt u door loofbossen en kunt u 
genieten van prachtige vergezichten en een enorme hoeveelheid bloemen. U komt 
langs een ruïne en een eeuwenoud exemplaar van de taxusboom. Al met al een 
schitterende wandeling die u zeker niet mag missen. 
 
Ook voor de ongeoefende wandelaar is een uitstapje naar het natuurpark zeker de 
moeite waard. Er is ook een korte route van 2 km ( half uurtje ) langs enkele van de 
bezienswaardigheden. 
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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  
12.00-13.00 uur Dames Biljartles   Jean Pierre Peeters 
12.00-13.00 uur Bibliotheek    Joke Holleman 
19.30-21.00 uur Linedance    Joke Niestadt 
 
Dinsdag 
10.00-11.00 uur Spaanse les    Willie Bekkers 
10.30 uur  Tekenen en schilderen  Jaap van Gurp 
13.30 uur  Shantykoor    Ruud Kerkhof 
19.30 uur  Darts     Henk 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    Lau Versendaal 
        Erwin Olsen 
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. 
 

 


