
   
 
 
 
 

We schrijven oktober 2021   

Sterrenbeeld Weegschaal is charmant, grappig, slim en het 
meest beschaafde, diplomatieke, welgemanierde sterren-
beeld van de dierenriem. Een Weegschaal is overtuigend en 
van nature een bemiddelaar in conflicten. Weegschaal bouwt 
bruggen tussen mensen. Een Weegschaal is recht door zee, 
rechtvaardig, onbevangen en een briljante strateeg, die een situatie       
vanuit alle kanten kan bekijken alvorens tot een oordeel te komen. 
Weegschaal heeft behoefte aan harmonie en evenwicht in het leven. 
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie
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Inhoud



 Openingstijden:  
zaterdag t/m donderdag   
van 10.00 tot 18.00 uur  
en bij avondactiviteiten 

 vanaf 19.00 uur  
vrijdag van 10.00 tot 24.00 uur                    

Door de ontwikkelingen rondom het 
Corona-virus zijn de regels door de 
overheid weer wat aangescherpt. 
Voor ons clubgebouw en terras gel-
den alle door de overheid voor de 
horeca vastgestelde regels. Dit bete-
kent momenteel onder meer: 1,5 
meter afstand van elkaar aanhou-
den behalve van uw eigen huisge-
noot, tafels en stoelen bij voorkeur 
niet verplaatsen, altijd een mond-
kapje gebruiken behalve terwijl u 
eet, drinkt of zwemt, en er mag bui-
ten en op terrassen niet meer 
gerookt worden als daar de afstand 
tot anderen niet minimaal 2 meter 
bedraagt. Ook het barteam draagt 
mondkapjes als bovenstaande regels 
niet gehandhaafd kunnen worden.  
Let op! We kunnen gecontroleerd 
worden en bij het overtreden van 
deze regels volgt dan een boete voor 
zowel het barteam als de bezoekers 
die in overtreding zijn. Vanzelf-
sprekend draagt iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid in deze.   

SOCIËTEIT                             algemene informatie
Lidmaatschap en contributies: 

 
Jaarlidmaatschap: 
(m.i.v. 01 - 01 - 2021)  
bedraagt de contributie: € 80,-  
 
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.                         
Contributies en/of donaties kunnen 
contant* worden voldaan of op de 
onderstaande bankrekening worden 
overgemaakt.     
BANCO SANTANDER SA   
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871 
( IBAN dient u te gebruiken als u 
vanuit Nederland overmaakt. )   
BIC/Swiftcode: BSCHESMM 

t.n.v. Circulo Privado                    
Los Holandeses, L’Alfas del Pi  

 
*Contante betaling kan geschieden 

aan de bar in de soos of aan de      
penningmeester.
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Bij de voorplaat:  .                                                                                                     
Dit schilderij is een replica van het schilderij van J. Ekels uit 1740 van de 
Oudegracht in Utrecht. Vanaf de Hamburgerbrug zien we de Gaardbrug met uit-
zicht op de Domtoren. De Oudegracht werd nog gebruikt waarvoor ie ooit 
bedoeld was. De aan- en afvoer van goederen doormiddel van diverse soorten  
schepen. Bron Vincent Dirksen (Utrecht van voor onze tijd)  Waarom deze 
afbeelding? Zie Van de redactie.      



 
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 nogal 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,  
                                                     Lief en Leed Club “Los Holandeses”  

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                                   679 015 430.         
Biljart libre                         Chris Janse                           +31 653 746 446 
Bridge                                Jan Mol                                   +31  614 216 507    
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                        Wies Benthem en Harry Blous       966 878 604  
Lief en Leed                    Joke Holleman                            965 873 419 
                                           Karin Murks                                   965 871 180  
Linedance                            Joke Niestadt                                 656 943 098    
Shantykoor                   Fred Dörr                             +31  620 979 279     
Sjoelen        Ben van Zutphen    966 874 654 
Tafeltennis        Joop Verbeek            +31 647 077 964 
Beeldhouwen                   Linda Laheij    652 152 122 
Schilderen        Linda Laheij                    652 152 122 
Wandelen                    Joke Niestadt              656 943 098

