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Inhoud

CLUB LOS HOLANDESES algemene informatie

Bestuur:
Algemeen e-mailadres:

bestuur75@gmail.com
Gerry Officier             Voorzitter       

tel. 605 350 841
Paul van Veen Secretaris 

tel. +31 630 203 013
Ronald Westerduin      Penningmeester      

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

tel. 663 632 985
Johan Timmerman Algem. Bestuurslid 

tel. +31 637 405 988

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

Harriët Maenen tel.: 966 868 331
Bart Groels tel.: 643 360 175
Janny van Spronsen tel.: 672 529 645

Voor advertenties: en foto’s
redactieclh@gmail.com

Barteam:
Aad Stolk  en Marco Hoeflaak

Sociëteit: Algemene informatie / Advertentie kosten. pag. 2
Telefoonlijst / Ledenadminstratie. pag. 3
Van de Redactie / Lief en leed.. pag. 4
Van de bestuurstafel pag. 5
Van het Evenemententeam / Nieuw bestuur op de foto. pag. 6
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Lezing Cardiologe / pag. 11
Klaverjas-nieuws. pag. 12
Tafeltennis toernooi verslag en foto’s.  pag. 13
Uit eten / Oproep. pag. 14
Tortilla Paisana. pag. 15 
Biljartnieuws / Canasta-nieuws. pag. 16
Bridge nieuws / Dit is raar. pag. 17
Oranjemarkt / Gouden Veer. pag. 16
Weekagenda. pag. 17

Clubgebouw: Plaza Justus 1     Urb. Barranco Hondo   
03580   Alfaz del Pi. Telefoon: 966 875 342
Website: www.holandeses.nl  
Email: bestuur75@gmail.com
Facebook: losholandesescostablanca



Openingstijden:
Dagelijks ook voor niet leden:
van 10.30 uur tot 14.00 uur.
Maandag t/m vrijdag ‘s avonds voor
leden: van 19.00 uur tot 24.00 uur.

Op donderdagen 
van 12.00 tot 13.00 uur is er één

bestuurslid aanwezig.
De coördinatie van alle soosactivitei-
ten geschiedt door het bestuur.
Alle activiteiten - buiten de vaste acti-
viteiten - zijn onderhevig aan de
goedkeuring van het daartoe gemach-
tigde bestuur.
Kosten voor het gebruik van de soos
anders dan in verenigingsverband:
- Voor leden: €   30,- per keer
- Voor niet-leden of verenigingen: 

€ 100,- per keer
Lidmaatschap en contributies:

Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2019)  bedraagt de
contributie: € 80,-

SOCIËTEIT algemene informatie
Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden aaneengesloten.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op 31
januari betaald te zijn. Voor betalingen
na die datum wordt € 5,- extra in reke-
ning gebracht.
Contributies en/of donaties kunnen
contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
overgemaakt.

BANCO POPULAR

IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )

BIC/Swiftcode: POPUESMM

t.n.v. Circulo Privado Los 
Holandeses, Alfaz del Pi

*Contante betaling kan geschieden
aan de bar in de soos of aan de pen-
ningmeester.
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PRIJZEN ADVERTENTIES 2019
1/1 pagina: 1/2 pagina: 1/3 pagina:
Kleur € 250,00 Kleur € 150,00 Kleur €   90,00
Z/W € 180,00 Z/W €   90,00 Z/W €   70,00
Weblink €   15,00

Bij de omslag-foto:
Brug over de IJssel bij Kampen. 
Deze “Stadsbrug” in Kampen, in de volksmond “De oude brug” geheten
werd ontworpen door: Zwarts & Jansma Architecten en geopend in 1999.
Het voetgangersgedeelte is afgescheiden van de rijbaan door een glazen
hekwerk. De bouwkosten waren Hfl. 35.000.000,-. 
Foto: Gerrit Veldman. Bron: Wikipedia. 



Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom.

Annelies Dörr-v. Nieuwkerk Fred Dörr
Leny Boshart Carin Rijnhart
Johan Bos Eddy Staal
Arno Gielkens

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

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

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

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

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

e-mail adres:         shantyholandeses@gmail.com
Sjoelen Ben van Zutphen 966 874 654
Tafeltennis Erwin Olsen         966 580 236  of 634 308 932
Schilderen / Beeldhouwen Jaap v. Gurp     642 225 383

