We schrijven juni 2021
Tweelingen is het interessantste sterrenbeeld van de
dierenriem. Tweelingen zijn charmant, geestig, energiek,
inventief, slim, veelzijdig en een meester in gevatte
opmerkingen. Tweelingen zijn communicatief en steeds
bezig met kennis vergaren, het is een echte denker, een
ware filosoof. De behoefte aan verandering is groot, saaiheid is de
grootste vijand. Tweelingen voelen zich op z’n best bij opwinding en
gezonde spanning, is ongrijpbaar en vermijdt confrontaties.
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Nieuws van het Evenemententeam
Sinds maart verleden jaar heeft het Evenemententeam niets kunnen doen.
Wij zijn blij dat, nu de maatregelen wat versoepeld zijn, er eindelijk weer
eens wat georganiseerd kan worden op de club.
Te beginnen ‘moederdag’ op 9 mei! De dames kregen allemaal koffie of
thee en een bordje met wat lekkers en een klein kadootje. Dit keer was
het een opvouwbaar boodschappentasje, wat bij velen erg in de smaak
viel.
Op 20 juni is het ‘vaderdag’ en dan is er ook koffie of thee met iets lekkers en een aardigheidje voor de heren. Nu staat binnenkort het EK-voetbal voor de deur.
De wedstrijden van het Nederlands elftal kunnen we op het grote scherm
bekijken en de club is daarom feestelijk oranje versierd. Laten we hopen
dat Nederland het zo goed gaat doen, dat er na de groepsfase nog wedstrijden volgen.
Het evenemententeam.

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)
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LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Bert van de Kaa
Coby Ladan
Yvonne Poldervaart en Rob Poldervaart
Frieda Verplancke-de Smet en Walter Verplancke
Afgelopen maand overleden leden: José Dassen
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar.
Een berichtje voor alle leden, indien u beschikt over een emailadres of
wijziging daarvan, dit graag aan mij doorgeven.
Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl
Joke Niestadt

SOCIËTEIT
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
(vanaf 11 juni )
Door de ontwikkelingen rondom het
Corona-virus zijn de regels door de
overheid weer wat aangescherpt.
Voor ons clubgebouw en terras gelden alle door de overheid voor de
horeca vastgestelde regels. Dit betekent momenteel onder meer: 1,5
meter afstand van elkaar aanhouden behalve van uw eigen huisgenoot, tafels en stoelen bij voorkeur
niet verplaatsen, altijd een mondkapje gebruiken behalve terwijl u
eet, drinkt of zwemt, en er mag buiten 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. Vanzelfsprekend draagt iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid in deze.

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.

Bij de voorplaat:

Het aquaduct van Segovia is een Romeins aquaduct in de Spaanse stad Segovia.
Het bouwwerk dateert uit de tijd van Trajanus (begin 2e eeuw) en is een belangrijk symbool van de stad, zoals blijkt uit het stadswapen. Het water werd aangevoerd vanuit heuvels op 15 km afstand. Sinds 1985 staat het op de UnescoWerelderfgoedlijst als onderdeel van de "Oude stad Segovia en aquaduct".
De BRUG blz. 2

AFDELINGEN
Agenda activiteiten
Bibliotheek
Biljart driebanden
Biljart instuif
Biljart libre
Bridge donderdag
Bridge woensdag
Canasta
Computerhulp
Darts
Evenementen Team
Jeu de Boules
Klaverjassen
Lief en Leed
Linedance
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Beeldhouwen
Schilderen
Wandelen