AFDELINGEN      Contactpersonen              Telefoonlijst
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Van de Redactie  
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Soms word ik getroffen door een heinnering of door een beeld dat ineens voor 
mijn ogen verschijnt. Soms geholpen door een foto of een schilderij dat ik tegen-
kwam op zoek naar een brug. Ik vond het een prachtig en gedetailleerd schilderij 
van een dierbare plek in mijn leven. Utrecht is de stad waar ik en ook Willeke 
zijn geboren. De afbeelding is omstreeks 1740 geschilderd. We weten dat na 280 
jaar de Domtoren er nog steeds staat, de Oudegracht nog steeds wordt gebruikt 
door allerlei vaartuigen en heel veel van de huizen staan allemaal nog overeind. 
Kortom tijd verzacht veel en wat belangrijk is, blijft bestaan.Wat wil ik hier nu 
mee zeggen. Veel van ons hebben een nare tijd achter de rug, er mocht niet zoveel 
en we moesten ons aan regels houden. Er zijn dierbaren ziek geworden en overle-
den, maar dat hoort ook bij de tijd waarin we leven. Sinds 1740 zijn er ontelbare 
oorlogen, rampen, ziektes en pandemieën geweest. Er was onrecht en armoede, 
maar gelukkig ook vooruitgang en we vergeten weleens wat dat heeft gebracht. 
We vinden zoveel dingen normaal en logisch, maar is dat wel zo? Ik persoonlijk 
vind dat we een bijzondere tijd hebben beleefd die niet alleen maar negatief was 
en als we tijd van leven hebben, zijn we over een paar jaar het grootste deel ver-
geten of hebben we ons aangepast aan het nieuwe normaal. Terug naar 1740 wil 
ik zeker niet maar het is een mooi plaatje van een brug. En gelukkig kunnen we 
in oktober weer een gedrukt exemplaar aanbieden. Veel leesplezier.                               
Maar toch nog even dit:  Ik ben gevaccineerd en nee, ik weet niet wat er inzit - 
noch in dit vaccin, noch in die ik als kind heb gekregen, noch in kroketten of hot-
dogs. Ik weet ook niet wat het lange termijn effect van paracetamol of andere 
medicatie is, het verlicht mijn pijn of geneest mijn klachten. Ik ken niet elk ingre-
diënt in mijn zeep, shampoo of deodorant. Ik weet niet wat het effect van mobiele 
telefoon gebruik op lange termijn is, weet niet of het eten dat ik in het restaurant 
heb gegeten door schone handen klaargemaakt is of dat mijn kleding, gordijnen, 
sportdrankjes gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid. Als kind en als volwassene 
ben ik ingeënt tegen vele andere ziektes; mijn ouders en ik vertrouwden de 
wetenschap en hebben nooit een van de ziektes gekregen of overgebracht. 
Kortom...er is veel dat ik niet weet en nooit zal weten. Maar één ding weet ik: het 
leven is kort en ik wil toch iets meer doen dan 'opgesloten' zijn in mijn huis Ik 
ben dan ook niet ingeënt om de overheid te plezieren, maar om:                                    
* Niet te overlijden of op de IC terecht te komen door covid-19                          
* Om de mensen die ik mag te kunnen aanraken (mits zij dit willen)                   
* Geen PCR-of antigeentests te hoeven te nemen om naar een restaurant,          
evenement, sportwedstrijd of op vakantie te kunnen gaan                                            
* Om andere mensen niet ziek te maken en te beschermen                                            
* Om Covid-19 een herinnering te laten worden.                                               
Deze tekst geeft mijn overtuiging weer. Minder ik, meer wij.     Elzelies  
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Van de bestuurstafel
Hola beste leden, 
Hier is ie dan, na maanden voel ik “De Brug” weer in mijn handen. Ik heb in 
deze coronatijd regelmatig de opmerking gehoord dat het lezen van de papieren 
brug een stuk leuker en aangenamer is dan het digitaal lezen en ik snap het.  
Hoewel het een flinke extra uitgave is iedere maand hebben wij als bestuur 
toch besloten om de brug weer te laten drukken. Ook onze adverteerders 
komen op deze manier nog eens extra in de picture. Wat ik wel met klem wil 
vragen: wil je niet meer dan één exemplaar per huishouding meenemen?  
Langzaam komt er weer  leven in de clubbrouwerij. De afdelingen gaan weer 
volop van start en bingo is weer mogelijk. Alles neemt weer zijn loop, behalve 
het zwemmen natuurlijk, dat loopt af.  
Het was prachtig om te zien hoe een vast groepje dames iedere dag het zwem-
bad indook, mooie aqua-oefeningen deed en samen veel plezier had.           
Maar ja, je moet er ook een keer weer uitklauteren en dat bleek toch moeilijker 
te zijn. Met een stoel op de rand én met hulp van elkaar lukte dit maar moei-
zaam. Daar had ons nieuwe bestuurslid Joke Niestadt wel een oplossing voor. 
Hoogstpersoonlijk heeft ze een stang op de rand van het zwembad gemonteerd. 
Stoer hoor Joke en wat waren de ladies  blij met jouw actie.  
Mensen, we gaan de herfst alweer in. Ook wel weer een bijzondere tijd want 
het weer is hier in tegenstelling tot Nederland meestal nog heel aangenaam. We 
hopen de leden die de Spaanse zomer te warm vinden en nu terug komen weer 
te ontmoeten. 
Deze maand is er naast de normale activiteiten een open dag op 9 oktober van 
11.00-14.00 uur. We hopen dat de afdelingen aanwezig kunnen zijn om zich te 
presenteren en dat we nieuwe leden kunnen begroeten. Ook gaat de bingo weer 
van start op 2 en 30 oktober om 14.30 uur en op zaterdag 23 oktober van 
10.30-14.00 uur is er een gezellige rommelmarkt op ons terrein.  
Tot slot, maar niet op de laatste plaats: een van onze leden Margret Vegter heeft 
het plan een smartlappenkoor op te richten. Zowel meisjes als jongens kunnen 
meedoen en mee zingen. Dit is een prachtig idee en ik hoop op succes. Ik zing, 
alhoewel mijn zangkwaliteiten niet denderend zijn, heel graag mee. Het reper-
toire zal hopelijk bestaan uit liedjes die we al jarenlang kennen en die je uit 
volle borst kunt meezingen. Ik hoop dat het aanstekelijk werkt en dat het een 
fors koor wordt. Er is al muzikale begeleiding van Annelies Dörr en Gonnie 
Boekesteijn en de echtgenoot van Annelies, Fred Dörr gaat zorgen voor de 
techniek. Ik heb er zin in!  In de Brug vind je hier meer info over. 