Bart Groels 643 360 175
Wandelen Joke Niestadt 656 943 098

ADELINGEN Contactpersonen Telefoonlijst

LEDENADMINISTRATIE 
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VAN DE REDACTIE 
Hier in Spanje valt het op dat er heel vaak aanleiding is om vuurwerk (pirotecnica) af
te steken. Er is altijd wel ergens iets te vieren, ook al heeft dat dan niets met officiële
feest- en heiligendagen of iets dergelijks te maken. Begin maart zelfs om 02.30 uur
hoorde ik beneden in Benidorm de knallen. Ach ja, ´s lands wijs, ´s lands eer, en de
Spanjaarden houden nu eenmaal van veel lawaai . . .
Wij in de Club zijn in de regel wat minder rumoerig … maar hebben het wel meestal
naar de zin. Lees maandelijks in De Brug de geanimeerde verslagen van de leden over
de diversiteit aan recreatie in onze Club !
Ook in de maand april valt er weer van alles te beleven, en ook al gaan er vele overwin-
teraars de komende warme zomer ons verlaten, er blijven genoeg leden in deze omge-
ving om van de gezelligheid en de goede verzorging in de Club te blijven genieten. 
De Redactie heeft wederom getracht u een juweeltje van een boekwerkje voor te scho-
telen en iedere keer weer “als ie af is”, is dat iets om dankbaar voor te zijn.
Wij wensen u een vrolijke en smakelijk Pasen en hulde aan de Paashaas !

Hebt u iets leuks gelezen, meegemaakt of gezien, of meent u dit is interessant om op te
nemen in ons verenigingsblad:

1. Geef het aan één van onze redactieleden.
2. Stop het in de redactiebrievenbus in de hal van de Soos.
3. Nog makkelijker voor ons:

E-MAIL naar Harriët in WORD-tekst.
pietrakaikosiberica@telefonica.net

U dient uw kopij voor mei in te leveren of te e-mailen vóór de 20stee juni 2019.
N.B. Indien u kopij en evt. foto´s opstuurt, graag de foto´s in Jpeg en de tekst in Times
New Roman.
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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”



van de Bestuurstafel
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Beste Leden,
Op vrijdag 22 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er
waren 79 leden aanwezig.
Dit was een vergadering waarin gestemd moest worden. Wat was namelijk het geval,
drie bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar en daarnaast waren 2 kandidaten
waarop gestemd kon worden om zo het Bestuur weer compleet te maken. Ruud
Kooijmans en Hetty de Ridder waren aftredend en stelden zich niet meer herkiesbaar.
Onze voorzitter nam op gepaste wijze afscheid van deze twee bestuursleden en
bedankte hen voor de goede inzet de afgelopen jaren voor de club en liet dit vergezeld
gaan met een mooie fles wijn.
De twee nieuwe kandidaten t.w. Paul van Veen en Johan Timmerman werden met
genoeg stemmen gekozen. Ook de drie kandidaten van het huidige Bestuur werden
met grote meerderheid gekozen. We hebben dus weer een voltallig Bestuur en zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet. Zoals Gerard zei, het is een club met vreemde
vogels waar Johan “voorzitter geweest bij een vogelclub” zich zeker thuis zal voelen.
Vervolgens werd er stil gestaan bij de zaken die in het afgelopen jaar gerealiseerd zijn,
waarbij als grootste kostenpost naar voren kwam de vernieuwing van de glazen pui.
U zult begrijpen dat dit invloed heeft gehad op de financiële situatie van de club. De
liquide middelen namen hierdoor iets af. De intentie is dat weer snel aan te vullen.
Zoals u wellicht heeft gezien is de bar voorzien van nieuwe barkrukken met dank aan
de sponsoren en aan Marco en Gerard die dit gerealiseerd hebben.
Dat de vrijwilligers in een club broodnodig zijn bewijst het echtpaar Wil en Joop:  zij
zijn zeer actief in het binnenhalen van sponsoren. Dat onze dank groot is lieten we dan
ook blijken met het aanbieden van ook weer een lekkere fles wijn. Ik zou willen zeg-
gen, ga zo door en onze club wordt steeds groter!
Het Shantykoor zit weer lekker in de lift. De zangers hebben er veel plezier in, het-
geen ze uitstralen. Onder leiding van Susan de Zwaan is het weer een vrolijke boel en
zelfs in de pauze wordt spontaan het lied Oh When de Saints ingezet. We hebben nu
3 accordeonisten waar we heel blij mee zijn, want het Shantykoor zonder begeleiding
van een accordeonist kan natuurlijk niet.
Zonder het Evenemententeam kunnen wij niet en zodoende hebben wij weer een
mooie busreis naar de bloesems gehad en de volgende busreis zit weer in de planning.
Hierover meer in deze Brug.
Ook een groot compliment voor het Barteam, met name Marco die ons iedere keer
weer verrast met heerlijke maaltijden waar steeds meer leden en niet-leden gebruik
van maken. Marco, we zullen jou voordragen voor een Michelinster.
En dan zitten we alweer in april richting Pasen. 
Ik ben nu drie weken in Nederland en hoop dat het ook daar een beetje mooi weer is,
anders is het verlangen naar Spanje nog groter!
Tot ziens in de club of elders.
Ronald Westerduin, uw penningmeester
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Van het Evenemententeam

