We schrijven december 2021
De Boogschutter is slim, avontuurlijk, recht door zee, optimistisch
en heeft een geweldig gevoel voor humor. Boogschutters zijn wijs,
hebben enorm veel kennis en zijn constant bezig hun kennis uit te
breiden. Boogschutters zijn bijzonder geïnteresseerd in de natuur
en in dieren, ze zouden heel graag willen dat alle mensen dit met
ze konden delen. Boogschutter is graag onder mensen en heeft een
open mind, anderen zijn graag in het gezelschap van een Boogschutter.
Boogschutters zijn echte filosofen, zoeken naar de zin van het leven, zijn sociaal
en een meester in het sluiten van vriendschappen (vervolg pagina 20 )

DE BRUG

Clubblad van de vereniging ‘Club Los Holandeses’
Clubgebouw: Plaza Justus 1, Urb. Barranco Hondo 03580 L’Alfàs del Pi

43e jaargang nummer 10

december 2021

CLUB LOS HOLANDESES
algemene informatie
Clubgebouw: Plaza Justus 1
Urb. Barranco Hondo
03580 L’Alfas del Pi. Telefoon: 966 875 342
Website:
www.holandeses.nl
Email:
info@holandeses.nl
Facebook: Club los Holandeses (ledengroep)

Bestuur: Algemeen e-mailadres: Redactie:
info@holandeses.nl
E-mailadres voor kopij:
deBrug@holandeses.nl
Gerry Officier
Voorzitter

tel. 605 350 841
Paul van Veen
Secretaris
tel. +31 630 203 013
Jos de Bruijn
Penningmeester
tel. +31 653 867 565
Fred Mahler
Vice-Voorzitter
tel. 663 632 985
Joke Niestadt
Algem. Bestuurslid
tel. 656 943 098

Willeke de Bruijn tel.:+31 627 377 881
Elzelies Dolfin tel.: +31 628 094 073

Voor advertenties:
pub.rel@holandeses.nl
Barteam:
Aad Stolk en Marco Hoeflaak

Inhoud

Club informatie / Inhoud
Societeit: Algemene informatie / Bij de voorplaat
Telefoonlijst / Lief en Leed
Van de redactie
Van de bestuurstafel / Kerstmenu
Vervolg bestuurstafel / Ledenadministratie
Berichten Bibliotheek / Agenda activiteiten
Van het Barteam / Flyer Kerstborrel
Wandelpuzzeltocht 13 november
Vervolg wandelpuzzeltocht
Beeldhouwen / Schilderen
Canasta / Van het Evenemententeam
Barpraat / Een nieuw lid stelt zich voor
En wat gebeurde er nog meer in november / Flyer Nieuwjaarsborrel
El Canto de la Vida
Zo maar een bericht / Bingo 4 december
Klaverjasnieuws / Shantykoor/ Kerstmarkt 11 december
Kerst in Spanje, 9 tradities/ Raadsel
Bridge
Sterrenbeeld Boogschutter / Zoekertjes / Weekschema
Adverteerders / telefoonnummers / advertentieprijzen
De BRUG blz. 1

pag. 1
pag . 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 19
pag. 20

SOCIËTEIT

algemene informatie

Openingstijden:

Lidmaatschap en contributies:

Dagelijks van 10.00-18.00 uur, Jaarlidmaatschap:
de laatste ronde 17.30 uur.
(m.i.v. 01 - 01 - 2021)
Maandag, dinsdag en vrijdag
van 10.00 uur tot einde
avondactiviteiten, ’s avonds
alleen voor leden.

bedraagt de contributie: € 80,-

Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op
* Houd 1.5 meter afstand
31 januari betaald te zijn.
* Roken verboden op het terras Contributies en/of donaties kunnen
contant* worden voldaan of op de
* Max. 10 personen aan tafel onderstaande bankrekening worden
overgemaakt.

* Tafels & stoelen niet
verplaatsen

* Aanwezigheid op ons terras
en in het clubgebouw is op
eigen verantwoording

Op donderdagen van
12.00 tot 13.00 uur is er
één bestuurslid aanwezig
Kosten voor het gebruik van de
club anders dan in verenigingsverband: Voor leden € 30 per keer
Voor niet-leden of verenigingen
€ 100 per keer.

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 club of aan de
penningmeester.

Bij de voorplaat: Ronda ligt in een bergachtig gebied in centraal Andalusië, zo’n vijftig
kilometer landinwaarts van de Costa del Sol op ongeveer 750 meter boven zeeniveau. De
rivier Guadalevín splitst het stadje in tweeën en heeft een diepe kloof uitgesneden,
waar overheen drie beroemde bruggen van Ronda zijn gebouwd; de Puente Romano
(“Romeinse brug”, ook bekend als Puente San Miguel), de Puente Viejo en de beroemde
Puente Nuevo (“Nieuwe brug”). Ten oosten van Ronda ligt het park Sierra de las Nieves
(“Sneeuwgebergte”) en in het westen ligt de Sierra de Grazalema. Bron: Wikipedia
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AFDELINGEN

Contactpersonen

Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Biljart libre
Bridge
Canasta
Computerhulp
Darts
Evenementen Team
Gemengd koor
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed

Aad & Marco: evenemententeamclh@gmail.com
616 522 236
Sylvia van Houwelingen
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
679 015 430
Ulrich Bos
+31 641 510 720
Jan Mol
+31 614 216 507
Joke Niestadt
656 943 098

Linedance
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Beeldhouwen
Schilderen
Wandelen

Telefoonlijst

Vacature !!!!
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
Margaret Vegter
+31 683 661 117
Karin Murks
965 871 180
Wies Benthem en Harry Blous
966 878 604
Joke Holleman
965 873 419
Karin Murks
965 871 180
Joke Niestadt
656 943 098
Fred Dörr
+31 620 979 279
Ben van Zutphen
966 874 654
Joop Verbeek
+31 647 077 964
Linda Laheij
652 152 122
Linda Laheij
652 152 122
Joke Niestadt
656 943 098