Met een groet van ons allen   Gerry Officier, voorzitter. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 6 november 2021 

van 14.00 – 17.00 uur 
 

                     
 

 

 

Er is weer gezellige sfeer/live muziek èn een drankje 
èn een hapje. 

 

 

                    
 

 

 

U komt toch ook??? 
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Senioren Service Costa Blanca
Voor orde in uw huis, administratie

en dagelijks leven

Corinne de Jongh +31654 35 53 96 
Ruchamah van der Meer +34 686 47 33 89 

 
 Personal Organisers om u te ontzorgen 

www.zorgeloosouder.com 
info@zorgeloos ouder.com 

 
Eerste en derde donderdag van de maand 

vragenuurtje van 11.00 tot 12.00 uur tijdens 
de inloopochtend in het clubhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,   Hierbij een kleine bijdrage voor onze ¨Brug¨. Helaas kunnen wij 
niet veel schrijven omdat er nog niet zoveel activiteiten plaatsvinden. Hopelijk 
komt daar snel een einde aan. Wàt hebben we enorm genoten van de ¨Kleine 
Culinaire Reis¨ op zaterdag 11 september. Alles zat deze dag ontzettend mee, 
niet te warm, geweldige muziek van Javie en de heerlijke gerechten uit onze 
eigen keuken met als afsluiter verrukkelijk ijs met slagroom en warme kersen. 
Wij hebben als barteam dan ook weer zeer vele complimenten gehad. Wij wil-
len jullie via deze weg ook daarvoor bedanken. Wij zullen zeker ons best blij-
ven doen om in de toekomst meer van dit soort dagen te organiseren. 
Nogmaals onze dank.                                                                                 

Met vriendelijk groet,  Het gehele barteam 

VAN HET BARTEAM
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Agenda activiteiten en mededelingen   
 

Zaterdag 2 oktober Bingomiddag 
Aanvang 14.30 uur 

 
Zaterdag 9 oktober Open dag 

Van 11.00 tot 14.00 uur 
 

Zaterdag 23 oktober Rommelmarkt 
Van 10.30 tot 14.00 uur 

 een kraam voor leden € 3.50  
Bel dan met ons clubhuis  

966875342 
Zaterdag 30 oktober Bingomiddag 

Aanvang 14.30 uur 
 

Zaterdag 6 november Inloopborrelmiddag 
Van 14.00 tot 17.00 uur 
Met Live sfeermuziek 

 
Zaterdag 13 november Puzzel wandeltocht 

Nadere info volgt spoedig 
 

Zaterdag 20 november Mosselavond 
Aanvang 19.00 uur 
Kosten € 13.50 p.p. 

 
Zaterdag 4 december Sinterklaas bingo 

Aanvang 19.45 uur 
 

Maandag 6 december Clubhuis in kerstsfeer brengen 
Aanvang 10.00 uur 

 
Zaterdag 11 december Kerstmarkt 

Van 10.30 tot 14.00 uur 
 

Vrijdag 24 december 
 

Kerstborrel 
Aanvang 15.00 uur 

 
Zaterdag 25 december Kerstdiner 

Aanvang 18.00 uur 
 

Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie 
Aanvang 17.00 uur 

 
Beste leden, 
Op aanvraag van enkele leden wordt er maandag 11 oktober om 
10.30 uur een biljartvergadering gehouden op de Hollandse club.  
 
Hierbij wil ik u uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Uw aan-
wezigheid is belangrijk omdat er over bepaalde zaken gestemd dient te worden.  
 
Voor de aanwezige leden worden 2 drankjes per persoon door de biljartvereni-
ging geschonken. Er zijn al agendapunten bij mij ingeleverd, maar graag ont-
vang ik van de leden nog meer agendapunten.                                                
 
Dit kan per email naar biljartclub77@gmail.com  
 
De agenda wordt u dan op maandag 4 oktober toegestuurd.  
Er is contact geweest met Hans Dijkstra, de man die de lakens legt etc. 
Hij heeft mij nog geen concrete datum kunnen noemen maar komt beslist in 
oktober of uiterlijk november langs om de lakens en banden te vernieuwen. 
 
Zaterdag 9 oktober start de 3 banden competitie. Inschrijven is mogelijk op de 
lijst in de biljarthoek of bij Cees Kraan. Maandag 11 oktober start de libre com-
petitie (na de vergadering). Inschrijven is mogelijk op de lijst in de biljarthoek 
of bij Chris Janse. Zoals al eerder gemeld dient er weer € 20 betaald te worden 
voor het biljartseizoen (1 oktober-30 september).  
 
Graag giraal betalen op rekeningnummer NL48INGB0008675903 onder ver-
melding van uw naam. 
 