Het Bestuur stelt zich voor:

Zoals jullie al gemerkt hebben zijn er geen spectaculaire, maar wel gezellige dingen
gebeurd.
We hebben de Lente Fancyfair gehad met mooie spulletjes uitgestald op de tafels. Het
weer was ons goed gezind, dus menigeen zat lekker in het zonnetje te genieten van
een kopje koffie en een drankje.
Wij zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen voor Moederdag : leuke attenties zijn
al ingekocht en de voorbereidingen voor de volgende busreis, welke gepland staat
voor vrijdag 3 mei a.s., zijn al in volle gang. 
Met onze vaste gids Jill is er al een voorlopig programma opgesteld. We gaan een
stukje het achterland van Jijona in en vervolgens naar Alcoy. Daar vindt een rondlei-
ding plaats en zal de lunch genuttigd worden en vervolgens gaat de reis naar
Guadalest. Over de kosten zal nog worden gecommuniceerd.
De Bingo van 23 maart was een groot succes. Veel nieuwe gezichten en het leuke was
dat bijna aan iedere tafel een prijsje viel. De hoofdprijs was dit keer voor Ine
Buitelaar, gefeliciteerd Ine.
Verder valt nog te vermelden dat het Evenemententeam een waterstofzuiger voor de
club heeft aangeschaft dus u ziet ook ons team steekt geld in de club.
Groeten van het team.
AvH

Algemeen lid
Secretaris

Voorzitter
penningmeester

Vice voorziter



Avenida Pais Valenciá 15, local 3. 
03580  Alfáz del Pí.  Alicante
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+(34) 965 887 029

AGENDA ACTIVITEITEN en Mededelingen
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Vrijdag 5 april Lezing door Laura van Lochem 
Cardioloog. Onderwerp: het 
vrouwenhart Aanvang 11.00 uur

Zaterdag 13 april Bingo Zie flyer Aanvang 14.30 uur
Vrijdag 19 april Lezing Caixabank

Aanvang 11.00 uur
Zondag 21 april Paasbrunch Aanvang 11.00 uur

Kosten € 13.50 p.p. Zie flyer.
Zaterdag 27 april  Oranjemarkt

Van 10.30 tot 14.00 uur
Vrijdag 3 mei Busreis, nadere informatie volgt.
Zaterdag 4 mei Nationale Dodenherdenking
Zondag 12 mei Moederdag, Koffie met iets lek-
kers.

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

Darten op dinsdag
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In gesprek met
Vandaag heb ik een afspraak met een bekend en trouw clublid, Ruud Kooijmans.
Hij is al sinds begin 1990 lid van de club en heeft dus veel ontwikkelingen en verande-
ringen in deze vereniging meegemaakt.
Ruud werd in Rotterdam geboren in een gezin van 6 kinderen, en bracht zijn jeugd ook
door in die stad. Na de mulo ging hij bij PPT-post werken en daar heeft hij bijna 40 jaar
doorgebracht. Na vele promoties werd hij hoofd crediteuren en salarisadministratie.
Toen er een reorganisatie plaatsvond besloot Ruud in de VUT te gaan en ging hij vaker
naar Spanje. Daar maakte hij kennis met Club Los Holandeses; hij heeft hier ruim-
schoots zijn sporen verdiend door mee te doen met o.a. biljart, sjoelen, carnavalsoptre-
dens en nog veel meer.
Ook zat hij in het Bestuur, de laatste jaren als secretaris; met deze laatste functie gaat hij
nu stoppen, jammer! maar hij wil plaatsmaken voor nieuw bloed.
Sinds 2000 is Ruud getrouwd met Arie; zijn partner moet nog werken dus wordt er druk
gependeld tussen Pijnacker en Alfaz del Pi.
Ruud is een druk baasje, hij is 20 jaar bestuurslid van de KNVB geweest. Ook is hij 10
jaar voorzitter van de voetbalclub VVK uit Schiedam geweest, en bij thuiswedstrijden
van het 1ste elftal is hij de speaker. Verder worden er 5 keer per jaar jeugdvoetbaltoer-
nooien georganiseerd, waarbij een bekende uitschieter n.l. de Coen Moulijn Memorial
Cup die uitgereikt wordt door de weduwe van Coen Moulijn, Adrie Moulijn die ook de
spelertjes van een medaille voorziet. Dit toernooi wordt bezocht door plm. 1000 kinde-
ren uit het hele land.
Daarnaast is hij sinds 2005 betrokken bij de organisatie van
de tentamens van de hogeschool die 5 keer per jaar plaats
vinden.
Naast al dat vrijwilligerswerk hebben Ruud en Arie nog
hobby’s. Zij wonen in een mooie omgeving in Nederland
en maken leuke ritjes op de scooter, ook wordt er veel
gewandeld, vooral Delft is geliefd vanwege het mooie park.
Ik heb Ruud beter leren kennen als een echte
Rotterdammer, druk, sociaal en openhartig met veel humor.
Ruud bedankt voor het gezellige koffietje!
Janny van Spronsen