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”
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Van de Redactie
Het jaar loopt ten einde, en wat voor een jaar, of zullen we het daar maar niet
over hebben: Het C-woord, Lockdown, Vaccinaties, Aantallen, Wappies,
Besmettingen, IC-capaciteit, Zwart scenario, Mondkapjes, Afstand houden,
Handen wassen, Niet in handen hoesten, Geen handen geven, Kwetsbaren, En
natuurlijk alle codes in de kleuren van de regenboog van donderrood, oranje,
geel en groen. We moeten het wél hebben over de mensen in de zorg, want die
hebben het zwaar, worden onderbetaald en zijn aan het einde van hun latijn.
Maar wat doen we in ons persoonlijke leven aan het einde van zo’n bewogen
jaar? We kijken terug en we kijken vooruit. Voor mij was het een jaar waarin
we de winter voor het eerst sinds jaren weer eens in Nederland hebben doorgebracht en dat was ook gezellig en leuk. Ik ben bezig geweest met een boek dat
mijn echtgenoot Rob heeft geschreven en dat gedrukt moest worden. Daarover
een verhaaltje van hemzelf elders in dit blad.
Voor wat de Brug betreft, het waren er dit jaar 10, waarvan we de laatste 3 edities gelukkig ook weer op papier hebben kunnen aanbieden met dank aan Jaime
van D-impresión, de drukker. Door alle omstandigheden is er gedurende 16
maanden alleen een digitale versie verschenen. Gedurende deze periode zijn er
een aantal wijzigen doorgevoerd; de lay-out is aangepast, best veel adverteerders haakten af maar gelukkig kwamen er ook een paar bij. Rubrieken verdwenen, een aantal raakte op de achtergrond en we bedachten een paar nieuwe.
En dan nu de vooruitblik; we hopen op veel enthousiaste medewerking van de
leden, misschien wel van de nieuwe leden, in de vorm van een spontaan verhaal, anekdote of ervaring die je wilt delen. Als redactie zitten we natuurlijk
ook niet stil, we gaan volgend jaar door met de rubriek sterrenbeelden maar dan
nu vanuit een andere invalshoek. We zijn op zoek naar iemand die aan de hand
van 10 vragen maandelijks een lid wil interviewen om zo meer inzicht te krijgen in wie, wat en hoe ze zijn. We zien best veel mensen maar kennen doen we
ze niet echt. Het resultaat wordt geplaatst na toestemming van betrokkene. We
hopen weer eens een fijn/gemakkelijk recept te plaatsen en we willen items
gaan plaatsen die onze gezondheid en geheugen stimuleren. Uiteraard komen
ook alle afdelingsrubrieken en evenementen uitgebreid aan bod. Voor de cover
zijn we op zoek naar fraaie, mooie, spectaculaire bruggen, maar wel met een
verhaaltje of uitleg erbij.
De redactie heeft voor deze laatste Brug van 2021 de wens, dat iedereen een
fijne decembermaand mag beleven met veel gezelligheid en warmte en dat alle
leden in goede gezondheid het nieuwe jaar kunnen begroeten. Elzelies
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Van de bestuurstafel
KERSTMENU 2021
SALADE MET STOOFPEER, RAUWE HAM,
BLAUWE KAAS EN NOTEN
##
ROMIGE WORTELSOEP
##
BOLLETJE CITROENIJS MET SAMBUCA EN ZOUTFLAKES
##
TOURNEDOS MET CHAMPIGNON EN/OF PEPERSAUS
OF
FILETE DE MERLUZA (HEEK FILET) MET RAVIGOTTESAUS
DEZE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET EEN
GARNITUUR VAN GROENTE EN GEBAKKEN AARDAPPELEN
##
WITTE CHOCOLADEMOUSSE MET SPECULAAS
BOSVRUCHTENSAUS EN SLAGROOM

Wat een verschil met een jaar geleden. Waar toen nog sprake was van beperkingen en maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, bevinden
we ons nu in een totaal andere situatie waarin weer veel mogelijk is. Zo zijn de
openingstijden van de club verruimd en zijn alle afdelingsactiviteiten weer
opgestart en draaien we nu op volle toeren.
Een ander item wat verheugend is om te melden is de groei van het aantal
leden van de club. Ruim een jaar geleden werden we geconfronteerd met een
forse dip in het aantal leden. We kwamen toen uit op een aantal van ongeveer
235. Echt een dieptepunt. De consequentie van dit lage aantal was dat de
inkomsten op de begroting voor 2021 ook hierop gebaseerd moesten worden.
Het bestuur is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2021 op te stellen en
nu we alweer bijna het jaar 2021 achter ons gaan laten, kunnen we ervan uitgaan dat 2021 geen negatief resultaat gaat opleveren.
Hoe anders is de situatie nu. We zitten met het aantal leden enorm in de lift.
Het laatste kwartaal van dit jaar laat een forse groei van het aantal leden zien.
Het begon eigenlijk op de ‘open dag’ begin oktober waarop ruim twintig leden
zich hebben aangemeld. De groei zette daarna gestaag door. Waarschijnlijk
behoorlijk ondersteund door het aanbod om de resterende maanden een gratis
lidmaatschap te kunnen verkrijgen als men voor 2022 lid zou worden. Ook was
er groei m.b.t. subclubs, de tijdelijke (in de zomermaanden) aquarobics werd
ook goed bezocht en het nieuw opgerichte ‘el canto de la vida’ mag ook al heel
wat leden verwelkomen. Op het moment van schrijven van dit artikel staat de
teller op 310 leden. Dit leidt er natuurlijk toe dat de begroting voor 2022 er ook
weer anders komt uit te zien, zeker niet onbelangrijk.