Indien u geen lid meer wilt of kunt zijn, dit dan graag even melden per email 
aan biljartclub77@gmail.com11 
  
Groet, Chris Janse  

BILJARTNIEUWS
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CANASTA afdeling

Wandelpuzzeltocht
Wil je ook meedoen aan de puzzelwandeltocht van 
zaterdag 13 november.  
De afstand die te voet wordt afgelegd is ongeveer 
4 km. De totale afstand is makkelijk begaanbaar en 
geheel vlak. Wilt u meedoen, dat kan in groepjes van 2, 3 of 4 personen. 
 
We beginnen om 9.45 uur bij de speeltuin vlakbij het Imed Levante ziekenhuis 
aan de Avenida Ciudad Real in Benidorm. Er zijn daar genoeg parkeerplaatsen 
in de omgeving. Hier worden dan de spelregels en uw startnummer uitgereikt.  
 
Om 10.00 uur start de eerste groep en daarna elke 3 minuten weer een groepje. 
Na ongeveer 1 tot 1½ uur is er een koffiestop.  
Aan het eind van de route staat je een warme lunch met 2 drankjes te wachten. 
Hier wordt ook de uitslag bekend gemaakt. De prijs om mee te lopen inclusief 
koffie en lunch is € 19.50. Inschrijven kan elke dinsdagmorgen bij Joke 
Niestadt. Inschrijven is natuurlijk betalen. Wij hebben deze route uitgezet met 
de Covid 19 regels in ons achterhoofd. 
John Marijnissen, Bart Egelmeers, Wouter van Nieuwenhuizen en 
Joke Niestadt  

Het is zover, deze maand gaan we beginnen!! We 
hebben een voorstel gedaan aan onze Canasta 
spelers om naar de middag te verhuizen. Dit is na stemming van alle betrokke-
nen afgewezen, dus blijven wij op de maandagavond spelen. Om het spel nog  
spannender te maken hebben we de spelregels iets aangepast. Deze zijn al per 
mail naar iedereen gestuurd. Als je ze nog niet ontvangen hebt, geef dit dan 
a.u.b. door aan Joke (joke1959@gmail.com). Als je uitleg wilt krijgen in het 
Canasta spelen, neem contact op met Willeke (jthdebruijn@ziggo.nl) de uitleg-
avond zal zijn maandag 18 oktober. We vinden het erg leuk dat er weer zoveel 
enthousiaste spelers zijn, daarom bieden we de 1e speelavond, na het kaarten 
iedereen een drankje aan, ook om even ‘bij te praten’ want sommige leden heb-
ben we een tijd niet gezien of gesproken. Dus tot maandag 4 oktober, inschrij-
ven vanaf 19.15 uur en start spel om 19.30 uur. 

Willeke de Bruijn en Joke Niestadt 



 El Canto de la Vida,  
Smartlappen koor in oprichting
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Het Smartlappen- /levensliedkoor begint vorm te krijgen. 
Nadat ik in de vorige Brug een balletje had opgegooid is het balletje 
gaan rollen en hebben we nu een commissie die het werk gezamenlijk 
oppakt. Gonnie en Annelies, onze accordeonisten en Fred, onze techni-
cus, boden enthousiast aan om mee te helpen er vorm aan te geven en 
dat gaf het initiatief een boost. 
 
We zijn dan ook al druk bezig met de  liedjes en de muziek en wat er 
verder allemaal bij komt kijken zodat we in oktober kunnen starten, dit 
gaat vast lukken want we hebben nu 2 zangers en 6 zangeressen en een 
aantal geïnteresseerden waarvan we hopen dat ze ook mee gaan doen. 
 
Met het clubbestuur hebben we afgesproken dat de 
oefendag de maandagmiddag wordt om 14.00 uur   
en daarom is de oprichtingsvergadering dan ook op 
maandag 18 oktober om 14.00 uur op onze club. 
HET GAAT BEGINNEN  
Margaret, Gonnie, Annelies en Fred 
 
margaret.vegter@gmail.com  Tel:+34 643 219 82

 

Een berichtje voor alle leden, indien U bent verhuisd of enige andere verande-
ring van emailadres of telefoonnummer, dit graag aan mij doorgeven.  

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun  lidmaatschapskaartje 
afhalen aan de bar. Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl 

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: Ger Comans 
 

Afgelopen maand overleden:  Han Grootscholten   
 
Joke Niestadt

LEDENADMINISTRATIE
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 BEELDHOUWEN             en           S C H I L D E R E N
 
Jeetje wat gaat de tijd toch snel. 
Heb ik net het stukje van de Brug 
september (te laat) verstuurd ben 
ik alweer te laat voor oktober. 

Excuses aan de 
‘Bruggenbouwers’ ik ga mijn 
leven verbeteren. We hebben 
het allemaal ook zo druk met 
veel te leuke dingen en daar-
om het belangrijke soms te 
lang uitstellen. 

Tja, het is nog rustig bij de 
schilders en het beeldhouwen, 
maar er komen alweer mensen 
terug om te genieten van ons 
heerlijke Spaanse zonnetje en 
om hun hobby te kunnen uitoe-
fenen. 
Na een heerlijke (wel erg 
warme) zomer gaan we er straks 
weer volop tegenaan.  

 
De oproep van vorige maand heeft nul reacties opgeleverd, behalve dat de men-
sen het een slecht idee vonden. De oplossing lag eigenlijk voor de hand.  