Beste leden,
Wij willen iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren het vertrouwen hebben gege-
ven als secretariaat van Club Los Holandeses. 
Zonder de steun van de leden is een functie niet uitvoerbaar.
We komen elkaar altijd wel weer tegen in de Club of daar buiten.
Wij wensen u allen voor de toekomst een goede gezondheid toe.
Hetty de Ridder en Ruud Kooijmans
Secretariaat Club Los Holandeses

BEDANKT
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POPPENMAAKSTERPOPPENMAAKSTER
Wie is en wat doet een poppenmaakster?
Graag wil ik mij even aan u voorstellen.
Ik ben Ankie Daanen en maak bijzondere poppen (zegt men) die Art Dolls worden
genoemd. Ik woon en werk in Altea la Vella en daar heb ik ook mijn “Atelier voor
poppenkunst”. 
Men noemt ze ´Artdolls` omdat het niet gaat over baby- of speelpoppen voor kin-
deren. Het zijn meer Fantastische Figuren en ze zijn allemaal uniek.
Ook geef ik al 40 jaar les over de hele wereld, geef vakantiecursussen in Benissa,
en nu o.a. ook in mijn atelier in Altea la Vella en ik wil dat ook graag met u doen
als u hierin geïnteresseerd bent. Het maken van een pop is enig! Je boetseert, je
schildert en kostumeert.
Mijn leerlingen zijn altijd vol verbazing als ze zelf een hele pop of buste hebben
gemaakt. En ook al heeft u dit nog nooit gedaan, ook u kunt een prachtige pop
maken!
En als u dit nu zelf ook wel eens zou willen proberen?  Dan kan dat, en er zijn veel
mogelijkheden om dit te doen.
Ik kan naar de Hollandse Club komen en les geven, ´s ochtends, in de middag of
zelfs een hele dag. Om een complete kant en klare pop te maken heb je 4 dagen
nodig. Dit kan achter elkaar, of wekelijks in halve of hele dagen. Ik zorg voor alle
benodigde materialen.
Maar u kunt natuurlijk ook naar mijn atelier komen om eens te kijken wat het pop-
pen maken nu allemaal voor mogelijkheden biedt. Want die zijn er veel!
Als u meer informatie wil krijgen en/of mij wil uitnodigen om voor een groepje
geïnteresseerden één en ander te komen vertellen en te laten zien dan doe ik dat
graag.
U kunt al iets van mijn werk bekijken op mijn

website: www.ankie-doll-art.com , of mij bellen: 694437015
of mailen: ankiedaanen@hotmail.com.

Ook heb ik een facebook-pagina onder Ankie Daanen.
Het zou leuk zijn voor mij maar ook voor u omdat er misschien wel een heel bij-
zondere hobby kan ontstaan, dus ik hoor graag van u !
Vriendelijke groet, Ankie Daanen

BLOEDDRUKMETING IMED
Het meten van de bloeddruk door IMED zal in de Club plaatsvinden op de 
donderdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Vanaf 01-04-2019 tot de 3e donderdag in oktober vindt er geen bloeddrukme-
ting meer plaats in de soos. Vanaf deze donderdag in oktober weer wel.



Bibliotheeknieuws
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Aan de bar zittend zie je hoe aan de andere kant ervan het pilsje wordt getapt.
Een goede barkeeper(ster) tapt in één keer een goed glas met het juiste
schuimrandje en ook belangrijk, met zo min mogelijk overloop, dus weinig
verlies van het heerlijke bier, ook wel drankmisbruik genoemd. 

Ik merk op dat de huidige tapsters, Monique en Margo
het volgens bovenstaande regels doen en daar mogen
mijns inziens de uitbaters blij mee zijn, want het is pure
winst als zo min mogelijk bier in het putje wegloopt. 