##
KOFFIE OF THEE NAAR KEUZE MET EEN LIKEURTJE
DE KOSTEN VOOR DIT KERSTMENU ZIJN € 42,50 P.P.
ZATERDAG 25 DECEMBER AANVANG 14:00 UUR

Een ander heugelijk feit op dit moment is dat na anderhalf jaar de Brug per 1
oktober weer in gedrukte vorm is verschenen. Gezien de aftrek van het aantal
exemplaren voorziet de gedrukte Brug duidelijk in een behoefte. Het bestuur is
voornemens om ook in 2022 de Brug in gedrukte vorm uit te blijven brengen.
Hierover is overleg geweest met de redactie van de Brug omdat dit extra werk
met zich meebrengt. Het bestuur is zeer erkentelijk voor de inspanningen van
de redactie om de Brug elke maand te laten verschijnen.
Het volgende goede nieuws is dat het bestuur kan melden dat de afwikkeling
van de schade van de bibliotheek zich in een afrondende fase bevindt. Met
Liberty is overeenstemming bereikt om tot uitkering van de schade te komen.
De BRUG blz. 5

vervolg Van de bestuurstafel
Door onze technisch adviseur wordt er al volop gewerkt om de bibliotheek te
kunnen opknappen. We hopen dat op korte termijn tot uitvoering kan worden
overgegaan.
Dit alles overziende kunnen we vaststellen dat we het nieuwe jaar beter ingaan
dan een jaar geleden, rest mij nog om iedereen een gezellige, gezonde decembermaand te wensen en hoop velen op de nieuwjaarsreceptie te begroeten.
Jos de Bruijn

LEDENADMINISTRATIE
Het is echt geweldig zoals onze vereniging groeit. Ons leden aantal is
deze maand de 300 overschreden.
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

Een berichtje voor alle leden, indien je bent verhuisd of enige andere
verandering 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:
Diane Reedijk
Willem Visser
Inge Visser
Lia Zwart
Gé Zwart
John Dougall
Piet Verhees
Henk van der Zijden
Yvonne Ruiter
Fred de Jong
Rob Dolfin
Elzelies Dolfin
Jan Schutte
Shirley Schutte
Josje de Jong
Ruud Kool
Boits
Johanna
Polderman
Adriaan
Albert den Dekker
Els Bruggeling
Emmy Kool
Will Stauttener
Tonnie Hoefnagels
Riekie Barendsma
Afgelopen maand overleden: geen
Joke Niestadt
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Agenda activiteiten en mededelingen
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

Kerstlunch
Aanvang 14.00 uur

Zaterdag 1 januari 2022

Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur

BILJARTNIEUWS
De biljartclub is ook dit seizoen weer springlevend en we hebben
ook dit seizoen weer verschillende nieuwe leden mogen bijschrijven,
ook zijn we bezig om dit seizoen te proberen om met 1 of 2 andere
clubs uit de omgeving een speeldag te organiseren, geïnteresseerden
kunnen dit bij de wedstrijdleider navragen wat de ontwikkelingen zijn in deze
en natuurlijk zullen wij dit ook publiceren op het bord in de speelruimte. Er is
een pentathlon-toernooi gespeeld op 26 november, er was veel animo voor dit
toernooi, de uitslagen van dit toernooi staan in de volgende Brug.
De gemiddelden van het libre- en driebandenspel worden de laatste dag van de
competitiedag in december bijgesteld op het dan toe gespeelde Moyenne.
Op 6,7 en 8 december kan er niet op de biljarttafels gespeeld worden, de doeken worden vervangen, dus ook geen libre op maandag 6 december.
In de kerstperiode: er is geen 3-banden op 25 december en 1 januari, en geen
libre op 27 december.
Het donderdag clubje gaat wel gewoon door.

Mvg, U. Bos

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK
Joke Holleman gaat per 1 december 2021 stoppen om afdelingshoofd te zijn van de bibliotheek.
Namens de medewerkers willen we Joke heel hartelijk bedanken
voor haar inzet van vele jaren om de enthousiaste lezers met raad en daad bij te
staan. Joke leest zelf heel veel zij kon dus zo zeggen waar een bepaald boek
over ging. Haar opvolgster ontvangen wij met open armen.
Sylvia van Houwelingen gaat het werk van Joke voortzetten samen met de
medewerkers van de bibliotheek. Sylvia is vanaf 1 december 2021 het nieuwe
afdelingshoofd van de bibliotheek.
Namens de medewerkers wensen wij haar veel succes
Hallo beste lezers,
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Sylvia van Houwelingen.
Wellicht in onze club al bekend van B&B, Bar en Babbel en nu ook van Bieb
en Boek. Geheel onverwachts, overviel mij plots een promotie van Biebmedewerker naar Bieb-juf. In opvolging van Joke Holleman, die onze mooie
bibliotheek met hart, ziel en kennis over boeken 20 jaar heeft bestierd,
gezorgd voor het inbrengen en vervangen van wel 3000 boeken, waarvan ze
de helft heeft gelezen, denk ik. Allereerst gaat uiteraard onze dank uit naar
Joke voor al dit werk. Ik kijk ernaar uit om dit te vervolgen met nog de hulp
van Joke en uiteraard Karin.
Met veel plezier en kleine angst; volg Joke maar eens op!
De lieve lezers die ons al kennen, zij weten de weg. Voor onze nieuwe leden,
bij het zwembad de trapjes naar beneden en rechts val je bij ons binnen.
Daar word je warm opgevangen door onze boekendames voor een gezellige
babbel en advies over de keuze voor een boek. Een goede thriller of lekker
nog eens romantisch wegdromen, waardoor je het boek niet wilt sluiten omdat
je de personages gaat missen.
Dat is de kracht van een boek en kun je de I-pad even laten rusten.
De run op de 7 zussen is even getemperd, ze staan nu weer te wachten op
nieuwe lezers; op een koude avond kan je je laten meeslepen over continenten
met historie en spanning.
Wie kent ze niet? Het leuke gezellige Bieb-team, Joke, Karin, Annet,
Christien, Ine, Letty, Mary, Sylvia. Heb je zin om je bij ons clubje aan te sluiten, heel hartelijk welkom, donderdag van 13 tot 14 uur. Na B&B beneden,
gaan we naar boven voor de andere B&B !!!
Hartelijk Groet van ons, de boekenwurmen
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Van het barteam
Beste leden,

 
   



    
  

  