Contactpersonen

Telefoonlijst

Aad en Marco: evenemententeamclh@gmail.com
Joke Holleman
965 873 419
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
679 015 430.
Chris Janse
+31 653 746 446
Jan Mol
+31 614 216 507
Margaret Vegter
643 219 812
Joke Niestadt
656 943 098
Marianne van der Klooster
684 451 163
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
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 is alweer juni 2021en het jaar is al bijna voor de helft voorbij. Helaas was
het voor ons niet mogelijk om de wintermaanden gezellig in Spanje door te
brengen en hebben we deze periode in Nederland uit moeten zitten. Er is veel
gebeurd en ook heel weinig. We hebben inmiddels 33 persconferenties gezien en
en gehoord en ons aan de regels gehouden, tussen hoop en vrees geleefd.
Ben ik verkouden, heb ik keelpijn, is de smaak en reuk nog in orde, geen koorts
of spierpijn, wel of niet testen, positief of gelukkig negatief, wat een gedoe allemaal. En toen in april: DE PRIK en na een paar weken eindelijk DE TWEEDE.
Het voelt in ieder geval beter en op Moederdag kreeg ik eindelijk weer eens een
knuffel van mijn zoon (het kon nu wel weer volgens hem). We gaan er vanuit
dat het nu langzamerhand allemaal beter wordt en we een manier gaan vinden
hoe we in de toekomst met het virus om moeten gaan. Ik ben ook benieuwd of
we de anderhalvemetersamenleving, de ellebooggroet en handenwassen blijven
omarmen of dat we binnen de kortste tijd weer om elkaars nek hangen en drie
zoenen geven, ook al ken je de persoon amper!! Gewoon hoi zeggen mag ook
best. In de aflopen tijd is De Brug al 15 keer digitaal verschenen en na de
zomerstop en de maand september gaan we per oktober kijken of we er weer
een mooi gedrukt exemplaar van kunnen maken. De redactie hoopt op veel
kopij, foto’s, verhalen en suggesties. In deze Brug was het aanbod vrij summier,
maar ondanks dat, veel leesplezier en een gezellige en gezonde zomer gewenst.
Elzelies Dolfin
Na de werkzaamheden van Wil Slangen te hebben over genomen zit mijn eerste
halfjaar als redactiemedewerker er op, de eerste 6 nummers zijn een feit. Het is
best leuk, toch gaan er ongemerkt nog heel wat uurtjes inzitten, dit had ik minder verwacht. Als pensionado heb ik die tijd gelukkig en soms is het een kwestie
van keuzes maken, wat gaat vòòr ? Met het maken van de Brug is er op zeker
moment wat tijdsdruk, want hij moet wel de 1e van de maand al klaar zijn. Nu
de Brug per 1 Oktober “gedrukt” moet zijn, gaat de tijd van het drukken er ook
af, dus goed plannen is belangrijk en rond de 21e van de maand wil ik echt wel
alle artikelen ontvangen hebben. De digitale versie gaat nog 1x in september
verschijnen; om technische redenen stoppen we in juli en augustus want wat
echt heel belangrijk is bij het maken van de Brug, is hele goede wifi en dat is in
de zomer niet altijd goed voorhanden, zeker niet als je onderweg bent of op een
camping staat. Mocht er in deze periode iets plaatsvinden, waarvan iedereen op
de hoogte moet zijn, dan verwijs ik naar webmaster@holandeses.nl
Fred Dörr zal deze mededeling dan op onze website plaatsen. Voor iedereen een
fijne zomer. Oh ja, in de handen hoesten of niezen kan ècht niet meer, dit
gebeurt weer heel vaak !!
Willeke de Bruijn
.
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Van de bestuurstafel
Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2021.
Volgens de statuten dient er in het voorjaar een Algemene Leden
Vergadering door het bestuur te worden uitgeschreven. Normaal gesproken vindt deze plaats in maart maar door de overheidsregels die thans
gelden i.v.m. corona was het een probleem om met een groot aantal personen bij elkaar te komen. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om
op een later tijdstip, als er meer mogelijk is en het ‘weer’ meewerkt, een
ALV in de buitenlucht te houden. Daarvoor was 7 mei gepland met een
uitwijkmogelijkheid naar 10 mei.
Door het prachtige weer op 7 mei kon de ALV buiten doorgaan, wat een
heel bijzonder karakter aan deze bijeenkomst gaf. Ondanks dat het
ledenaantal ten opzichte van 2020 met circa 50 was gedaald, was de
opkomst inclusief de machtigingen ongeveer gelijk aan die van vorig
jaar. Naast de gebruikelijke agendapunten als ingekomen stukken, notulen en financieel verslag, stond er ook de herverkiezing van een aantal
bestuursleden en de verkiezing van een nieuw bestuurslid op de agenda.
Herkozen moesten worden de voorzitter Gerry Officier, de vice-voorzitter Fred Mahler, de secretaris Paul van Veen, nieuw gekozen, de penningmeester ondergetekende, en als nieuw bestuurslid Joke Niestadt.