Als ik vanaf de toog naar buiten kijk, zie ik de scheepscontainer staan die als
opslag dient voor o.a. kerstversiering e.d. De container ziet er niet fraai uit en
verdient een opknapbeurt. Ik zie hier een uitdaging voor het schilderteam
onder leiding van Bart en Jaap om het ding een creatieve, c.q. artistieke
behandeling te geven. 
Elk jaar zie ik de mooie balconades die de artiesten van de schilderafdeling
produceren. Als zij hun kunsten dit jaar eens op de container loslaten kan ik
dat goed waarderen. Kom op dames, elk een vierkante meter beschilderen
moet toch te doen zijn? Of weet Bart of Jaap een betere oplossing? 
De ribbels in de containerwand zijn waarschijnlijk moeilijk te beschilderen of
misschien wel voor de echte creatieve mensen een mogelijkheid om 3 D
effecten te creëren. 
Het Shantykoor heeft ook weer een verandering ondergaan, want na het ver-
trek van dirigent Cees zwaait nu Susan weer de scepter. Ook weer accordeon-
begeleiding, en dat hoort bij een Shantykoor. Laatst zag ik zelfs 2 accordeo-
nisten, de 2 gitaristen, de mondharmonicanist en de drummer niet te vergeten. 
Dinsdag, de repetitiedag heb ik weer genoten van hun muzikale prestatie. 
Annalies is de laatste aanwinst met accordeon voor de Shanty´s, jammer dat
zij niet het hele jaar in Spanje vertoeft. 
Als notoire barzitter ben ik ook blij met de nieuwe barkrukken met rug- en
armleuning, en  dat zullen mensen met rugklachten ook wel prettig vinden. 
Emy, degene die de plantenbakken rond het clubhuis verzorgt, heeft ook rug-
klachten en wil de verantwoording over de plantenbakken graag overdragen
aan iemand die “groene vingers” heeft en er zin in heeft haar taak over te
nemen (telefoonnr. 603 533 573).
GVG 

Barpraat

Let op: de gewijzigde e-mail
info@mcsseguros.net

info@mcsseguros.net

Wat gaat de tijd snel, het is deze maand alweer Pasen. Heerlijke dagen om lekker met
een spannende thriller of een mooie roman op de bank te zitten, of misschien zelfs een
beetje in de zon. Komt u gerust eens langs om kennis te maken met onze bibliotheek.
Namens de dames van de bibliotheek wensen wij iedereen veel lees plezier en zien u
graag op maandag tussen 12.00 – 13.00 uur in de bibliotheek. 
U weet wel bij het zwembad het trapje af. 
Medewerkers van de Bibliotheek
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Vrijdag 5 april om 11.00 u. zal de Nederlandse cardioloog Laura van Lochem een
lezing verzorgen in onze Club. Alhoewel het onderwerp vrouwen betreft, is deze
lezing niet alleen voor vrouwen bedoeld. Ook mannen zijn van harte welkom, zij
moeten immers de signalen ook kunnen herkennen. 
De lezing staat ook open voor niet-leden.
Graag nodigen wij u uit voor de voordracht gegeven door Laura van Lochem, cardio-
loog, met als onderwerp: Het Vrouwenhart.
Er is steeds meer aandacht voor hartklachten bij vrouwen. Eigenlijk is het raar dat we
altijd gedacht hebben dat er geen verschil zou zijn tussen de aandoeningen van het
hart bij mannen en vrouwen.
Wist u dat:
*  hart en vaatziekten wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 zijn bij vrouwen
*  bijvoorbeeld na problemen in de zwangerschap (hoge bloeddruk en diabetes) er

een hoger risico op latere hartklachten is
*  hartschade bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt die behandeld zijn voor borstkanker.

Dit geeft klachten als vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden.
Deze gevolgen worden vaak niet herkend,waardoor cardiale behandeling niet 
of in een (te) laat stadium start

*  vrouwen bij een hartinfarct vaker signalen hebben die minder duidelijk zijn dan
bij mannen

Tijd dus om het roer om te gooien. 
En deze verandering moet bij ons, vrouwen, vandaan komen.

Dus laat u informeren tijdens deze interactieve voordracht en maak een verschil voor
uzelf of iemand in uw naaste omgeving.