Op zaterdag 20 november jl. organiseerden
wij weer de jaarlijks terugkerende
Mosselavond. Wat was dat weer een enorm
succes. Zoals de jaren ervoor waren er teveel
inschrijvingen, helaas was er niet meer plek
dan voor 60 personen. Wat waren de mosselen
weer subliem, heerlijk groot en vlezig. Marco
en Ruud hebben ze weer geweldig bereid, Ze
waren ingekocht bij onze vaste leverancier in
Altea. Natuurlijk werden er voor onze nietmosselliefhebbers heerlijke medaillons van varkenshaas geserveerd. Uiteraard
hoorde er bij de gerechten stokbrood, friet, salade en verschillende soorten
sauzen. Voor degenen die deze succesvolle
avond gemist hebben, rest slechts één advies:
wees er volgend jaar snel bij. Bij deze willen
Marco en Aad graag de helpende handen
bedanken die bij het baarden van de mosselen
en het uitserveren van onze gerechten ons
hebben ondersteund op deze zeer geslaagde
avond. De
kerstlunch
komt weer in zicht en wel op zaterdag 25
december aanvang 14:00 uur. In totaal kunnen wij deze
middag ongeveer 55 personen laten
genieten van
ons menu.
Dus vol is
helaas vol.
Elders in deze ¨Brug¨ vinden jullie ons menu.
Namens ons hele team wensen wij jullie allen, heel fijne kerstdagen en heel
veel geluk en gezondheid voor 2022.
Het barteam
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Wandelpuzzeltocht zaterdag
13 november

Het is gebeurd de puzzelwandeltocht is eindelijk gelopen en
gepuzzeld. Het was toch wel wat dat het weerbericht voor
die zaterdag REGEN was.
Na al een keer eerder uitstel door Corona, waren wij als organisatie toch wel
een beetje zenuwachtig. Maar wat een prachtige dag en die zon.
Het organiseren was leuk en wij hopen dat de winnaars, volgend jaar er net
zoveel plezier in zullen hebben.
Wij hebben zin om te puzzelen. It was quite a ride!
Joke Niestadt
Onderstaand een uitgebreid verslag en foto’s van Wil Slangen

Puzzelwandeltocht op 13 november 2021
In tegenstelling tot het weerbericht was het
gelukkig een stralende dag. We hebben er wel
over ‘in’ gezeten eerlijk gezegd.
Dit was voor elk van ons team de 1e keer dat
we meededen met een puzzeltocht. We gingen
vol goeie moed op pad, elk team na een
bepaald aantal minuten om elkaar niet in de
weg te lopen.
Nou, dit gebeurde
al heel gauw wel,
met alle opmerkingen van dien. Dat
was lachen, en
natuurlijk proberen
niet de andere
teams te laten horen
welke oplossingen
wij hadden op de vragen.
Dat op zich was al een hele kunst.
In Benidorm viel het op, dat de Club los
Holandeses aan een puzzeltocht bezig was.
Onze groep werd meerdere keren aangesproken door het publiek met het
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verhaal dat ze zóveel mensen tegenkwamen met
zo’n paarse map onder de arm en met de vraag wat
daar de bedoeling van was? Dus dat hebben we, tot
hilariteit van de mensen in Benidorm, in verschillende talen uitgelegd.
We zijn diverse keren het spoor bijster geraakt, letterlijk maar ook zowel qua beantwoording van de
vragen (wij gingen winkels binnen om dingen te vragen, wat natuurlijk veel
tijd kost). Dat was nadat we lang op de koffie hebben moeten wachten, al zal
dat niet de enige oorzaak geweest zijn.... Ons team kwam als laatste binnen,
waarna de formulieren nog netjes moesten
worden ingevuld. Al met al was het een
leuke, informatieve, leerzame, langdurige,
gezellige, maar vermoeiende ochtend.
Aan de hand van de inhoudelijke presentatie
tijdens de lunch – zoals altijd uitstekend verzorgd door Marco en zijn assistentes – bleek
dat we hier en daar toch wat zorgvuldiger
hadden moeten speuren, maar enfin…..
Jammer alleen dat niet werd ingegaan op alle
gemaakte woorden met de letters van Benidorm,
want daar hadden wij zo ons best op gedaan.
Terugkijkend op het geheel nemen we ons petje af
voor de mensen van de organisatie en voor de uitgebreide opdrachten- cq. vragenlijst.

We waren ook blij met het winnende – niet ons – team, dat we
nu al veel succes wensen bij het
samenstellen van alle facetten
van de tocht voor volgend jaar,
met hopelijk net zulk mooi
weer als vandaag.
W. Slangen
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BEELDHOUWEN
We gaan de donkere dagen voor Kerst
alweer tegemoet. Eerst nog even afwachten
of de Sint en zijn zwarte Pieten nog een
surprise voor ons
hebben en dan
aftellen naar het
einde van het jaar
2021; het was
ondanks de coronamaatregelen en
beperkingen een
vruchtbaar jaar
voor de club.
Bij de beeldhouwers hebben zich
nu ook twee mannen aangemeld en
zij zijn lekker
bezig. Tijdens de afdelingsvergadering had
ik aangegeven dat, ondanks dat het herfst
is, het erg warm kan zijn in het zonnetje bij
het zwembad en we momenteel niet meer
‘passen’ onder twee parasols.

en

SCHILDEREN
Heel lief van het bestuur dat er gelijk actie is ondernomen. Wij hebben twee
extra parasols gekregen en daar zijn we heel blij mee. Het is wel knap maar we
schuiven lekker aan. Hartelijk dank van onze afdeling.
Ook de schilderafdeling op donderdag heeft een grote aanloop van nieuwe kunstenaars mogen meemaken (ook hier hebben we een mannelijke deelnemer kunnen verwelkomen). Het is een
gezellige drukte in de pagode, er
staan zelfs schilders op de pingpongbaan met hun grote doeken.
Zolang het weer het toelaat blijven we in de buitenlucht schilderen. Het zal straks passen en
meten worden als we naar binnen
moeten, maar komt tijd komt
raad.
Iedereen is van harte welkom om bij onze activiteiten te komen kijken naar wat er wordt gemaakt door
al onze kunstenaars.
Ik wens iedereen fijne
feestdagen en een
mooie afsluiting van dit
jaar.