Naar aanleiding van een verzoek in de rondvraag om de openingstijden
van de club te verruimen, werd er na afloop van de ALV een afspraak
gemaakt voor een overleg met deze leden, het barteam en het bestuur.
Dit overleg heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 mei waarin een aantal
wensen kenbaar zijn gemaakt en tot het volgende heeft geleid. Er is
afgesproken om de laatste ronde te schenken om 17.30 uur, de keuken in
de middag te openen tot 16.00 uur en met ingang van 11 juni de club
doorlopend te openen van ‘s morgens 10.00 uur tot ‘s avonds 24.00 uur.
Ook het barteam heeft deze verruimingen kenbaar gemaakt. Het verzoek
om een tv-scherm te plaatsen waardoor men grote evenementen gezamenlijk kan kijken, zal ook ingewilligd worden.
Resumerend kunnen we stellen dat er sprake was van een bijzondere
algemene ledenvergadering die heel constructief was en waarmee het
bestuur weer voortvarend aan de slag kan. Ik heet de nieuwe leden welkom bij onze club en voor allen een fijne zomer gewenst.
Jos de Bruijn

Bij deze verkiezingen was ook weer sprake van een unicum. Alle 89
beschikbare stemmen werden zonder een tegenstem uitgebracht op de te
verkiezen bestuursleden. Dit was nog nooit gebeurd in de historie van de
club.
Voorts werd door de voorzitter aan de aanwezigen de vraag voorgelegd
of er behoefte was onder de leden om De Brug weer in gedrukte vorm te
laten verschijnen. De animo hiervoor was groot, daarom heeft het
bestuur besloten om De Brug per 1 oktober a.s. weer in gedrukte vorm te
laten verschijnen. In de begroting voor dit jaar is hiermee rekening
gehouden.
Overigens zal De Brug in juli en augustus niet verschijnen maar weer
per 1 september.
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BEELDHOUWEN
Sinds 2019 kon ik ook beeldhouwen op de
dinsdagmorgen, voorheen werkte ik op dinsdag! Omdat ik dol ben op tulpen, heb ik hiervoor gekozen en dacht dat dit niet zo moeilijk was. Ik had al veel moois van anderen
gezien, maar die lichamen en de daarbij
behorende verhoudingen leken mij erg moeilijk. Later bleek dat de tulp ook een uitdaging is voor een beginneling!
Het is waarschijnlijk een van de langste projecten geweest van de “beeldhouwgroep”
maar met hulp van Linda en mijn enthousiasme staat hij nu toch op ons terras en ook al is
hij niet perfect, onder het motto “de perfecte
tulp bestaat niet” is dit bij beeldhouwen een
prima escape voor imperfectie!!
Willeke
Elke dinsdagochtend als we met de muzikanten oefenden
voor het shantykoor zag ik mensen beeldhouwen. Het leek
me leuk om dat ook te doen, maar je kunt nou eenmaal geen
twee dingen tegelijk, dus bleef ik lekker muziek maken. De
lockdown zorgde ervoor dat de repetities van het shantykoor
niet door konden gaan en zo ben ik in het najaar van 2020
begonnen met beeldhouwen.
Onder begeleiding van Linda begon ik vrij onzeker, maar dit
veranderde snel.
Ik kreeg er steeds meer lol in. Heerlijk om zo buiten bezig te
zijn, maar ook gezellig met elkaar.
Dankzij de lockdown heb ik er een nieuwe hobby bij en ben
ik ook thuis stenen aan het bewerken.
Gonnie Boekestijn

en

SCHILDEREN
Wat nu? Onze lerares ligt in het ziekenhuis. Volmondig werd er ‘ja’ gezegd om
door te gaan. Zo groot is het enthousiasme onder de meisjes. Ik ben nog niet zo
lang bij deze creatieve meisjes (dames), maar voel me helemaal thuis bij de
groep. Doordat mijn dagen een beetje leeg werden, heb ik mij aangesloten.
Totaal geen spijt van. Intussen al met mijn 3e beeldje bezig. Ik hoop dat onze
juf maar weer gauw terugkomt, we missen haar. Beterschap Linda!
Joke Niestadt

Vandaag hebben we weer heerlijk
“gehakt” op de club, zo noemen
we ons beeldhouwen namelijk “
hakken” terwijl het eigenlijk meer
vijlen, schuren en polijsten is.
De zon scheen (zoals meestal op
de dinsdagmorgen) en velen gingen lekker onder de bomen in de
schaduw aan de gang.
Voor de tweede week zonder
Linda maar we hebben elkaar met raad en daad bijgestaan en de technisch moeilijker vragen bewaren we voor haar, als ze weer fris en fruitig aanwezig is.
Gelukkig horen we goede berichten over haar, we hopen dat ze snel weer
opknapt en ons dan weer met haar inzicht en advies de goede kant op wijst. Het
hakken is natuurlijk waar we voor komen om mooie, aparte leuke beelden te
maken van gasbeton, speksteen, opaal of een andere steensoort en om onze
vaardigheden te verbeteren, maar het sociale aspect is minstens zo belangrijk.
Daarom beginnen we met gezamenlijk koffiedrinken en gezellig kwebbelen en
sluiten we het af met een lekker drankje met soms snacks erbij. Inspanning en
ontspanning wat een goede combinatie is dat toch. Iedereen die geïnteresseerd is
en eventueel ook hiervoor voelt, het is elke dinsdagmorgen, kom eens langs,
proef de sfeer en probeer het een keer!
Groetjes Margaret
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nog meer beeldhouwen
Linda heb ik in 2015 voor het eerst ontmoet op de
club. Zij was de eerste met wie ik sprak en zij is heel
goed in staat om je een welkom gevoel te geven. Een
mooie visitekaart voor de club. Ik heb toen nooit kunnen vermoeden dat zij mijn ‘beeldhouwjuf ‘zou worden.
Linda; “ik ben blij met je hulp, tips, ideeën en aanwijzingen. En mooi hoe je dit doet met respect voor de
Ingrid D.
amateur kunstenaar!”
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

Ik ben 4 jaar geleden bij de beeldhouwgroep begonnen.Eerst onder leiding van Jaap,
veel van geleerd op zijn manier. Je moest wel altijd oppassen dat het jouw beeld
bleef... Inmiddels heb ik een aantal beeldjes gemaakt, je huis en tuin komen er vol
mee te staan, dus ook weggegeven, met als gevolg dat ik nu voor de derde keer een
vlinder maak en een tweede danseres. Maar ik vind het nog steeds heerlijk om te
doen. Van Bart hebben we wat meer fijnere technische aanwijzingen gekregen en nu
Linda doet het ook heel erg goed! Het is elke keer weer gezellig en heel raar maar we
hebben altijd prima weer op dinsdag! Voorlopig gaan we zo lekker door!

Ingrid van Veen.

Via deze Brug wil ik Linda, onze lerares beeldhouwen, in het zonnetje zetten.
Na een moeilijke tijd hebben zij en haar Fred dit verdiend.
Lieve Lin wij verheugen ons erop, dat je weer gauw ons kan helpen met onze
beelden.
Liefs Sylvia

Linda ook ik wens je van harte beterschap.
Elzelies
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CANASTA afdeling
Het is al weer een tijdje geleden dat er iets over
de Canasta is geplaatst. Het lijkt de goede kant
op te gaan maar we zijn er nog niet.
We kunnen per afdeling zelf bepalen wanneer we de draad weer oppakken.
Willeke en ik zijn er nog niet voor om nu al te starten met de Canasta, dit
wordt ons wel gevraagd. De 1.5 meter afstand is moeilijk en met mondkapje
spelen (want dit is nog steeds verplicht binnen mits je een consumptie
gebruikt) vinden we geen optie.
Onze keuze is om in september weer van start te gaan, als de beperkingen minder worden. Voor diegene die wel willen spelen, zij kunnen op eigen initiatief
een groepje formeren, voor hen zorgen we dan dat er 2 spellen in de club aanwezig zijn. Bij alle binnen activiteiten blijft een mondkapje nog verplicht!
Zodra we weer in clubverband gaan spelen, laten we het uiteraard weten, voor
iedereen een goede zomer en blijf vooral gezond.
Willeke de Bruijn en Joke Niestadt

Wij gaan weer SJOELEN op vrijdag 11 juni
Nu de coronaregels zodanig zijn versoepeld,
en bijna iedereen de vaccinaties “binnen”
heeft, én de temperatuur ´s avonds aangenaam zal zijn, acht de sjoelclub het verantwoord om officieel te gaan starten met het
sjoelgebeuren.
Op vrijdag 11 juni a.s. hopen wij buiten
(met inachtneming van de regels van de overheid en van ons bestuur)
met de dan in Spanje aanwezige trouwe sjoelleden een gezellige avond
te beleven. Wij beginnen, zoals het gebruikelijk was, om 20.00 uur.
Namens het Sjoelbestuur, Ben van Zutphen, Karin Murks, Yvonne Lit,
met vriendelijke groeten, Harriët Maenen
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barpraat
Nog even, dan kunnen we weer echt aan de bar zitten (hoop ik). Er zijn toch wel verhalen, al is het niet aan de bar, een verhaaltje van mijzelf over de burgerlijke ongehoorzaamheid van de jeugd die de coronamaatregelen niet zo nauw nemen. Ik dacht er nog
eens over na hoe ik me zou gedragen als ik nog in die leeftijd zou zijn. Niet veel anders
moet ik eerlijk toegeven. Ik herinner me nog toen ik rond de twintig jaar was behoorlijk irritant en dwars kon liggen.
In 1957 was ik een zeeman op de grote vaart, in die tijd bestond de dienstplicht nog,
deze duurde bijna 2 jaar. Jongens die op de Nederlandse koopvaardij voeren, konden
kiezen om gedurende 4 maanden een kanonniersopleiding te volgen bij de koninklijke
marine in Den Helder en dan de verplichting nog 5 jaar op de Nederlandse koopvaardij
te blijven varen. Dat was voor de overheid gemakkelijk te controleren door de gegevens van de waterschout op te vragen, bij die instelling werd er aangemonsterd en als
men niet meer aangemonsterd was kreeg je thuis bezoek en na een waarschuwing
moest je alsnog de diensttijd uitzitten. Maar dit even ter inleiding van mijn verhaal
over de jeugdige ongehoorzaamheid. Wij als koopvaardijmannen vonden de marine
maar niets, in uniform lopen, verplicht groeten aan je "meerdere" enz. enz.
De bedoeling was van die kanonniersopleiding, dat als er een derde wereldoorlog zou
uitbreken er mitrailleurs en kanonnen op de koopvaardijschepen geplaatst werden en
door eigen bemanning bediend konden worden. Tijdens de tweede wereldoorlog moesten marinemannen dat schiettuig bedienen en zij hadden al personeelstekort. Daar was
niets mis mee en we hadden daar ook geen problemen mee. Maar die militaire discipline hadden wij als jonge twintigers wel moeite mee. In Den Helder op fort Erfprins leerden we omgaan met mitrailleurs en kanonnen, best leuk maar niet dat militaire gedoe
er omheen en daar kwam de ongehoorzaamheid. We waren met 12 man, een klasbak
heette dat onder leiding van een korporaal van de marine, een tè lieve jongeman, hij
kon ons niet aan en dat was grote pret voor ons, het begon ‘s morgens al bij het aantreden, ongepoetste schoenen, het marine petje scheef, niet precies in een recht lijntje
staan, dan marcheren voor ontbijt, bij het commando rechts ging de helft links, dit
spraken we af. Ons korporaaltje werd er gek van en moest natuurlijk onze misdragingen doorgeven aan zijn superieuren.
Kregen we weer straf, in onze vrije tijd moesten we aardappels schillen b.v. Dat konden wij natuurlijk niet we schilden te dik, allemaal vierkante blokjes, wij zijn zeelui
maar geen koks riepen wij. Ergo er was weinig met ons te beginnen, maar wij hadden
lol met die dwarsliggerij. Wat we wel erg vonden, was als we een keertje geen straf
hadden en we de wal op mochten zoals dat heette, dan werd in sommige cafe´s de toegang geweigerd, ook vanwege de misdragingen van onze voorgangers.
Wij waren te onderscheiden door een margrietje op onze mouw (prinses Margriet
is/was de beschermvrouwe van de Nederlandse koopvaardij).
Ik bedoel maar, als ik nu twintig jaar zou zijn, ging ik ook illegaal in loodsen en parken
feestvieren denk ik.
GVG.
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BERICHT VAN HET BARTEAM
Beste leden,
Aangezien het EK voetbal van 11
juni tot en met 11 juli plaatsvindt
zullen alle wedstrijden van het
Nederlands Elftal te zien zijn in ons
clubgebouw op een groot scherm.
De eerste wedstrijd is zondag 13 juni om 21.00 uur NederlandOekraïne de tweede wedstrijd is op donderdag 17 juni om 21.00 uur
Nederland - Oostenrijk en derde wedstrijd in deze poulefase is op
maandag 21 juni om 18.00 uur Noord-Macedonië – Nederland, tijdens
deze wedstrijden is ons clubgebouw de gehele dag geopend en onze
keuken ook.
Natuurlijk is het zo, mocht het Nederlands Elftal de volgende ronde(s)
bereiken dan zijn deze wedstrijden uiteraard ook in de club te zien.
In onze Algemene ledenvergadering is gevraagd of wij onze openingstijden van het clubgebouw wat kunnen verruimen. Wij hebben daarom
besloten dat vanaf heden het clubgebouw elke dag geopend is van
10.00 tot 18.00 uur, de laatste ronde zal gegeven worden om 17.30 uur.
De keuken is voortaan de gehele week geopend van 10.00 uur tot 16.00
uur. Aangezien de afdelingen pingpong en sjoelen weer gaan beginnen
op de vrijdag vanaf 11 juni zullen wij op de vrijdag de gehele dag
geopend zijn tot 0.00 uur zonder dat wij dicht gaan en de keuken is dan
ook de gehele dag geopend.
Als er nog geen avondactiviteiten plaatsen vinden, dan sluiten wij om
18.00 uur. Hopelijk wordt de angst onder onze leden minder en kunnen
de andere afdelingen ook weer hun activiteiten opstarten. Want de
meeste van onze leden hebben de eerste of 2 vaccinatie gehad.
Het barteam
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Barranco Hondo Stappers

Zaterdag 22 mei
weer een mooie
wandeling
gemaakt met een
enthousiaste
groep wandelaars.
We zijn naar
Castell de Castells
geweest, naar Los
Arcos, de 2
bogen, dit is een
authentiek verrassend natuurwonder van 5.5 km.
Het weer was
prima en na
afloop een menudel-día, het was
weer een geslaagde dag !
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bericht van het Shantykoor
Shantynieuws.
Na een aantal gezellige en toch ook constructieve repetities zijn wij
begonnen aan onze jaarlijkse zomerstop.
In september gaan we weer beginnen en laten we hopen dat iedereen
weer aanwezig kan zijn en goed bij stem is, want we willen er natuurlijk
dan uit volle borst weer tegenaan gaan.
We zullen dan ook op ons gemak gaan kijken welke liedjes we op ons
repertoire willen hebben.
Rest mij, om jullie een hele fijne zomer toe te wensen. In september
hoop ik jullie allemaal weer in goede gezondheid te zien.
Fred Dörr

Bibliotheek nieuws
We hebben in de afgelopen weken weer veel boeken
gekregen van mensen die de kast hebben opgeruimd en weer terug zijn
gegaan naar Nederland.
Dus misschien zit er iets voor u bij wat u nog nooit gelezen heeft.
De medewerkers van de bibliotheek ontvangen u met open armen, wel
met in achtneming van de regels van de overheid, maar daar zijn we
inmiddels aan gewend.
Dus handen ontsmetten en het mondkapje dragen.
En zoals u wellicht weet is de bibliotheek iedere donderdag van 13:00
tot 14:00 uur open. Bij het zwembad het trapje af, daar is rechts de bibliotheek.
Met vriendelijke groet,
de medewerkers van de bibliotheek.

HET
RAADSEL
VAN
DE
MAAND
oplossing mei: 192
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KLAVERJASNIEUWS
Hierbij de klaverjas uitslagen van de maand Mei.
5869 punten
Woensdag 28/4 Tonny Duyneveld
Rob v.d.Velde /Jan Schoonhoven 5334 punten
2/5
Zondag
5576 punten
Woensdag 5/5 Cees Gerrits
5063 punten
9/5 Tonny Duyneveld/Marco
Zondag
5564 punten
Woensdag 12/5 Wies Benthem
5359 punten
16/5 Tonny Duyneveld/Marko
Zondag
4793 punten
Woensdag 19/5 Dick Holleman
5133 punten
23/5 Tonny Duyneveld/Marco
Zondag
5338 Punten
Woensdag 26/5 Tony Duyneveld
Dit waren dan weer de uitslagen van deze maand. Wat de Brug betreft ligt
alles stil de komende maanden maar wij hopen gezellig door te gaan met
het klaverjassen. Voor de goede orde: Wij klaverjassen op elke Woensdag
om 10.30 uur en op Zondag koppelen we ook om 10.30 uur.
Allemaal een goede zomer gewenst ( zonder Corona ) Het klaverjasteam.

10 leuke weetjes over Spanje
1) Spanje bestaat uit het Ibirisch schiereiland in Zuid Europa. Ook de eilanden
groep Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische Eilanden in de
Atlantische Oceaan en de Spaanse exclaves in NoordAfrika horen bij het
Spaanse koninkrijk.
2) De Feniciërs gaven het Iberisch schiereiland de naam Hispania.
Waarschijnlijk betekent dit het “Land van de Konijnen”.
3) In Spanje houden de mensen ’s middags siësta (ofwel een dutje), vooral in
de warme zomermaanden. Dit duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Let op: tijdens
de siësta zijn veel winkels gesloten.
4) Wij zijn gek op de bekende Spaanse tapas. Ander typisch Spaanse produc
ten zijn chorizo, jamón serrano of jamón ibérico (Iberische ham) de Spaanse
tortilla, churros, paella, gazpacho en calamares a la romana (gefrituurde inkt
vis). Wist je trouwens dat tapas in sommige delen van het land gratis zijn?
Vooral in het zuiden krijg je vaak gratis tapas bij je drankje.
5) In Spanje wonen ruim 40 miljoen inwoners. Veruit de meesten wonen in de
grote steden of langs de Costa’s.
6) Spanje kent vier officiële talen: Castiliaans (Spaans), Catalaans, Baskisch en
Galicisch.

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

7) Wist je dat Spaans de tweede wereldtaal is. En dat ruim 500 miljoen men
sen over de hele wereld Spaans spreken.
8) Wist je dat het woord electroencefalografista het langste woord is in de
Spaanse taal? Dit woord heeft in totaal 10 lettergrepen! Het betekent overi
gens: de persoon die de elektrische activiteit van de hersenen door middel
van een onderzoek detecteert.
9) De meest populaire vakantiebestemmingen van Spanje zijn de Costa Brava,
Costa del Maresme, Costa Dorada en de Costa del Sol.
10) Aan de Costa de la Luz ligt het prachtige en grootste natuurpark van
Europa: de Coto Doñana. Hier overwinteren jaarlijks miljoenen vogels.
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BRIDGE NIEUWS
Hallo bridgevrienden,
Eindelijk is er zicht op het onder controle krijgen van de coronaproblemen door
alle overheidsmaatregelen, het aanpassen van onze onderlinge omgang en de
vaccinaties.
Het bridgeteam Margaret, Ans en Jan, dat zichzelf op non-actief heeft gesteld in
verband met de Coronaregels, heeft er alle vertrouwen in dat we in september
weer zonder de verplichte mondkapjes kunnen spelen en de meeste bridgers
zich hebben laten vaccineren.
Dit betekent dat we er vanuit durven gaan dat we vanaf september, zowel op
woensdagochtend als op donderdagavond weer gezellig in clubverband kunnen
gaan bridgen.
Voor diegenen die toch willen bridgen zien we de vrijdagmiddag als een tussenoplossing die tevens de donderdagavond vervangt i.v.m. de avondklok.
We hopen in september zowel op woensdag als op donderdag een aantal nieuwe
leden te mogen begroeten maar vragen ook de bridgers die eventueel stoppen
dit even door te geven aan Jan.
We wensen iedereen een gezellige zomer en hopen straks elkaar weer te zien
aan de bridgetafel.
Vriendelijke groeten, Margaret, Ans en Jan.

Facebook pagina
Sinds 27 november is er een nieuwe Facebookpagina speciaal
voor leden. De opzet van deze pagina is om op de hoogte te blijven van het nieuws van de afdelingen. Tevens kan je zelf leuke
artikelen of foto´s plaatsen. Ook bestaat de mogelijkheid om iets
‘te koop’ te vragen of te ‘verkopen’ òf hulp aan te bieden, zolang
het maar niet van commerciële aard is.
Als je een Facebookaccount hebt, kan je je aanmelden op deze
pagina, dus kom en meld je aan.
Joke Niestadt, paginabeheerder
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WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN
MAANDAG
“