LAURA VAN LOCHEM, CARDIOLOOGVoordracht

Lekker ontspannen darten



Wij hebben een gezellige drukke maand achter de
rug, zondags met maar liefst 9 tafels.
De komende tijd moeten we weer tijdelijk afscheid nemen van de overzomeraars; wij
wensen hun een goede reis, een prettig verblijf en gezond weer terug.
Ook hebben we afscheid genomen van onze sponsor Fresno. Deze heeft zich terug
getrokken na jarenlang ons te hebben voorzien van scorebriefjes. Martin, onze hartelij-
ke dank hiervoor! Het stokje wordt overgenomen door Chequi, welkom Rudi!
Ook mochten wij van Imed weer een doos balpennen ontvangen, geweldig!
Mede door deze gulle gevers kunnen we voor de paasdrive weer gezellig uit eten gaan.
Nog even een huishoudelijke mededeling: op zondag 21 april, 1e paasdag, is er geen
klaverjassen  i.v.m.de Paasbrunch.
De hoogste scores op woensdag :
20 februari Ali van Barneveld 5195 punten
27 februari Harry Blous 5616 punten
06 maart. Janny van Spronsen 5517 punten
13 maart Wim Geerlings 5302 punten
De hoogste scores op zondag:
24 februari Jan Schoonhoven en Rob van de Velde 5162 punten
03 maart Tonny Duyneveld en Andries van Opstal 5790 punten
10 maart Jan Schoonhoven en Rob van de Velde 5562 punten
17 maart Lucas Schotkamp en Rietje v.d. Oudenrijn 5104 punten
De hoogste scores op woensdag dit jaar:
1e. Harry Blous 5616 punten
2e. Janny van Spronsen 5517 punten
3e. Henk Mulder 5321 punten
De hoogste scores op zondag dit jaar:
1e.  Rietje van de Oudenrijn en Lucas Schotkamp 5821 punten
2e.  Tonny Duyneveld en Andries van Opstal 5790 punten
3e.  Rinus en Henk van Koulil 5563 punten
Janny van Spronsen

Klaverjas nieuws

De BRUG blz. 12

Klavejas op woensdag
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Tafeltennis-toernooi  15-03-’19
WWedstrijdleiding: Marij en Pauledstrijdleiding: Marij en Paul

Enkele deelnemersEnkele deelnemers

De warming up?De warming up?

Op 15 maart jl. werd voor de 2e maal een pingpong toernooi gehouden in de club.
Er waren 12 deelnemers, allen lid van de club. Gespeeld werd op twee tafels.
Gestart werd met koffie en appeltaart, en ieder kreeg door loting een nummer dat
zij/hij het hele toernooi hield. 
De heerlijke lunch werd verzorgd door Aad en Marco.

Uitslag:
1.  Eddy Schutijser
2.  Joop Verbeek
3.  Marlene Knook

Plezier, gezelligheid en ontspanning stonden voorop, maar eenmaal aan de tafel
wilde men graag winnen, en daar deed ieder dan ook haar/zijn best voor.
Het was een zeer geslaagd toernooi dat wederom georganiseerd werd door Marij en
Paul. 



Deze keer 
bezoeken we een vrij nieuwe bistro La LiVi in Albir aan de Calle del Albir nr.48. Het is
een kleine maar gezellige bistro met een ruim zonnig terras. Wij maken kennis met de
eigenaar Gianni, een jonge Belg, die gastvrijheid hoog heeft zitten.
De bistro is gespecialiseerd door internationale invloeden maar alles met verse ingre-
diënten, huis gemaakt. Het menu del dia biedt 2 variaties die wekelijks wisselen voor €
12,50 zonder wijn.
We kiezen voor de champignonsoep, heerlijk romig in een originele kom en salade met
kip, ook lekker.  Vervolgens gaan we voor de zalm in roomsaus, geserveerd met verse
groentjes en een likje aardappelpuree, ook weer geserveerd op een leuk plankje.
Als postre kiezen wij tiramisu, wederom een toppertje!
Dit alles begeleid met een lekker wijntje.
We besluiten met koffie. Samenvattend een gezellig etentje in een gastvrije locatie.
Beoordeling:
Ambiance 7  eenvoudig maar gezellig
Bediening 8  vriendelijk en attent
Kwaliteit 8  smakelijk en vers
Parkeren 6 geen eigen parkeerruimte
Totaal 8 XXXX een aanrader
Janny van Spronsen
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Beste leden,
In het jaar 2020 bestaat onze club 45 jaar.
Dit heugelijke feit willen wij graag samen met u vieren. Daarom stellen wij voor een
feestcommissie van leden in het leven te roepen die dit wil voorbereiden. Als u een beet-
je tijd over heeft en u vindt het leuk/gezellig/belangrijk om dit samen met anderen te
organiseren dan kunt u zich via de bestuursmail: bestuur75@gmail.com aanmelden.
Namens het Bestuur, Paul van Veen, secretaris.