Al vele jaren nemen leden van de club deel aan de balconades die dan in alle 
dorpen komen te hangen, maar waarom  niet in onze eigen tent?  Met behulp 
van wie anders dan Henk Murks hebben we negen balconades in de tent opge-
hangen, dankzij hem hangen ze deze keer dus stormvast en ziet het er een stuk 
vrolijker uit. Er is 
met algehele stem-
men aangenomen 
dat we de container 
maar moeten laten 
voor wat hij is, 
anders zien we 
straks alle mooie 
aanplant van John 
niet meer.  
 
De beeldhouwers staan inmiddels weer heerlijk in het hoekje bij het zwembad, 
de schilders blijven nog even doorgaan in de tent.  
 
Linda  
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Nieuwe Slingers 
In 2018 zijn uit het niets gestart.  

Dit sloeg aan, eindelijk weer eens een 
leuke playbackavond in onze club. 
Doordat het veel organisatie(talent) 
vergt, hebben wij in 2019 besloten 
om ons team uit te breiden met Linda 
en Fred Mahler, ook mensen die wel 
van een feestje houden. En toen 
kwam 2020, wat een jaar, eentje om 
snel te vergeten, dus dat jaar geen 
leuke feestavond. Paul en Marij heb-
ben besloten te stoppen met de orga-
nisatie en vanaf nu als “pensionados” 
door het leven te gaan.  

Wij zijn hun heel dankbaar voor de 
tijd waarin we samen veel hebben 
kunnen doen. De overgebleven 
“Slingers” hebben 2 enthousiaste 
nieuwe leden gevonden die ons team 
willen versterken. Namelijk Wouter 
Nieuwenhuijsen en Bart Egelmeers.  

Wij hopen, als het zo goed 
blijft gaan in Spanje, in 
november 2022 weer een 
leuke playbackavond te 
organiseren. In de tussen-
tijd is er genoeg gelegen-
heid om deze beide nieuwe 
Slingers te leren kennen. 

Namens “de Slingers”,  

Joke Niestadt
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Nieuws van het Shantykoor 

 
 
Op 14 september j.l. heeft de eerste repetitie van het seizoen 
2021/2022 plaatsgevonden op de gebruikelijke dinsdagmiddag. 
De totaal 14 aanwezige zangers en muzikanten hebben het erg naar 
hun zin gehad en hopelijk de toehoorders ook.  
Bijzonder was dat onze slagwerker, Tony Barragan, na bijna 2 jaar van 
afwezigheid weer heerlijk heeft mee getrommeld. 
 
Tijdens de pauze hebben we eens nagevraagd hoe we verder moeten 
gaan. Iedereen was van mening dat het goed ging en dat we gewoon 
vanaf nu elke dinsdag blijven repeteren ondanks het feit dat nog niet 
iedereen in Spanje is. 
 
Dan blijft onverlet nog onze oproep aan leden van de club los 
Holandeses: Vind je zingen in koorverband leuk? Meld je dan aan 
voor het Shantykoor want we kunnen nog wel een paar zangers (*) 
gebruiken. Bespeel je een instrument zoals (bas)gitaar, keyboard of elk 
ander instrument waarvan je denkt dat het leuk is om het Shantykoor 
te begeleiden, meld je dan aan bij mij of Paul van Veen.  
 
Wij, Annelies en ikzelf, zullen rond 15 oktober weer in Spanje zijn. 
Daarna zullen we een jaarvergadering beleggen.  
 
Houd vooral de whatsapp groep daarvoor in de gaten. 
 
Fred Dörr 
 
(*) Een shantykoor bestaat in principe alleen uit mannenstemmen. 
Traditioneel kunnen vrouwen enkel deel uitmaken van een shantykoor 
voor de begeleiding en directie. 
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Zomaar een bericht van een van onze leden.

We hebben heel wat te verwerken gekregen de afgelopen maanden. 
WK voetbal dames, waar de verwachtingen hoog gespannen waren maar jam-
mer genoeg het kampioenschap aan ons voorbij ging. 
Tour de France, heerlijke beelden van een prachtig land met op de weg hard-
werkende wielrenners. Elk jaar weer een feest om  mee te maken vanuit de luie 
stoel. Olympische Spelen met atleten uit vele landen in hun eigen bubbel en 
constant vrezend voor een positieve coronatest. Een extra druk bij alle span-
ning rond- en tijdens het presteren. 
Veel medailles werden omgehangen, soms bij elkaar dan wel bij zichzelf. 
En dan de Vuelta, weer 3 weken fietsen en beelden van een dor en droog 
Spanje ofwel een overweldigend groen land aan de noordkust. Daar viel dan 
ook de regen waar wij hier aan de oostkust ook wel behoefte aan hadden. 
En alles gelardeerd met de spannende weekends waarin de Formule-1 coureurs 
de snelheidslimieten overtroffen. 
Ook deze mannen allemaal in een eigen bubbel waarbij tijdens de interviews 
alle expressie ontbrak door de gezicht bedekkende maskers.Ik schrijf dit (4-9) 
tijdens het autoracen in Zandvoort. Met natuurlijk in de hoofdrol Max 
Verstappen. Hij heeft nog niet gewonnen, hij start morgen vanaf de eerste plek. 
Pole Position. Het wordt spannend maar ik sluit dit stukje nu af en hoop er het 
beste van. Ik ga een koel drankje inschenken want al dat sporten gaat niet in de 
koude kleren zitten. 
Inge Albers  4 september 2021  

Nieuws van de dartclub. 
Beste darters op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur tot 21.30 uur 

gaan wij weer van start met het darten. Het zou heel leuk zijn om 
wat nieuwe leden in ons midden te hebben.  