Linda
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CANASTA afdeling
De maandagavond wordt wekelijks goed bezocht door de canastaspelers, met
een mooi gemiddelde van 6 tafels, toch wel 24 personen. Het is en blijft een
leuk spel wat door 4 spelers aan één tafel gespeeld wordt (3 of 6 is ook wel
mogelijk) maar minder leuk! Soms als het aantal aanwezigen niet deelbaar is
door 3 of 4 personen, dan gaat wel eens iemand naar huis. Op 6 december
gaan we op de canastaavond de verjaardag van Sinterklaas vieren, met een
extraatje natuurlijk op het gebied van eten& drinken en een prijs! Inschrijven
voor deze avond is nog mogelijk, mits het een veelvoud van 4 is, anders komt
men op de reservelijst. We blijven voorzichtig tijdens het spelen, handgel is
aanwezig.
Joke & Willeke

Op 23 oktober had het Evenemententeam
weer een rommelmarkt georganiseerd. De weersverwachting voorspelde een
heel klein beetje (bijna te verwaarlozen) regen. Helaas zaten de weergoden er
flink naast. De ochtend begon goed en alle verkopers begonnen enthousiast hun
kraam uit te stallen. Toen begon het te regenen en niet zo´n klein beetje ook.
Het was de tweede keer in tien jaar tijd dat dit gebeurde. De regen duurde
helaas tot 14.00 uur, het eindtijdstip van de markt. Heel erg sneu voor de mensen die verwacht hadden hun spulletjes te kunnen slijten.
Geluk bij een ongeluk, het weerhield de bezoekers niet om binnen de gezelligheid op te zoeken. Ook het terras zal vol, zodat het voor velen toch nog een
aangename dag werd. Laten we hopen dat een volgende markt succesvoller
voor de verkopers zal zijn.
Op 30 oktober was er wederom een bingo. Deze werd weer (heel) goed
bezocht, zeker ook door onze nieuwe leden. Op vele tafels vielen weer prijzen
en de hoofdprijs werd zelfs gewonnen door twee heren. Zij besloten om niet te
dobbelen, maar de prijs voor ´in de knip´ te delen.
Nog even en de feestmaand komt er aan. En oh ja! Wie weet komt onze Sint
wel het clubgebouw bezoeken. Voor alle overige activiteiten verwijzen wij naar
het overzicht elders in dit blad.

Het Evenemententeam
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Een nieuw lid stelt zich voor: Rob Dolfin
EEN BOEK SCHRIJVEN HOE LEUK IS DAT !!!
Toen ik begon met schrijven was ik rond de zestig en vertelde al jaren mijn kleinkinderen verhalen bij het naar bed brengen. De kleintjes luisterden vol spanning
naar verhalen waar ik ze een rol in liet spelen. Mijn achtergrond was totaal iets
anders; begonnen als technisch tekenaar vond ik dat veel te saai en gooide het
roer om. Ik had veel meer met techniek en wilde een eigen bedrijf. Het werden
‘eendjes’ niet die konden zwemmen maar de Citroen 2CV. Het was 1964 er was
grote behoefte aan goedkope vervoermiddelen. Het waren goede tijden. Er kwamen andere automerken bij zoals Alfa Romeo, de Alfa was sportief en we gingen
wedstrijden en rally rijden. Het mooiste voor mij was het restaureren van deze
auto’s. Wij maakten ze als nieuw en na een aantal jaar kregen we Giulietta Sprint
in handen, een vrij zeldzame coupé van Alfa Romeo uit 1959. Wij zijn een club
begonnen en reisden heel Europa af voor onderdelen. Er moest een clubblad
komen en mijn vrouw, Elzelies heeft vijftien jaar de magazines gemaakt. Dit was
de basis voor het schrijven van artikelen en uiteindelijk de bron van het schrijven
van boeken. Door bovenstaande heb ik veel inspiratie uit ‘auto’s’ gehaald, maar
zowel mannen als vrouwen waarderen de verhalen. Het schrijven van een boek
begint met een onderwerp wat me boeit. In de krant las ik over een grote olievervuiling, de omgeving had er last van en de gemeente deed niets, de lekkage en de
stank van olie uit de opslagtanks was vreselijk, dit was voor mij een punt om op
onderzoek te gaan en ontstond er een verhaal. Dat werd mijn boek: Tankslag. Een
ander verhaal gaat over een gestolen Ferrari 250 GT. De auto is miljoenen waard;
er zijn maar enkele tientallen exemplaren van gemaakt. De auto verdween naar
Oost Europa waar hij nagemaakt werd en voor heel veel geld aan een Aziaat verkocht zou worden. De eigenaar spoort hem op en weet de auto terug te veroveren.
Mijn meest recente boek nummer 7: VLUCHT gaat over een gezin uit Senegal
die de reis naar Europa wil maken op zoek naar een beter leven. De hoofdpersoon
vindt een Peugeot 404 uit 1965 wat een beroemde rallywagen blijkt te zijn.
Achtervolgt door moordlustige Arabieren weet hij samen met zijn vrouw en zoon
te ontkomen en veilig in Nederland te belanden. Zo zijn er nog paar spannende
boeken die je het liefst in een keer uit wilt lezen. Zijn er leden die belangstelling
hebben voor een van de boeken, wij hebben een aantal exemplaren bij ons.
Misschien een leuk Sinterklaas- of Kerstkado?
Voor info: + 31 628 094 073 of kijk
op mijn website www.robdolfin.nl
Leden van Club Los Holandeses
krijgen 2,50 euro korting per titel