Oproep
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Een variant op de gewone aardap-
peltortilla...maar dan nét iets
anders...de Tortilla Paisana. Er
bestaan grote verschillen tussen dit
aardappelgerecht. Haast iedere
Spaanse familie maakt zo zijn eigen
favoriete variant, die meestal wordt
gebruikt als vervanging van de
gewone aardappel.

Eén van de varianten is deze boerentortilla waaraan chorizo, paprika, sperzieboon-
tjes en ham zijn toegevoegd. Bij een tortilla eet men hier olijven en zure augurken, en
in tapasbars wordt hij vaak geserveerd op een stuk knapperig vers stokbrood. 
Wij eten hem bijna altijd met een lekker salade...dan heb je direct een complete maal-
tijd achter de kiezen. ¡que aproveche!, smakelijk eten dus.

Wat heb je nodig:
6 middelgrote aardappelen, 6 eieren, 100 gram sperziebonen, 
100 gram doperwten, ? rode paprika, 50 gram ham, 
50 gram chorizo, 1 grote ui, zout, peper en olijfolie.

Snijd de ui in ringen, de paprika in dunne reepjes, schil de aardappelen en snijd
deze in niet te dikke schijfjes. 
Bak de aardappelen op een laag vuur bijna gaar in veel olie, en voeg op het laatst
de uienringen en de paprika toe. Opletten dat je de aardappelen niet krokant bakt
(ze mogen dus niet bruin worden) Als alles gaar is haal je de aardappelen, de
paprika en de ui uit de olie en laat je het mengsel uitlekken in een vergiet. Olie niet
weggooien...die vang je op om later de tortilla weer in te bakken. 

Kook ondertussen de boontjes en erwten beetgaar, en snijd de ham en chorizo in
kleine stukjes. Bak alles een paar minuten in een klein beetje olie in de pan en roer
dit door het aardappel/ui/paprika mengsel. 

Klop nu de eieren los in een grote kom, voeg peper en zout toe, en schep alles heel
goed door elkaar. Doe de eerder bewaarde olie in de pan en giet het mengsel erbij.
Bak op een laag vuurtje tot de bovenkant gestold is. 

Ik doe altijd een deksel op de pan, anders heb je kans dat de onderkant te snel
bruin kleurt. Draai de omelet met behulp van een bord of deksel voorzichtig om,
en wanneer hij gaar en goudbruin is, is je tortilla klaar.

TT OO RR TT II LL LL AA   PP AA II SS AA NN AATT OO RR TT II LL LL AA   PP AA II SS AA NN AA
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Canasta afdeling
De zomer begint al een beetje door te breken, heerlijk toch? En wat genieten we
alweer van het langere daglicht. Afgelopen weekend is de klok ook weer vooruit
gegaan, wat lekker!

De hoogste scores per avond:
25 februari Harriët Maenen 11500 punten
04 maart Bert van Boxtel 12170 punten
11 maart Marianne v.d. Klooster 11930 punten
18 maart Andre Appels 12975 punten
25 maart Riek Tol 11640 punten

Hoogste scores van 2019:
1. André Appels 12975 punten
2. Bert van Boxtel 12170 punten
3. Willeke de Bruijn 12045 punten

Joke Niestadt en Willeke de Bruijn

Onder leiding van Cees Kraan werd de wintercompetitie 
driebanden 2018 - 2019 gespeeld.                
Omdat de twee beste spelers een gelijk aantal punten behaal-
den, moest er nog een barrage worden gehouden. 
Ook hier was de eindstand gelijk, maar het onderlinge
resultaat van Roland was hoger zodat hij uiteindelijk
de winnaar werd.

Plaats en naam:             gespeeld    car: brt: moy: punten:                  
1.  Roland van  Daele     24          257  478  0.537   33                         
2.  Cor   Klaver            24           168   488   0.344    33                         
3.  Cees   Kraan             24            287   573    0.505     29
Hoewel de competitiedagen sfeervol en spannend waren, is het wel jammer dat 16 spe-
lers hadden ingeschreven voor deze competitie maar slechts 10 spelers om persoonlij-
ke reden, daadwerkelijk 24 wedstrijden hebben gespeeld.  Dit moet toch in de volgen-
de competitie 2019-2020 iets anders.
Namens het biljartbestuur, duurbro 

Eindstand op 16 maart j.l. Biljart NIEUWS
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Wat gaat de tijd toch snel als je gepensioneerd bent, en familie en vrienden maar vragen:
“wat doen jullie toch de hele dag?”  