Haal uw pijltjes uit de kast en kom gerust een avondje kijken.  
Iedereen is welkom om te kijken of te spelen.                             

Het wordt weer een gezellige dinsdagavond = dartavond. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Murks  

 Rommelmarkt 
 

         Zaterdag 23 oktober 2021 
 

          Bij ¨Club Los Holandeses¨ 
 

  Van 10.30 tot 14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor een kraam à € 5 kunt U bellen naar 966 875 342 
 

Ook het barteam staat voor U klaar met een drankje. 

En vergeet onze versnaperingen niet. 
 

Dus kom gezellig naar de rommelmarkt. 
 
 

 

¨Club Los Holandeses¨ 
 

    Plaza Justus 1 
 

Urb: Barranco Hondo 
 

  L ´Alfaz del Pi 



Nieuws van de klaverjas-afdeling. 
 

Na 3 maanden gemis van onze " BRUG " gaan we de draad 
weer oppakken. We zijn zo goed en zo kwaad de tijd door 
gekomen, ook door de afwezigheid van sommige kaartspe-
lers, de één was er wel, de ander was er niet. 

Ook zijn er helaas in deze periode lieve mensen ons ontvallen. 

Jose Dassen  en Han Grootscholten   Zij rusten in vrede ! 

Dan de uitslagen van afgelopen tijd: 

              Woensdag individueel : 

1 Sept.    Henk Mulder                            5501 PUNTEN 

8   ,,        Cees Gerrits                             5348     “ 

15  ,,       Ben v Beek                              5100      ,, 

22  ,,         ??????????????? 

Zondag  koppelen. 

29  Aug. Harry Blous - Ali v.Barneveld        5391  PUNTEN 

 5   Sept. Wies Benthem - Cees Gerrits         4852       ,, 

12    ,,     Rietje Oudenrijn - Leo v.d.Klei      4725       ,, 

19    ,,     Wies Benthem   - Ali v.Barneveld   5060       “ 

 

We hopen spoedig meer liefhebbers te verwelkomen òf op  
Zondags - koppelen   òf  op  Woensdag – individueel  (beide dagen kan ook). 

Beide dagen beginnen we om 10.30 uur  ! 

 

Groet van het klaverjasteam   TEL.   966878604      630459190 
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¨Club Los Holandeses¨ 
 

Open dag 
 

Zaterdag 9 oktober 2021 
 

Van 11.00 tot 14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heb je belangstelling? Kom op 9 oktober eens 
kennismaken. 

Onze afdelingen laten graag zien wat er zoal 
mogelijk is. 

 

Ons adres is: Plaza Justus 1, Barranco Hondo, 
L´Alfás del Pi 

 

                 Tel : 966 875 342 
 

Wordt U lid tijdens de open dag, dan betaalt u  
€ 80.00 voor het jaar 2021 en 2022. 

Dit betekent dat de maanden oktober, november 
en december 2021 gratis zijn. 

 
   www.holandeses.nl 

 
 
 

Graag tot ziens, op zaterdag 9 oktober bij             
¨Club Los Holandeses¨ 

 
              Wij houden ons aan de coronaregels. 
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Wij spreken Nederlands  
Camí Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

nog 10 leuke weetjes over Spanje 
 

1) Wist je dat er meer dan vijf miljoen bomen in Spanje groeien? 

2) Het Iberisch schiereiland is het enige stukje Europa waar apen in het wild 
voorkomen. Een groep berberapen leeft op de smalle landtong van Gibraltar. 
Dit stukje land hoort overigens officieel bij Groot-Brittannië. 

3) Spanje is het enige land in Europa, afgezien van een paar Portugese eiland-
jes, waar bananen groeien. 

4) Het Romeinse aquaduct in Segovia werd in de eerste eeuw van onze jaartel-
ling gebouwd, en voorziet de stad nog altijd van water. 

5) De Basken stonden altijd bekend als dappere strijders. De Romeinen zijn er 
nooit in geslaagd hen volledig te onderwerpen. Bij alle andere volkeren in 
Spanje lukte dat wel. 

6) Wist je dat het in Galicië, Noord Spanje, heel veel regent en de temperatu-
ren niet zo hoog zijn? Bijkomend voordeel; het is er veel groener dan in de rest 
van Spanje. 

7) Vergeleken met andere landen in Europa heeft Spanje een lage bevolkings-
dichtheid. Er wonen maar 82 mensen per vierkante kilometer. Even vergelij-
ken: in Nederland wonen we met 495 personen op dit kleine stukje grond. Wil 
je dus genieten van een rustige vakantie dan kun je in Spanje prima terecht. 

8) Het zal je niet verbazen dat voetbal de populairste sport is in Spanje. 
Bekende voetbalclubs zijn onder andere Real Madrid CF, FC Barcelona, 
Valencia CF, Sevilla FC, Atlético Madrid en Villarreal CF. 