BARPRAAT
Het voordeel om aan de bar je consumpties te nuttigen is dat je in gesprek
komt met mensen die een bestelling komen doen en daarmee in gesprek raakt.
Laatst een leuke anekdote meegemaakt.
Een van onze leden had een Engelse vriend of buurman meegebracht en begon
een gesprek met ons in het Engels, ikzelf spreek niet perfect Engels maar even
later kwam Bob, onze Engelsman die al jaren lid is van de club en veel aan de
bar te vinden is, in gesprek met hem. Na een paar minuten zei de nieuwe
Engelsman tegen Bob “your english is very good”. Bob fronste zijn wenkbrauwen en antwoordde “I am an Englishman; It please me to hear this, I thought I
forgot english after a long time among the dutch people”.
Dat was even lachen.
Dat bij barpraatjes ook wel eens echt serieuze zaken te horen zijn, is dat ik van
een leeftijdgenoot hoorde dat je voor de 3e vaccinatie je zelf een afspraak moet
maken bij de seguridad social in tegenstelling van de eerste prik waarbij we
gebeld werden door de seguridad social. Het is maar dat u het weet als u de 3e
prik wilt krijgen. Al eerder had ik geschreven dat we een bezoek zouden brengen aan één van de nieuwe Barcelo hotels.
Ik belde eerst op om te vragen of het mogelijk is, als niet hotelgast te kunnen
lunchen of dineren in hun restaurant, dat is mogelijk. Deze keer brachten we
een bezoek aan hotel Barcelo la Nucia Hills maar toen we daar om 14.00 uur
aankwamen bleek het hele hotel gesloten te zijn. Toen maar naar het andere
Barcelo gegaan, La Nucia Palms, honderd meter verderop.
Deze was wel open, maar niet het restaurant, wel het paviljoen aan de riante
tuin met mooie waterpartijen, we gebruikten daar een lunch, of eigenlijk
gezegd uitgebreide tapas.
De mannen van ons gezelschap bestelden een broodje calamaris, dit was echt
speciaal en zeer goed bereid en smakelijk. De dames wilden een salade, maar
bestelden per abuis een ensaladilla, een soort Russische salade, dit viel hun een
beetje tegen. Ergo, het gaat niet goed met die nieuwe 5-sterren hotels.
Nog even dit, vernomen aan de bar dat de SVB, verantwoordelijk voor AOW
in Nederland, inspecteurs op pad heeft gestuurd om bij AOW’ers op hetzelfde
adres te controleren of zij samenleven, als dit geconstateerd wordt, dan zal de
AOW-uitkering voor beide naar 70% gaan.
GVG
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Heel Gezellig
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“El Canto de la Vida “
Het was slechts een aantal maanden geleden, dat Margaret Vegter en Gonnie
Boekestijn zich mijmerend afvroegen waarom Club los Holandeses, naast het
Shantykoor, eigenlijk geen “gewoon” zangkoor had. En zie: 18 oktober 2021
was de oprichtingsvergadering van het gemengd koor “el Canto de la Vida”!
Ofwel, “het koor van het levenslied” op 25 oktober 2021 was de eerste koorrepetitie met maar liefst 28 kersverse enthousiaste zangers, die collectief in het
zangdiepe sprongen! Er is direct al een volwaardig koor, mag je wel zeggen.
Niet alleen volwaardig maar ook bijzonder enthousiast. Bemoedigend en heel
apart om allround zoveel goeie zin mee te maken. Het initiatief is warm ontvangen. Complimenten!
Het gemengd koor “el Canto de la Vida”
beoogt met enthousiaste zangers onder
begeleiding van Annelies Dörr, Gonnie
Boekestijn ea. en uiteraard met de onvermoeibare technicus Fred Dörr op de achtergrond, een repertoire ten gehore te brengen
met primair liederen die het Nederlandse
levenslied vertegenwoordigen. “El Canto de la Vida” is laagdrempelig. Zowel
voor leden en zangers als het luisterend publiek. Het koor streeft naar een kwalitatief repertoire waar Club los Holandeses met trots over spreekt en tevens
een enthousiast publiek aan zich weet te binden. Laagdrempelig betekent dat
iedereen welkom is. Zangervaring of enge dingen als “noten lezen” zijn niet
vereist. Voel je dus niet beperkt. We zijn zangers die iedere maandag om 14:00
uur met elkaar een leuke, stimulerende middag willen ervaren en zingend in de
auto huiswaarts keren!
We zingen primair gemakkelijk mee te zingen Nederlandse levensliederen.
Liederen die je raken met sentiment en melancholie. Met elkaar zullen we het
repertoire ontwikkelen. Een Engelse Kerst-Carol of de pracht van een
Aznavour of Brel gaan we op den duur niet uit de weg.
Alle repetities beginnen met gezamenlijk inzingen en enkele technische zangoefeningen. Hierna begint ons koor het beoogde repertoire te oefenen.
Als je denkt 28 leden is genoeg. Wat kan ík toevoegen? Dan stel je de verkeerde vraag. Wat je kunt toevoegen is jouw stem en je enthousiasme.
We zien naar je uit. Kom op maandag om 14:00 uur langs, luister eerst of doe
direct mee. Word ook enthousiast en zing mee! Het is echt leuk.
Tot maandag!
Adriaan Polderman Dirigent
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Zomaar een bericht van een van onze leden.

EEN RIJM
De laatste weken breken aan, dan is dit jaar voorbij
de Sint zal weer naar Holland gaan maar eerst maakt hij ons blij.
Hij komt vast met het grote boek zoals eerdere keren
en zal tijdens zijn bezoek ons met iets lekkers vereren.
We zullen zingen zonder spatjes dat wordt ons streng verboden
want spetjes zijn nu echt niet netjes ze bevatten wellicht aerosolen.
Ja, boden en solen dat rijmt dus niet, dat is me dan vergeven
ik moet verder naar het verschiet er valt nog veel te beleven.
Want zodra de Sint is weggevaren gaan we richting Kerst
en net als alle andere jaren wordt veel in die laatste weken geperst.
Bomen versieren, stukjes maken, een kerstmarkt vol gezelligheid.
de koren zullen hun inzet niet staken en zingen hun liedjes zoals altijd.
In de club en ook daarbuiten wordt er weer naar uitgekeken
hoewel een white Xmas is uit te sluiten blijft de kerstsfeer niet in gebreke.
En dan de laatste uren voor de klok, die gaan niet meer zo snel
we eten wat, nemen een slok en dan opeens het klokkenspel.
Het jaar voorbij, mogen we kussen (?) wat brengt ons deze nieuwe tijd
we klinken op 2022 en ondertussen laten we vorig jaar over aan
de vergetelheid.
Dit is het einde van mijn rijm dus hoef ik niet meer te dichten.
Ik wens jullie allemaal fijne weken toe en een gezond en
een gelukkig nieuw jaar.
Inge Albers
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Bijdrage van de klaverjas afdeling.