Nou, we bridgen onder andere en woensdag 10
april gaan we weer een gezellige Paasdrive spelen.
Wij verwelkomen jullie graag om 10.30 uur met
een kopje koffie en iets lekkers, en het einde van
de drive zal tussen 15.30 en 16.00 uur zijn.

Uitslag februari 
Woensdagmorgen:
06  februari Pieter v.d. Reede & Peter Ortmans.          59.03%
13 februari Marianne v.d. Klooster & Rita v.d. Slik 65.10%
20 februari Carla Jansen & Jef Stouten 62.50%
27 februari Ans Zijlaard & Betty Ruygrok 59.90%
Slemoverzicht:
20 februari Marianne v.d. Klooster & Rita v.d. Slik 6 SA C
Donderdagavond:
07  februari Jef Stouten & Aad Stolk 63.75%
14 februari Anneke Overmeen & Henk Overmeen 69.58%
21 februari Carla Jansen & Marianne v.d. Klooster 63.02%
28 februari Ans de Geus & Jan Mol 61.81%
Slemoverzicht: 
28 februari Louise Pohlman & Jan Schoonhoven 6 SA C

Betty Ruygrok &Aad Stolk 6 SA C
Monica Hennenberg & Christine van Bel 6 S   +1
Betty Ruygrok & Aad Stolk 6 S   +1
Babs Kramer & Lex v.d. Brink 6 S   +1

Het Bridgeteam

BridgeBridge

DIT IS RAAR………..en hoogstwaarschijnlijk zijn de volgende kopteksten
niet waar. Jarenlang werd De Week gratis verstrekt met de tekst: Het meest gele-
zen Nederlandstalig weekblad van Spanje met ruim 30.000 lezers per week.           
Begin dit jaar werd Hallo ook gratis verstrekt met de tekst: Het best gelezen gratis
Nederlandstalig weekblad aan de Costa Blanca met ruim 30.000 lezers.                  
Een dergelijk toeval begrijp ik niet, waarschijnlijk één in Spanje, de ander alleen
aan de Costa Blanca.
In beide bladen staat veel nieuws zonder bronvermelding. Ik lees met veel plezier
het zelfde en meer nieuws op  de Engelse site van Costa Blanca North. 
Duurbro 

Dit is Raar
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PERSOONLIJKE ERVARING … Een Gouden Veer
Af en toe moet je weer eens wat geld uitgeven dus besloot ik shoppingcenter 
La Marina maar eens te bezoeken.
Helaas was het uitje naast goedkoop ook van korte duur, want bij de eerste winkel zag
ik een stoepje over het hoofd met het gevolg dat ik struikelde. Ik kwam onfortuinlijk
terecht en was even buiten westen, en toen ik weer bij zinnen was met veel pijn en
bloed, bleek later dat mijn neus gebroken was. Ik had gelukkig Chequi op mijn
mobieltje, één druk op het knopje en in no time was er een ambulance. 
Later in het ziekenhuis kwam Rudi persoonlijk langs om mij bij te staan.
Alles is gelukkig goed afgelopen maar een terechte gouden veer voor Chequi, een
geweldige hulp.

Janny van Spronsen

ConcentrerenConcentreren

CalculerenCalculeren
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Maandag
10.15-14.00 uur Biljart libre competitie Chris Janse 
12.00-13.00 uur Bibliotheek Joke Holleman
19.30 uur Canasta Willeke de Bruijn

Joke Niestadt
Dinsdag

10.30 uur Schilderen/Beeldhouwen Jaap van Gurp
13.30 uur Shantykoor Johan Timmerman
19.30 uur Darts Henk Murks

Woensdag
10.15 uur Bridge Margaret Vegter
19.30 uur Klaverjassen Janny van Spronsen

Ben van Beek
Donderdag

10.15 - 10.30 uur Biljart onderhoud Klaver, Brouwer 
10.30 - 14.00 uur Biljartinstuif Cor Klaver 

Ruud  Brouwer
10.30 uur Tekenen en schilderen Bart Groels
11.00 uur Jeu de boules Karin Murks
19.00 uur Bridge Jan Mol

Vrijdag
10.30 - 14.00 uur Reserve wedstrijddag biljart competitie en toernooien.
20.00 uur Sjoelen Ben v. Zutphen
20.00 uur Tafeltennis Erwin Olsen

Zaterdag
10.15 -14.00 uur Biljart 3-banden competitie Cees Kraan
10.00 uur Wandelen Joke Niestadt

Zondag
10.30-14.00 uur Koppel klaverjas Janny van Spronsen

Ben van Beek

Weekagenda