BILJART LIBRE COMPETITIE
CANASTA

DINSDAG
“

SCHILDEREN / BEELDHOUWEN 11.00 - 13.00
SHANTYKOOR
14.00
(zomerstop van mei tot september)
DARTS
19.30

“

10.15 - 14.00
19.30

WOENSDAG
“

BRIDGE
KLAVERJASSEN

10.15
19.30

DONDERDAG
“
“
“
“
“

BILJARTINSTUIF
JEU DE BOULES
SCHILDEREEN
BIBLIOTHEEK
LINEDANCING
BRIDGE

10.30 - 14.00
11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 14.00
13.30 - 15.00
19.00

VRIJDAG

RESERVE WEDSTRIJDDAG
BILJARTCOMPETITIE EN
TOERNOOIEN
TAFELTENNIS
SJOELEN

10.30 - 14.00
20.00
20.00

ZATERDAG
“

BILJART 3-BANDEN COMP.
WANDELEN

10.15 - 14.00
10.00

ZONDAG

KOPPELKLAVERJASSEN

10.15 - 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.

Sterrenbeeld: Tweelingen 21 mei tot 21 juni.
Tweelingen houdt van discussies en is nieuwsgierig naar het
standpunt van anderen, omdat Tweelingen iemand kan doorzagen, kunnen discussies uitlopen in ruzies. Tweelingen zijn
enorm goed met woorden en zal er alles aan doen om te winnen met zijn of
haar weerwoord. Het zijn duiveltjes met een fluwelen tong, kunnen sarcastisch
zijn en om de waarheid heen draaien om een conflict te vermijden. Een
Tweeling heeft geen moeite met een leugentje om bestwil en vindt dat liegen
om een ander niet te kwetsen, moet kunnen. Een Tweeling is intelligent, fascinerend, scherpzinnig, analytisch en in staat meerdere standpunten te begrijpen.
Ook is een Tweeling positief, ruimdenkend, grappig en houdt ervan anderen
aan het lachen te maken. Tweelingen zijn creatief, avontuurlijk en ondernemen
de meest uiteenlopende activiteiten. Tweelingen zijn onafhankelijk en willen
niet vastgepind worden door wie dan ook. Een Tweeling is nieuwsgierig en wil
weten wat er gaande is in de wereld. Er zijn weinig mensen die de charme van
Tweelingen kunnen weerstaan.

Vraag en Aanbod

Wij willen graag een rubriek introduceren waar onze leden de mogelijkheid hebben
spullen te koop aan te bieden in de Brug. Het zou handig zijn om in dat kader een
paar belangrijke regels te hanteren.
Aanbod:
1. Het plaatsen van een advertentie (van maximaal 5 regels) is
uitsluitend bestemd voor leden van de Club los Holandeses.
2. De advertenties mogen geen commercieel doel dienen.
3. Een advertentie wordt altijd maar 1 keer geplaatst.
4. Er moet altijd een prijs vermeld worden of het woord gratis.
5. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en/of e-mail adres in de
advertentie te vermelden.
Vraag:
Natuurlijk kan het zijn dat je iets zoekt maar niet nieuw wilt kopen omdat het bijvoorbeeld niet meer te koop is of je het nieuw te duur vindt. Ook dan kan je in deze
rubriek een speurdertje plaatsen. Daarvoor gelden bijna dezelfde voorwaarden als bij
aanbod. Je hoeft dan geen prijs te vermelden tenzij je een maximum bedrag in
gedachten hebt of je het gratis wilt.
- Ten slotte mogen de advertenties alleen over spullen gaan.
Dus niet over diensten zoals schoonmaken, tuinwerkzaamheden e.d.
- Je kan je advertentie opgeven bij de redactie van ons blad.
De redactie heeft op basis van bovengenoemde regels het recht
advertenties niet te plaatsen.
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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!

Blz. Nuttige telefoonnummers/adressen

Chequi
7,13,14
Ciudad Patricia
4
Eddy Kramer
2
Euro Clinica Rincón
14
Fresno
8
HCB Cover
Huisarts Koenders CMA 7
Indoor parking
9
Ingeborg Posthuma
8
Kuiper verhuizingen
16
Montebello
11
v.Rijsbergen, therapeute 12
Salon 5
13
Saya Consulting
1
Senioren Services C.B.
7
Toldos Aitana
10
Totays
3
Vistalia
3

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.

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