Zaterdag 11 december 2021
Van 10.30 tot 14.00 uur
Bij ¨Club Los Holandeses’’

H

Hier staan vele
Leuke kramen met
Kerst- en kadoartikelen

En natuurlijk hebben wij heerlijke oliebollen,
appelflappen, erwtensoep, en veel meer lekkers.

U komt toch ook op onze sfeervolle kerstmarkt?
Ons clubgebouw is geheel in kerstsfeer.
Voor een kraam à €5.00 kunt U bellen 966875342

De uitslagen van de afgelopen maand.
Woensdag individueel :
5341 punten
Peter Klune
27 Okt.
5980 ,,
Ali Barneveld
3 Nov.
5426 ,,
Harry Blous
10 ,,
5058 ,,
Leo v.d.Klei
17 ,,
Zondag koppelen :
4845 punten
Marlies Groels - Ben v.Beek
24 Okt.
4922 “
Ben v. Beek
31 ,,
4925 “
Cees Gerrits - Harry Blous
7 Nov.
4682 “
Jan Schoonhoven
14 ,,
Tot zover weer de uitslagen

Het Klaverjasteam

Nieuws van het Shantykoor (december 2021)
Het Shantykoor likt de wonden na de afgelopen rampzalige jaren. We zijn
inmiddels op “volle” sterkte maar kunnen nog wel wat zangers gebruiken. Vind je
het leuk om elke dinsdag shantyliederen te oefenen kom dan gerust eens kijken in
ons clubhuis. Je mag zelfs zonder verplichting 2 x mee doen.
We lopen inmiddels al weer tegen het eind van dit jaar en zijn gevraagd om te
komen zingen bij Mobydick in Benidorm.
Ons optreden daar staat gepland op 13 december om 12:00 uur tijdens de kerstmarkt. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
Ook de muziekcommissie van ons koor is druk in de weer om te kijken welke nieuwe Shanty’s we kunnen toevoegen en welke kunnen worden afgevoerd van het
repertoire. We hebben inmiddels een zeemanspotpourri aan het programma toegevoegd en zijn druk aan het oefenen met “The Fields of Athenry”, een prachtig lied.

¨Club Los Holandeses¨
Plaza Justus 1
Urb. Barranco Hondo
L`Alfaz del Pi

Als laatste kan ik melden dat ook de leden van het Shantykoor tijdens de kerstborrel mee doen met de kerst sing-along tijdens de kerstborrel op 24 december in ons
clubhuis.
Rest mij nog, namens alle leden van het Shantykoor, om iedereen fijne feestdagen
te wensen.
Fred Dörr
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Kerst in Spanje, 9 tradities

HET
RAADSEL
VAN
DE
MAAND
oplossing november: 5

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

In deze tijd van het jaar is Spanje zeer zeker een bezoekje waard. Tijdens de kerst periode

zijn steden en dorpen in Spanje prachtig verlicht, de winkels mooi versierd én je kunt de
Spaanse tradities rondom kerst en oud & nieuw meemaken.
1. Kerstmarkten
In veel Spaanse steden vind je kerstmarkten zoals op Plaza Mayor in Madrid, of de populaire Fira de Santa Llúcia in Barcelona. Op die laatste koop je poepende beeldjes (caganer)
van diverse beroemdheden zoals de Paus, Barack Obama of een voetbalheld. Poep wordt
gezien als teken van geluk.
2. Levende kerststallen
In bijna elke stad of dorp kun je wel een levende kerststal (belenes vivientes) bewonderen.
Bijvoorbeeld op Metropol Parasol in Sevilla, een van de grootste van Andalusië. Of in
Bàscara (Girona), waar meer dan 300 acteurs aan meewerken.
3. Een lotje uit de kerstloterij
Vol spanning zitten veel Spanjaarden op 22 december voor de tv voor de trekking van de
kerstloterij, ook wel El Gordo (de dikke), genoemd. Bijna 90% van de Spanjaarden koopt
een lot in de hoop een grote geldprijs te winnen.
4. Nochebuena
In Spanje is het traditie om Nochebuena (kerstavond) met familie te vieren en te genieten
van een groot kerstdiner. Na het diner gaan ze naar de kerk om de nachtmis (la Misa del
Gallo) bij te wonen.
5. Dia de Navidad
Op Dia de Navidad (kerstdag) bezoeken Spanjaarden familie, eten ze een feestmaaltijd en
op sommige plaatsen krijgen kinderen cadeautjes van Papa Noel (Kerstman). De meeste
kinderen krijgen hun cadeautjes echter van de Drie Koningen (Los Reyes Magos) op 6
januari. In Spanje kennen ze geen 2e kerstdag.
6. Dia de los Santos Inocentes
Op 28 december is het Dia de los Santos Inocentes (dag van de onschuldigen). Deze dag is
te vergelijken met onze 1 april. Er worden de hele dag door grappen gemaakt en mensen
worden voor de gek gehouden. De traditionele grap is om een papieren mannetje op
iemands rug te plakken.
7. Nochevieja (oudjaar)
In Spanje wordt om middernacht geen vuurwerk afgestoken maar eet men 12 druiven. Bij
elke klokslag eentje en als dit lukt binnen de tijd volgen 12 maanden van geluk. Voor extra
geluk dragen Spaanse vrouwen rode lingerie tijdens de jaarwisseling. Het bekendste plein
van Spanje waar velen zich verzamelen is Puerta del Sol in Madrid.
8. Los Reyes Magos
Na oud & nieuw is het nog niet gedaan met de festiviteiten. In de avond van 5 januari is er
namelijk de optocht van de Drie Koningen (los Reyes Magos). Caspar, Melchior en
Balthazar gooien handenvol snoep naar de kinderen die langs de kant staan. Weer thuis
zetten de kinderen hun mooiste schoentje met daarbij melk en koekjes voor de Drie
Koningen en water voor hun kamelen. Zijn de kinderen lief geweest? Dan vinden zij in de
ochtend van 6 januari cadeaus. Zijn ze stout geweest? Dan krijgen ze steenkool, tegenwoordig geen echte meer maar gesuikerde.
9. Roscón de Reyes
Op 6 januari eten de Spanjaarden traditioneel Roscón de Reyes, een ringvormige cake
waarin 2 dingen verstopt zitten: een figuurtje van een koning en een boon. Zit de koning
in jouw stuk? Dan word jij gekroond tot koning van die dag. Vind je de boon? Dan moet
jij het volgende jaar voor de Roscón de Reyes zorgen.
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BC Los Holandeses

BRIDGE NIEUWS

Uitslagen oktober 2021
1 oktober
1. Oljusja en Frans van Woudenberg
2. Ineke en Hans Praalder
3. Pieter van Reede en Peter Ortmans
8 oktober
1. Oljusja en Frans van Woudenberg
2. Christine van Bel en Monika Hennenberg
3. Anneke en Henk Overmeen
15 oktober
1. Hetty Hertog en Marlies Brown
1. Anneke en Henk Overmeen
3. Oljusja van Woudenberg en Pieter van Reede
22 oktober
1. Ann Koot en Jo Nilwik
2. Tom Wetjens en Rein Smit
3. Oljusja en Frans van Woudenberg
29 oktober
1. Sandy en Peter Kuivenhoven
2. Ans de Geus en Jan Mol
3. Ann Koot en Jo Nilwik
Hoe je het bridgespel ook beziet,
het is ontspanning en meer niet.
Ook al speel je in de hoogste kringen,
er zijn altijd belangrijker dingen.
Al hebt u ook het streven
de top te halen in het bridge leven,
u komt er niet zonder uw maat.
Iemand die u steeds terzijde staat.
Doet hij het fout, denk dan alras,
dat de vorige blunder van uw hand was.
En dat degene die maakte de fout,
daar zelf het meeste om rouwt.
Doet hij het goed, laat hem dat merken,
dat zal uw partnership versterken.
Uw spel wordt er slechts beter van,
als u vertrouwen hebt in die vrouw of man.
Dus spelen zonder haat of nijd.
De leuze is ….. VERDRAAGZAAMHEID!

Bridgeteam: Ans de Geus en Jan Mol
(heeft niets met plaatje te maken!)
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70%
68,75%
63,13%
57,81%
57,50%
56,88%
61,50%
61,50%
60,50%
65,28%
64,93%
62,15%
64,17%
60,42%
55,42%

WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN
MAANDAG
“
“

BILJART LIBRE COMPETITIE
GEMENGD KOOR
CANASTA

10.15 - 14.00
14.00 - 16.00
19.30

DINSDAG
“
“

BEELDHOUWEN
SHANTYKOOR
DARTS

10.15 - 13.00
14.00
19.30

WOENSDAG

KLAVERJASSEN

10.30

DONDERDAG
“
“
“
“

BILJARTINSTUIF
JEU DE BOULES
SCHILDEREEN
BIBLIOTHEEK
LINEDANCING

10.30 - 14.00
11.00
10.15 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

VRIJDAG

RESERVE WEDSTRIJDDAG
BILJARTCOMPETITIE EN
TOERNOOIEN
BRIDGE
TAFELTENNIS
SJOELEN

10.30 - 14.00
12.00
20.00
20.00

ZATERDAG
“

BILJART 3-BANDEN COMP.
WANDELEN

10.15 - 14.00
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.

Boogschutter is honderd procent zuiver en oprecht, maar kan
ijzig zijn als ze bedrogen worden. Boogschutters houden niet
van negatieve mensen, ze ontlopen ze liever om hun eigen
positieve energie te behouden.
Boogschutters nemen ook afstand van hun eigen negatieve emoties, ze praten
niet over hun gevoelens, zodra ze hun gevoelens ervaren of verwerkt hebben,
gaan ze verder met hun leven. Een Boogschutter leeft niet in het verleden,
maar kijkt altijd uit naar de toekomst. Boogschutter is betrouwbaar, direct,
speelt geen spelletje en is altijd trouw aan zichzelf. Een Boogschutter is inspirerend voor zijn of haar omgeving. Boogschutter heeft de interessantste verhalen te vertellen en een geweldig gevoel voor humor. Boogschutters zijn inspirerend en filosofisch ingesteld, ze hebben de kracht in hun hart en geest om mensen in positieve zin te veranderen. Boogschutter is sociaal, kan goed luisteren
en probeert de ander te begrijpen.

ZOEKERTJE(S)
Te koop gevraagd:
Wie heeft er nog een gave en uiteraard vlakke Sjoelbak met
30 sjoelstenen staan? Als hij niet meer wordt gebruikt, neem ik
hem graag over. Geen kleine, wel wedstrijdformaat,
200 cm x 40 cm. Reageren svp
0031-627377881, Jos & Willeke de Bruijn

Te koop gevraagd:
Ruime stacaravan, chalet of cabana met 2 slaapkamers, wc/douche
op de volgende campings: Villasol, Arena Blanca, la Torreta of el Raco.
Reactie graag naar 0031-627377881 en/of 0031-653867565

OPROEP :
Is er iemand met een eucalyptus boom? Wij willen graag voor de
Kerststukjes komen om de boom gedeeltelijk te snoeien.
Groetjes Linda

652 152 122
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Adverteerders

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!

Nuttige telefoonnummers / adressen

Chequi
Ciudad Patricia
Eddy Kramer
Euro Clinica Rincón
Fresno
HCB
Huisarts Koenders CMA
Indoor parking
Ingeborg Posthuma
Kuiper verhuizingen
Montebello
v.Rijsbergen, therapeute
Salon 5
Saya Consulting
Senioren Services C.B.
Toldos Aitana
Totays
Vistalia

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

Brigitte Kriek, 0034-620179703
Mis je een belangrijk telefoonnummer?
Geef dat dan even door aan de redactie
van dit blad.

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Nederland

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

Advertentietarieven per kalenderjaar
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Kleur
€ 250,00
Z/W
€ 180,00
Weblink gratis
Kleur
€ 150,00
Z/W
€ 90,00
Weblink gratis
Kleur
€ 90,00
Z/W
€ 70,00
Weblink gratis