9) Spanje is, na Zwitserland, het meest bergachtige land in Europa. Bijna een 
kwart van het land ligt boven de duizend meter en de gemiddelde hoogte 
bedraagt 660 meter boven de zeespiegel. 

10) Spanjaarden vinden het normaal om van alles op de grond te gooien tijdens 
een avondje uit. Een goede bar is geen goede bar zonder een vuile vloer. .            

HET  
RAADSEL 

VAN 
DE  

MAAND 
oplossing september: 21 
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Vrijdagmiddag 3 september om 12.00 uur zijn we met ons nieuwe 
bridgeseizoen 2021-2022 gestart.  
We speelden voorheen op woensdagmorgen en donderdagavond.        
Voor de woensdagmorgen bleek helaas weinig animo te zijn en de     
donderdagavond is geswitched naar de vrijdagmiddag.  
Dit was een “corona experiment” dat goed bevallen is en bij stemming is 
besloten dit te blijven doen. Margaret maakt geen deel meer uit van het 
bridgeteam en wij danken haar heel hartelijk voor alle tijd en de energie 
die zij besteed heeft aan de bridgeafdeling. 
 
De geschiedenis van het bridgespel 
Naar schatting spelen 100 miljoen mensen bridge. 
Bij de "Wereld Bridge Federatie" zijn zo'n 100 landen aangesloten en of 
je nu bridge speelt in Parijs, Tokio of Alfaz, overal wordt dezelfde 
"bridgetaal" gesproken. 
 
Bridge is afgeleid van whist.  
Whist is ontstaan in de 17de eeuw en was erg in de mode onder de 
Engelse adel van die tijd. De herkomst van het bridgespel ligt in Turkije 
of Rusland.  
Er wordt aangenomen dat whist, op het einde van de 19de eeuw, in 
Turkije evolueerde tot één van de eerste vormen van bridge. 
 
Hoe het woord "bridge" is ontstaan, is niet zo duidelijk ... 
Het spel zou genoemd kunnen zijn naar een beroemde brug in de haven 
van Istanbul: de "Galata Bridge".  
De naam zou ook afgeleid kunnen zijn van het woord biritch. "Biritch" 
was een Russisch kaartspel in de 19de eeuw.  
Op het einde van de 19de eeuw ontstonden ook het begrip "bieden" (mel-
den hoeveel slagen je zult willen maken) en ook welke kleur eventueel 
"troef" zal zijn.  
De benamingen "doublet" en "redoublet" werden toegevoegd en ook de 
begrippen "leider" en "dummy" zijn in die tijd ontstaan. 
                                                                     vervolg pagina 18  
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In 1925 ontstond de huidige vorm van bridge. "Ons" contract-bridge 
werd uitgevonden door de Amerikaan Harold Vanderbilt. Het werd voor 
het eerst gespeeld op 1 november 1925, aan boord van het stoomschip 
"Finland", op weg van San Francisco naar New York.  
Een passagier voegde het begrip "kwetsbaar" daaraan toe. 
 
Contract-bridge was geboren.  
Contract-bridge werd zeer vlug populair en het beleefde in de USA zijn 
gouden tijd in de jaren 1930-1940. Eén van de beroemdste bridgers was 
zeker de Amerikaan Ely Culbertson. Hij maakte bridge zeer populair en 
ontwikkelde een systeem dat nog steeds wordt gespeeld. 
In 1929 introduceerde hij zijn magazine "The Bridge World".  
 
"The Bridge World" was het eerste magazine dat conventies publiceerde 
zoals "Stayman", "Lavinthal", "Unusual ZT" en "Key Card Blackwood" 
maar ook biedingen zoals "transfer" en "doublet".  
Vanaf 1940 nam Charles Goren de bridgefakkel over van Ely Culbertson. 
Men noemde hem "Mr. Bridge". 
 
Wereldkampioenschappen per team begonnen in 1950 en werden tot 
1957 gedomineerd door de USA. Daarna begon het Amerikaanse bol-
werk te wankelen. Engeland, Frankrijk en later Italië met zijn fameuze  
"Blue Team"  namen de heerschappij over.  
 
Het "Standard American"-systeem werd verdrongen door het Engelse 
"Acol" en het Italiaanse "Roman".  
 
Acol is het bied- en speelsysteem waar elke vrijdagmiddag de bridgers 
van Club Los Holandeses veel plezier aan beleven.  
 
Ans de Geus en Jan Mol 
 

. 

vervolg BRIDGE NIEUWS
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Een Weegschaal vindt het leuk om mensen uit hun even-
wicht te brengen, of het ze ongemakkelijk te maken. De grap-
jes van een Weegschaal gaan vaak ten koste van anderen. 
Weegschaal probeert eerlijk te zijn, maar dat lukt niet altijd. 
Weegschaal verlangt dat anderen het eens zijn met zijn of haar 
mening, of filosofie en kan eindeloos discussiëren. Wanneer een discussie uit 
de hand loopt, krijgt de tegenpartij een woede-uitbarsting over zich heen. 
Weegschaal is populair, enthousiast, fascinerende en positief.                       
Een Weegschaal heeft de gave alles in een gunstig daglicht te zien. Ook is 
Weegschaal goedhartig en leuk om mee om te gaan. Een Weegschaal zal nooit 
iemand opzettelijk kwetsen. Weegschaal koopt graag cadeautjes voor dierbaren 
en waardeert het zeer als anderen dat ook voor hem of haar doen. Weegschaal 
is nieuwsgierig en leergierig, heeft een actieve snelle geest, waar veel mensen 
jaloers op zijn en niet aan kunnen tippen

           
                         WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “     CANASTA          19.30 
 
DINSDAG     SCHILDEREN / BEELDHOUWEN   11.00 - 13.00 
      “     SHANTYKOOR          14.00  
      “                DARTS          19.30 
 
WOENSDAG    KLAVERJASSEN          10.30     
                
DONDERDAG  BILJARTINSTUIF          10.30 - 14.00 
      “     JEU DE BOULES          11.00 
      “     SCHILDEREEN          11.00 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
      “     LINEDANCING          13.30 - 15.00 
           
VRIJDAG     RESERVE WEDSTRIJDDAG            10.30 - 14.00                            

               BILJARTCOMPETITIE EN 
                          TOERNOOIEN  
      “                  BRIDGE          12.00  
                          TAFELTENNIS          20.00 
      “                  SJOELEN          20.00 
 
ZATERDAG     BILJART 3-BANDEN COMP.          10.15 - 14.00 
      “                  WANDELEN                                      10.00 
 
ZONDAG      KOPPELKLAVERJASSEN                10.30 - 14.00 
 
Nog niet alle afdelingen hebben hun activiteiten kunnen opstarten. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdelingshoofden die  
elders in de Brug vermeld staan.

Nogmaals een kleine digitale opfrisser.  
De zomer is bijna ten einde en de overwinteraars gaan weer komen. Mooie 
gelegenheid om iedereen weer digitaal op het spoor te krijgen. Daarom het 
volgende: 
 
Wisten jullie dat:                                                                                     
* De website  24 uur per dag, 7 dagen per week 52 weken per jaar beschik-        
baar is, dit jaar al meer dan 7500 maal bezocht is en altijd up to date is?        
* Je op deze website alles kunt vinden van onze club Los Holandeses. Van 
de geschiedenis van de club en alle activiteiten, tot het heden van de club.  
* Je op de pagina “afdelingen” alle informatie kunt vinden over de 
activiteiten binnen onze club. 
* De pagina “agenda en nieuws” alle komende evenementen alsmede alle 
updates van het bestuur bevat. 
* Je op de pagina “de Brug” edities van ons clubblad kunt terugvinden en 
lezen tot en met het jaar 2014.  
* De pagina “voor leden” foto albums bevat van de grote evenementen. Om 
die te kunnen bekijken moet je jezelf wel even eenmalig aanmelden.  
* Dat je alle vragen m.b.t. de website kunt stellen aan             
                                  webmaster@holandeses.nl 
* Alle e-mail adressen van de club terug kunt vinden op de “contact” pagina. 
* Er op de “contact” pagina ook doorgeklikt kan worden naar het “gasten-
boek”. Daar kan je ook laten weten wat je van de site vindt. 
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Chequi                        6,15,16 
Ciudad Patricia                   4 
Eddy Kramer                      2   
Euro Clinica Rincón           16                    
Fresno                                 8 
HCB Cover                                           
Huisarts Koenders  CMA    6 
Indoor parking                    9 
Ingeborg Posthuma             8  
Kuiper verhuizingen  19  
Montebello                         12                              
v.Rijsbergen, therapeute      2      
Salon 5  15 
Saya Consulting   1 
Senioren Services  C.B.        6  
Toldos Aitana                     11 
Totays                                  3 
Vistalia                                3

Adverteerders            Blz.

1/1 pagina:     Kleur              € 250,00       
                        Z/W                € 180,00 
                          Weblink  gratis 
1/2 pagina:     Kleur             € 150,00 
                        Z/W                €   90,00 
                          Weblink gratis 
1/3 pagina:      Kleur             €   90,00      
                         Z/W               €   70,00 

             Weblink  gratis 

Nuttige telefoonnummers/adressen
Algemeen noodnummer (Ambulance,    
Politie en Brandweer): 112 
 
Gemeente La Nucia 
Jessica Gommans: 0034 646857992 (NL) 
Algemeen: 0034 965870700 
Website: www.lanucia.es 
Of download de app: APP La Nucía 
 
Gemeente L’Alfas del Pi 
Martine Mertens: 0034 681285974 (NL) 
Algemeen: 0034 965888265 
Website: www.lalfas.es 
 
Ziekenhuis  HCB 
Astrid ten Zeldam: 0034 639312615 (NL) 
 
Ziekenhuis Imed 
Ruben del Campo Alvarez:   
0034 608555803 (NL) 
 
Mis je een belangrijk telefoonnummer?  
Geef dat dan even door aan de redactie    
van dit blad.

Advertentietarieven per kalenderjaar

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt 
uw internationale verhuizing tot in de puntjes. 
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens 
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Zwitserland en Italië.

•   Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in 
heel Zuid-Europa

•  Wereldwijd betrouwbaar en ervaren 
agentennetwerk

•  Moderne opslagfaciliteiten in Nederland 
en op de bestemming

•  Tevens frequent op andere Europese 
en Overzee bestemmingen

• Door combinatielading gunstige en 
concurrerende tarieven!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl


