
   
 
 
 
 

We schrijven november 2021                           
De Schorpioen is het sterrenbeeld van extremen en intensiteit. Schorpioenen 
zijn zeer diepe en intense personen, er is altijd meer dan dat het eerste 
gezicht wellicht verraadt. Schorpioenen hebben een zeer doordringende 
geest, wees dus niet verrast wanneer ze je vragen stellen, ze zullen probe-
ren om steeds dieper te graven, om dingen uit te vogelen en om een over-
zicht te creëren van de situatie. Ze willen altijd het waarom, waar en elk 
ander detail weten. Sterrenbeeld Schorpioenen zijn zeer onafhankelijk.       
Ze kunnen alles verrichten waar ze hun concentratie op richten en zullen nooit opgeven.      
Ze kunnen perfect zelfstandig leven. Ze zijn ten opzichte van een aantal andere sterrenbeel-
den geen sociale vlinders. (vervolg pagina 18 ) 
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie

Bestuur: Algemeen e-mailadres:  
info@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 

     

Redactie:   
E-mailadres voor kopij:  
 
        deBrug@holandeses.nl 
                   
Willeke de Bruijn  tel.:+31 627 377 881 
Elzelies Dolfin     tel.: +31 628 094 073 
                                                               
Voor advertenties:  
 
        pub.rel@holandeses.nl  
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Aad Stolk en Marco Hoeflaak

Clubgebouw:  Plaza Justus 1            Urb. Barranco Hondo    
                            03580  L’Alfas del Pi. Telefoon: 966 875 342 
                            Website:         www.holandeses.nl   
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                            Facebook:      Club los Holandeses (ledengroep)
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Inhoud

De rommelmarkt 
van 23 oktober  

viel behoorlijk in 
het water maar 

was ondanks dat 
toch gezellig!



Openingstijden: 
Dagelijks van 10.00-18.00 uur,   

de laatste ronde 17.30 uur. 

Maandag, dinsdag en vrijdag 
van  10.00 uur tot einde     

avondactiviteiten ’s avonds  
alleen voor leden. 

* Houd 1.5 meter afstand 

* Roken verboden op het terras 

* Max. 10 personen aan tafel        

* 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 verenigings-

verband: Voor leden € 30 per keer 
Voor niet-leden of verenigingen    

€ 100 per keer. 

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 club of aan de      
penningmeester.
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Bij de voorplaat:                                                          
Salvador Dalí (1904-1989) is één van de bekendste surrealistische schilders ooit. 

Dalí kwam uit Spanje en werd geboren op 11 mei 1904 is Figueres.                
Zijn schilderijen hangen overal over de wereld.                                    

Dalí stond bekend om zijn absurde, vreemde schilderijen.                     .      



 
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 & 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                         Ulrich Bos                            +31 641 510 720 
Bridge                                Jan Mol                                   +31  614 216 507    
Canasta                               Joke Niestadt                                  656 943 098 
Computerhulp                     Vacature !!!!                                    
Darts                                   Henk Murks                                   965 871 180  
Evenementen Team             Aad en Marco                                966 875 342 
Gemengd koor                     Margaret Vegter                      +31 683 661 117  
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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Toen er aan mij werd gevraagd om voor de Brug de redactiewerkzaamheden te 
doen, werd mij niet gezegd dat ik ook eens in de 2 maanden een stukje moet schrij-
ven en dit valt niet altijd mee, de ene keer heb je meer inspiratie dan de andere 
keer. Gelukkig is er afgelopen tijd wel wat gezelligs gebeurd, want men wil 
natuurlijk wel iets leuks lezen, anders pakken we de krant wel!                                  

Op 25 september bij de Meet&Greet in de club was ook Jessica Gommans (wet-
houder) en zij vertelde over het “Oktoberfest” wat nu in La Nucía zou plaatvinden 
van 30 september t/m 12 oktober en waarbij zij ook aangaf dat er voor groepen 
tafels gereserveerd konden worden. De entree was gratis, hier hadden sommigen 
wel oren naar en al snel was er heel spontaan een groep enthousiastelingen ont-
staan, waarbij Joke het contact onderhield en een groepsapp maakte. Eerst was er 
nog een officiële opening op 30 september waarvoor 2 personen van het bestuur 
(met partners) waren uitgenodigd. Ondergetekende was hierbij, de avond was 
‘sehr gemütlich’ alleen het aanslaan van het 1e fust ging niet helemaal goed, de 
Duitse ambassadeur kreeg het glas maar niet vol, daar waren meerdere ferme sla-
gen voor nodig. Uiteindelijk lukte het wel en kwam er nog een bierdouche achter-
aan. Sommige dames waren in Dirndljurken, heren in Lederhosen, honderden 
bierpullen en de Duitse feestband ‘Steinsberger’ zorgde voor de gezellige  Duitse 
sfeermuziek, wàt een feest, wat een leuke avond. Dan moet de avond van 8 okto-
ber nog komen, als we met een groep van 26 personen gaan.  

Voor deze avond hadden sommige van onze groep er qua outfit echt werk van 
gemaakt; men heeft er weer zin in !!! Wederom een tè gekke avond om niet te ver-
geten, alle ingrediënten waren aanwezig om de avond te doen slagen, goede sfeer, 
drank (niet alleen bier) muziek (ook internationaal) dansen (soms met mondkapje) 
maar die controle verslapte gelukkig snel.                                                            

Het begon al om 18.30 uur, men kon daar ook Duits eten bestellen, veel worst 
natuurlijk, zuurkool, aardappelsalade, bretzels, berlinerbollen, dus om 22.00 uur 
had je al aardig wat eten &drinken op!! Wij reden met vrienden mee terug en toen 
ik in de muziekpauze tegen 11 uur aangaf dat wij nog één “uitsmijter” wilden blij-
ven om mee te dansen en te swingen, werd er aan mij verbaasd gevraagd of ze hier 
dan ook ‘strammer max’ hadden?  Nee, dié uitsmijter moet je thuis eten.  

Willeke de Bruijn 

 

In deze Brug meer info en foto’s over deze avonden. 
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Van de bestuurstafel
Dat is goed nieuws, met de open dag hebben we er 16 nieuwe leden bij gekre-
gen. Later in de week zelfs nog meer.                                                          
We hebben nu 288 leden en zitten in de lift. 
Misschien heeft u het gezien, langs de hele rand van het pingpongveld staan nu 
plantenbakken, dit is voor de veiligheid zodat niemand in de goot terecht komt. 
Dus nu graag via de schuine kant, tussen de plantenbakken naar het terras 
lopen. Hier liggen nu nog losse steentjes maar dit wordt snel aangepakt, er 
wordt een strak pad van cement gemaakt. Ook gaat er nog verlichting komen 
bij het betreden van het terras, dit om het vallen te voorkomen.  
Trouwens vindt u ook niet dat de plantenbakken en de rest van het groen er 
geweldig uitziet door het vele werk van onze eigen John. 
 
U heeft misschien ook de geschilderde blauwe fiets op de muur gezien, mooi 
werk Joke ! De bedoeling is dus dat u daar uw fiets neer zet, zodat de rollators 
en scootmobiels er makkelijker langs kunnen.                                       
Gisteren was de afdelingsvergadering, waar wij als bestuur fijn konden praten 
en luisteren naar de afdelingsbestuurders, een goede gezellige opbouwende ver-
gadering. En wat ook gloed-
nieuw is, Gerry is in blijde 
verwachting van een nieuwe 
loot aan de afdelingsboom. 
 
Een gemengd koor genaamd 
‘El Canto de la Vida’ dat 
onder de bezielende leiding 
van dirigent Adriaan 
Polderman ons allen vast gaat 
verrassen. De opkomst is 
geweldig, 26 enthousiastelin-
gen. 
 
Ook wil ik graag alle mensen 
die aangekomen zijn om hier 
heerlijk te overwinteren, van 
harte welkom heten. 
 
Fred Mahler  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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??? 

Het bestuur
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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

Eindelijk, we mogen weer plaatsnemen aan de bar. Wel alleen zitten, 
staan mag niet van de Spaanse overheid. 
Het is wel toegestaan een bestelling te doen aan de bar, de mensen doen 
dit staande, riskeren zij een boete als er controle komt ? Het zal zo'n 
vaart niet lopen maar vreemd is het wel. Het is ook niet te controleren, 
want ik kan me voorstellen als alle krukken bezet zijn en ik ga staan en 
ik wordt gesnapt door een controlerende autoriteit, pleit ik mezelf vrij 
door te zeggen "ik ben een bestelling aan het opgeven" en dat is niet 
gelogen want ik bestel steeds. 
 
De barpraatjes komen weer los, laatst ging het over een bezoek aan de 
urgencia van een ziekenhuis en  werd er een covidtest geëist ondanks het 
tonen van een CERTIFIDADO COVID DIGITAL DE LA UE.    
Niemand begreep dit.  
Een paar complotdenkers vermoedde dat het om de € 40 ging die betaald 
moet worden voor die test. Ikzelf kan wel meegaan met die veronderstel-
ling, de gehele medische zorg wordt steeds commerciëler. 
 
Wat ik ook uit de gesprekken vernam is dat men het waardeert dat de 
BRUG weer in papieren uitgave verschijnt, want niet elk lid kan digitaal 
de Brug ontvangen c.q. lezen. Het is voor ons ouderen toch al moeilijk 
de snelle digitalisering bij te houden, als je het eenmaal onder de knie 
hebt, wordt er weer iets veranderd en/of verbeterd. 
Zelf kan ik sinds kort, met behulp van een kenner betalen met mijn 
Iphone, bij zaken die contactloos kunnen scannen. Echt blij ben ik er 
niet mee, maar in de toekomst wil men van contant geld af. In 
Nederland zijn ze al een eind op weg. 
Vreemd genoeg zie ik hier in Spanje dat sommige zaken, zoals cafeta-
ria's een plakkaat op het raam hebben hangen dat er geen cards geaccep-
teerd worden. 
Bij navraag is de reden de extra kosten die in rekening worden gebracht.  
Het contactloos betalen heeft echter wel het voordeel dat men niet met 
de (besmette) vinger de toetsen hoeft aan te raken. 
                                                                                     CVG

BARPRAAT
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Agenda activiteiten en mededelingen   
 

Zaterdag 6 november Inloopborrelmiddag 
Van 14.00 tot 17.00 uur 

Met Live muziek 
Zie flyer 

 
Zaterdag 13 november Puzzel wandeltocht 

Zie flyer 
 

Zaterdag 20 november Mosselavond 
Aanvang 19.00 uur 

Kosten  13.50 euro p.p. 
Zie flyer 

 
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 
 

  

Beste biljartleden, 
 
Afgelopen maand zijn de competities weer begonnen, hopelijk 
wordt het een spannend seizoen. Ook is er afgelopen maand een bil-
jartvergadering geweest. De besluiten zijn u reeds per email toegestuurd. 
Tijdens de biljartvergadering zijn de prijzen nog uitgereikt aan de winnaars van 
beide competities. Bij het 3 banden waren dat Eddy Staal, Willem Walters en 
Cees Kraan. Bij het Libre waren dat Eddy Staal, Jac Kessels en Cees Kraan. 
Allemaal van harte gefeliciteerd.  
 
De Libre competitie heeft ook een nieuwe wedstrijdleider dit seizoen, deze 
functie wordt overgenomen door Ulrich Bos, aftredend wedstrijdleider Libre is 
Chris Janse. Het biljartbestuur en de biljartleden danken Chris voor zijn werk 
als wedstrijdleider. Daarnaast stopt Chris per november ook met het schrijven 
van biljart gerelateerde zaken voor het maandblad "de Brug". Ook deze functie 
wordt overgenomen door Ulrich Bos. Het biljartbestuur en de biljartleden wen-
sen Ulrich veel succes met zijn nieuwe functies. 
 
In de maand december worden de lakens en de banden vervangen door de heer 
Hans Dijkstra. Hij kan ook ter plaatse pomeransen vervangen, maar dan dient u 
dit van tevoren (tot uiterlijk 15 november) door te geven aan Chris Janse. Ook 
andere biljartbenodigdheden zijn te bestellen bij hem, ook dit dan graag doorge-
ven vòòr 15 november. 
 
Het jaarlijkse Pentatlon toernooi wordt gehouden op vrijdag 26 november. 
Inschrijven kan via de lijst in de biljarthoek. U kunt alleen deelnemen als u de 
hele dag beschikbaar bent. Het toernooi duurt van 9.30-17.30 uur. Tussen de 
middag is er een lunch, deze kost  € 7 per persoon. 
 
In verband met de kerstvakantie is het GEEN Libre competitie op 20 december 
2021, tevens is het GEEN 3 banden op 25 december 2021 en 01 januari 2022. 
Het 1-3-5 spelletje van de donderdag gaat elke week gewoon door, dus WEL 
biljarten op donderdag 23 en 30 december 2021. 
 
Bij het schrijven van mijn laatste artikel voor de Brug, wil ik u allen een goede 
gezondheid en vele mooie caramboles toewensen. 
 

Mvg Chris Janse  

BILJARTNIEUWS
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CANASTA afdeling

Wandelpuzzeltocht zaterdag 13 november
Wil je ook meedoen aan de puzzelwandel-
tocht van zaterdag 13 november. 
Je kan je tot 6 november nog inschrijven. 
 
De gehele afstand is makkelijk en 5 km. 
We beginnen om 9.45 uur bij de speeltuin vlakbij Imed Levante 
ziekenhuis aan de Avenida Ciudad Real in Benidorm.                          
Er zijn hier genoeg parkeerplaatsen in de omgeving.  
De prijs om mee te lopen inclusief koffie en lunch is € 19.50. 
 
John Marijnissen, Bart Egelmeers, Wouter van Nieuwenhuizen 
en Joke Niestadt.  

Het canasta spelen in clubverband is weer 
van start gegaan op 4 oktober. Het was een 
rustig begin met 5 tafels waarbij 1 tafel uitleg kreeg van Willeke.         
Er hebben zich tot nu toe 5 nieuwe leden aangemeld om canasta te 
komen spelen. Er is nog een enquête aan vooraf gegaan omdat er ook 
spelers zijn die de voorkeur gaven om ’s middags te gaan spelen, maar 
er zijn toch meer personen die liever ’s avonds komen spelen, dit heeft 
niet tot verlies van leden geleid.                                                         
Als uiteindelijk iedereen aanwezig is zijn we met 40 personen, heel leuk 
natuurlijk het enthousiasme voor Canasta.                                                        
Tijdens het spel hebben we wel gezorgd voor flesjes handgel op elke 
tafel, de kaarten gaan toch van hand tot hand en we willen voorzichtig 
blijven. De openingsavond van dit seizoen en het feit dat we weer 
“mogen” was de reden om te trakteren op een drankje en heerlijke bitter-
ballen.                                                  Joke & Willeke 
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Bingo. 
Voor het eerst in lange tijd was er op 2 oktober weer een BINGO-
middag! De opkomst was geweldig en iedereen had er weer zin in. 
Over het algemeen is er bijna op iedere tafel wel een prijs gevallen, 
waardoor het voor iedereen spannend werd. De hoofdprijs was voor 
Frieda de Smet. Op 8 oktober hebben we met enkele bestuursleden 
en vrijwilligers de club in het rood-wit-blauw gestoken. De vlagge-
tjes en ballonnen gaven het clubterrein zó weer een gezellige aanblik 
bij het betreden en met de bedoeling om de ‘Open Dag’ sfeervol te 
laten zijn. Jammer genoeg was er een kleine regenbui maar geluk-
kig heeft niemand zich daar iets van aangetrokken. Het 
Evenemententeam heeft versterking gekregen van Yvonne Gőttgens 
en daar zijn wij erg blij mee. Voor verdere activiteiten verwijzen wij 
u naar de Evenementenkalender elders in de Brug. 

Het Evenemententeam 

Van het Evenemententeam

Van de DARTCLUB 

Wat heerlijk dat we weer begonnen zijn met dar-
ten. Máár het is nog steeds rustig, ook als je niet 
goed kunt darten, je bent van harte welkom voor 
uitleg òf om kennis te maken met het spel.  

Ook kijkers, biljarters of  kaartspelers kunnen op 
onze avond komen. Iedereen is welkom, het maakt 
het alleen maar gezelliger. 

Wij hopen jullie te zien elke dinsdagavond van 19:30 tot 21:30 uur. 

Met een hartelijke groet, 

De Dartclub. 

 

 

PIJLTJES ZIJN AANWEZIG

LINEDANCE
                                                                                 

Na de zomerstop, zijn we 14 oktober weer 
gestart. En wat een enthousiasme!! 

  

 

 

Heb je ook zin om mee te doen? Kom 
gezellig langs en probeer het gewoon. 
Donderdag van 14.00 t/m 15.30 uur 

Joke Niestadt 

Wandelen. 

Na de open dag waren er 
mensen lid geworden die 
ook van wandelen houden, 
dit hebben wij zaterdag 16 
oktober geweten, we waren 
met maar liefst 37 personen. 
Ook waren er een paar intro-
ducees, zo’n grote groep 
hebben we nog nooit gehad, 
met koffie/thee drinken zat 
het terras in Villajoyosa dan 
ook gelijk helemaal vol! Het 
was weer een mooie wande-
ling en lekker weer. 

Barranco Hondo Stappers
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 BEELDHOUWEN             en           S C H I L D E R E N
Nou, dat was een korte maand voor mij. 
Mijn schoonmoeder vierde dat ze 93 jaar is 
geworden en ik ben ook nog een week bij 
mijn moeder geweest die al 87 is.     
Mooie leeftijden. 
Door deze vakantie 
heb ik wel het een 
en ander gemist 
hier. Ten eerste de 
‘oktoberfesten’ in 
La Nucía en ook 
nog de ‘open dag’ 
op de club. Tja, je 
kan helaas niet 
alles hebben. 
 
 
De beeldhouwsters 
en schilders zijn 

gewoon lekker hun gang gegaan en Bart heeft waar nodig de mensen geholpen, 
daarvoor mijn dank. Heel leuk was het weer de eerste hakdag toen ik er was, er 

kwamen drie nieuwe leden bij ons 
groepje. De nieuwe hakkers waren 
reuze enthousiast en zijn gelijk al 

begonnen in puimsteen, heel broos materiaal wat dus heerlijk te bewerken is en 
het ziet er naar uit dat we vier talenten rijker zijn, een paar weken geleden was 
er al een nieuw lid begonnen.  
We zitten heerlijk bij het zwembad of op het veld naast de tent, daar wordt het 
nu wel wat frisser, voor diegenen die het weer warm hebben, zij gaan heerlijk 
onder de Johannesbroodboom zitten. 

Bij het schilderen komen er 
ook langzamerhand weer 
mensen terug van vakantie, 
maar nu waren nog van de 
vaste schilders er een paar 
afwezig.                            
Bart en Marlies hebben ook 
gezellig aan de schildertafel 
plaats genomen en het eerste 
nieuwe talent was er ook. 
 

Ik hoorde dat tijdens de ‘open dag’ meer mensen 
geïnteresseerd waren om te komen schilderen.    

 
Ben je van plan om 
ook met ons mee te 
schilderen kom dan 
gerust op een donder-
dagochtend langs om 
te kijken en kennis te 
maken met de rest. 
We zitten al ruim in de 
herfst maar kunnen 
nog heerlijk in de 
pagode zitten. Iedereen 
een inspirerende 
maand toegewenst. 
                                                 Linda



“El Canto de la Vida “  
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De teerling is geworpen, los Holandeses heeft sinds 18 oktober een gemengd 
zangkoor. Bij de oprichtingsvergadering waren 26 leden aanwezig en 
dat waren nog niet eens alle leden die zich al aangemeld hadden, 
een aantal had voor vanmiddag afgezegd of zijn nog onderweg 
vanuit Nederland. De agendapunten werden vlot afgewerkt en dat 
liet daarmee gelijkgezindheid zien. Zo rond de 30 koorleden in 
totaal, dat is zeer veelbelovend dus gaan we ervoor een ‘topkoor’ 
te worden. Op maandagmiddag 25 oktober om 14.00 uur zal de eerste 
repetitie zijn, onder begeleiding van Adriaan Polderman de dirigent en onze 

muzikanten. Zij hebben onderling al afge-
sproken voordien met elkaar te oefenen. 
Na afloop, onder het genot van een drank-
je, was het zeer geanimeerd en laat nu al 
zien wat een gezellige zanggroep we gaan 
vormen. Namens het team wat het koor 
vertegenwoordigt, dank aan allen.  

Margaret 

De open dag was weer een succes, er hebben er tijdens deze gezellige dag, 20 
nieuwe leden aangemeld. Een berichtje voor alle leden, indien je bent verhuisd 
of enige andere verandering van emailadres of telefoonnummer, dit graag aan 
mij doorgeven. Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje 
afhalen aan de bar.                                                                                   
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
Oljusja van Woudenberg   Hans van Woudenberg    Sander de Haas  
Cornelis Groeneweg       Gemma Deun           Michelle Goldebeld 
Bep Appels       Andre Appels                Jannie Kuiper  
Anneke Zoer       Jan Zoer             Patricia Heijdens 
Sandy Kuivenhoven         Peter Kuivenhoven          Rein Smit   
Monika Hennenberg       Pierre Aerts           Peter Plune 
Ivonne Wetjens       Ton Wetjens           Waldo Vos 
Monique Leeuwenstein     Jan Leeuwenstein           Trudie van Zuijlen 
Elsje Tegelaar      
Afgelopen maand zijn er geen leden overleden .                       

Joke Niestadt

LEDENADMINISTRATIE
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Oktoberfest in La Nucia 

Eindelijk konden we weer 
naar een feest.                 
We hadden er zin in.  
Nog even in de kledingkast 
gedoken om een beetje een 
Beierse outfit bij elkaar te 
zoeken. Bij het terrein aan-
gekomen was de Holandeses-groep snel com-
pleet. Heerlijk om iedereen weer te zien en 
elkaars outfits te bewonderen. Op naar de gere-
serveerde tafels. En wat een feest werd het, 
heerlijk om weer zo lekker uit je dak te gaan. 
Dansen, kletsen, drinken en zelfs een polonaise 
lopen waar we veel aandacht mee trokken.  
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 
 
Harry en Gonnie 

 
 
Wat waren we er weer aan toe, 
aan een feestje! Toen ik hoorde 
dat er een ‘Oktober-Bierfest’ 
kwam in la Nucia, hoefde ik niet 

lang na te denken om hier naar toe 
te gaan. Ik hou namelijk wel van een 
biertje, alleen was daar geen sprake 
van, een pul met een halve liter was 
het kleinste biertje, nou ja dan drink 
je er wat minder. Bretels om, korte 
broek en hoge kousen aan, zo paste 
ik aardig in de groep. Wat een geweldige avond, op alle gebied, we hebben er 
lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. 

Jos de Bruijn 
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Eindelijk na een coronapandemie van 
bijna 20 maanden begonnen ook de 
gemeentes weer wat te organiseren. 
Gelukkig hadden wij op onze fijne CLH 
al voorzichtig een paar keer een zeer 
geslaagd evenement mogen proberen 
onder strenge regels, dus twee "dikke dui-

men" voor ons evenemententeam. Na de mededeling van Jessica Gommans 
op de ‘meet&greet’ over het "oktoberfest" werd al snel door onze altijd onver-
moeibare en enthousiaste lid Joke Niestadt het een en ander georganiseerd. 
Op vrijdag 8 oktober was het zover en 
zaten we met een groep leden van de CLH 
aan gereserveerde tafels met zijn allen te 
feesten. Wie dit heeft gemist heeft een 
geweldige avond gemist. 
WIJ GAAN VOLGEND JAAR WEER!  
Anthonius van der Klei 
  
Oktoberfest 2021 - La Nucia  
Grote tenten worden er opgezet bij het sportcomplex in La Nucia, dit jaar 
wordt het Oktoberfest hier gehouden en wij gaan er naar toe. Wat moeten 
we er van verwachten? Geen idee. Op vrijdagavond 8 oktober gingen we er 

met een groep (zonder al te veel verwachting) heen 
‘we laten het maar gebeuren en zien wel’ was de 
gedachte. Het was uiteindelijk een enorme verras-
sing en een heerlijke, gezellige avond. Na binnen-
komst verdeelde onze groep zich snel over de tafels 
die voor ons waren gereserveertd. Alles stond ruim 
opgesteld en de tent vulde zich met steeds meer 
mensen van allerlei nationaliteiten en sommige 

verkleed. Voor we het wisten begon de Duitse live-band te spelen. Allerlei 
muziekstijlen kwamen de hele avond voorbij en daardoor was er voor ieder 
wat wils. Er werd eerst vrolijk mee geklapt en gezongen en niet veel later 
begon het voorzichtige dansen. Wat was dat lang geleden! Al snel werd de 
polonaise ingezet en was het vrolijkheid alom. Veel gedanst en meegezongen 
die avond, wat was dit weer geweldig. Al mijn verwachtingen waren over-
troffen we gaan volgend jaar zeker weer als de gelegenheid er is. 
                                                         Wouter van Nieuwenhuizen. 
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Zomaar een bericht van een van onze leden.
OLDIE ON BOARD Een quote uit Spanje Vandaag van 24 sept. j.l. 
.....De Openbare Aanklager in de provincie Salamanca heeft een idee 
geopperd om 70-plussers auto te laten rijden met een 'M' (van Mayores) op de 
achterruit, net zoals de 'L' voor nieuwe rijbewijshouders....... 
Het idee er achter is dat medeweggebruikers rekening kunnen houden met een 
bestuurder die misschien iets langzamer rijdt, ietsje minder participeert, twijfelt 
bij ingewikkelde rotondes of kruispunten. Omdat ik niet de indruk heb dat het 
de bestuurders met een 'L' op de achterruit erg makkelijk wordt gemaakt tijdens 
hun eerste schreden op het chauffeurspad, denk ik dat ook een 'M' niet al te 
veel begrip zal opleveren. Bijna iedereen, ook hier in Spanje, is de hele dag 
bezig om van A naar B te komen en liefst zo snel mogelijk. Elk obstakel is dan 
ergernis en moet eigenlijk van de weg af. Dus komt er zo'n snelle jongen of 
haastig meisje achter een 'M' te rijden dan kun je op je vingers natellen wat er 
gebeurt in die auto. Die letter geeft extra prikkels en in de 'M' gebeurt ook iets, 
de strijd brandt los. Zal ik jou snelle rakker eens laten zien dat ik ondanks mijn 
'M' nog goed meetel in het verkeer! Gas op die lolly! 
Over snelheid gesproken, we zijn al goed op weg naar het eind van dit toch wel 
ingewikkelde jaar waarin eerst nog niets mocht, daarna elke keer een beetje 
meer en nu bijna aan het eind het "zo goed als normaal" weer in zicht komt. 
Als ik dit schrijf hebben we al een gezellige bingomiddag achter de rug met 
een goede opkomst en de traditionele bitterballen in de pauze. 
Al met al breken er weer gezellige maanden aan voor ons “Mayores”. 
Rij voorzichtig en geniet van het mooie Spanje.      
Inge Albers                                                                   8 oktober 2021

Onder onze leden zijn ook wel wat 
sportievelingen die op de gewone-  of 
elektrische fiets komen.                    
Deze fietsen werden her en der over ons 
terrein neergezet. Daarom is er nu een 
nieuwe plek vrijgemaakt om je fiets 
neer te zetten en deze is nu goed zicht-
baar vanaf het terras. Iedereen mag de fiets daar stallen tijdens een 
bezoek aan onze club. Ik ben Rob Poldervaart dankbaar voor het 
helpen met schilderen.                                  Joke Niestadt 



Nieuws van de klaverjas-afdeling. 
Het klaverjassen begint weer ouderwets gezellig te worden.  
De opkomst wordt beter, zelfs een nieuw lid : Renee.            
De uitslagen van de afgelopen maand.                                   
Woensdag individueel:                                                                                
22 Sept.          Frans                               4708  punten                                      
6   Oct.           Ben v. Beek                     5820       ,,                                         
13    ,,            Trudy v Zuilen                  5368       ,,                          
20    ,,            HarryBlous                                  5226       ,,                     
Zondag  koppelen:                                                                                     
25 Sept.       Jan Schoonhoven -  Rob.    5025  punten                                      
10 Oct.        Henk en Elly Mulder.         4764       “                                       
17  ,,           Peter Klune - Tonny Duyneveld   5591       ,,  

Tot zover weer de uitslagen.                        Het Klaverjasteam. 
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Zaterdag 20 november 2021 
 

Aanvang 19.00 uur 

Voetbal  
Op zondag 10 oktober vond er in la Nucia een 

 voetbal-oefenwedstrijd plaats tussen jong España en jong Holanda,      
beide ploegen waren onder de 17 jaar.  

Er waren 40 vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor CLH, waar een aantal in 
‘oranje leeuw’ kostuum zat te genieten op de eretribune. Helaas hebben we met 

2-1 verloren, terecht de Spanjaarden waren beter! Gelukkig stond de tent er 
nog van het ‘oktoberfest’ dus daar maar even deze tegenvaller      

weggedronken, al met al weer een leuke CLH dag. 
Anthonius van der Klei 

 
Op uitnodiging van de 
gemeente waren enkele 
bestuursleden aanwezig  

op 
           Día Internacional  

   17 oktober 
 in  

 l'Alfàs del Pi   
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Wij spreken Nederlands 
 

Cam  Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

  Nog meer weetjes over Spanje    
1. Spanje heeft zijn naam te danken aan de Feniciërs, het volk dat ooit het 
huidige Spanje bewoonde. Zij noemden het Hispania dat ‘Land van de 
Konijnen’ betekent. 

2. Spanje telt 4 officiële talen, namelijk Castiliaans (Spaans), Catalaans, 
Baskisch en Galicisch. Naast deze officiële talen zijn er nog vele andere vari-
anten als het Balearisch en Valenciaans. Overigens is het Spaans de tweede 
meest gesproken taal ter wereld wat het aantal personen betreft die Spaans als 
moedertaal heeft. Het Mandarijn (China) staat op de eerste plek.  

3. De stranden van de Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, Mallorca en 
Costa del Sol zijn bij veel mensen bekend. Maar dit is slechts een klein deel. 
Spanje beschikt namelijk over maar liefst 4.964 km kustlijn waarvan een groot 
deel stranden zijn. De mooiste stranden zijn echter niet te vinden in de toeristi-
sche plaatsen maar langs de Atlantische Oceaan, het ‘Groene Spanje’. Elk 
jaar vallen de stranden van Galicië, Asturië en Cantabrië weer in de prijzen. 

4. In Spanje is vrijdag de 13e geen ongeluksdag, maar dinsdag de 13e. Dit is 
overigens nooit wetenschappelijk bewezen dus het gaat om een mythe. Wel zijn 
er nu nog steeds veel Spanjaarden die op dinsdag de 13e het huis niet uit 
komen. 

5. Spaanse kinderen hebben 2 achternamen: die van hun vader en hun moeder. 

6. Spanje is het enige Europese land waar bananen groeien. Op de Canarische 
Eilanden groeien bananen die hoofdzakelijk in eigen land worden gegeten. 

7. Spanje is één van de landen met de laagste bevolkingsdichtheid van Europa. 
Er wonen slechts 82 mensen per vierkante kilometer. In België zijn dat 349 
mensen en in Nederland maar liefst 495! 

8. Het Spaanse volkslied La Marcha Real heeft officieel geen tekst. Dat is ook  
de reden waarom je Spanjaarden nooit ziet meezingen met hun volkslied. 

9. Wanneer de klok op Oudjaarsavond 12 slaat, luiden de Spanjaarden het 
nieuwe jaar in door per klokslag een druif te eten. Na het verorberen van de 
12 druiven wensen de Spanjaarden elkaar een Feliz Año Nuevo. 

10. Het favoriete woord in Spanje: Mañana! Spanjaarden doen alles rustig 
aan, geen haast. Wat vandaag niet komt, komt morgen wel. Een Spaanse man 

rust uit tijdens de siesta.  
 

HET  
RAADSEL 

VAN 
DE  

MAAND 
oplossing oktober:  20 
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Uitslagen: 
3 sept.:   1e Lia Nicolaas-Hester Steenbergen,  

  2e Ans de Geus-Jan Mol 
  3e Christien van Bel-Ann Koot 

17 sept.: 1e Ineke-Hans Praalder 
  2e Ans de Geus-Jan Mol 
  3e Anneke-Henk Overmeen 

24 sept.: 1e Oljusja-Frans Woudenberg 
  2e Christien van Bel-Monika Hennenberg 
  3e Ans de Geus-Jan Mol  

Op onze laatste bridgemiddag van september eindigde een echtpaar op de laat-
ste plaats. Zij zag het aankomen en slaakte na spel 24 een diepe zucht na de 

zoveelste nul van deze gezellige bridgemiddag en zegt tegen haar man:  
Mijn biedingen deugen niet vanmiddag ...  

Mijn uitkomsten lijken nergens op  ....  
Ik laat dode manches liggen ...  

En van signaleren heb ik nooit verstand gehad ...  
En ik voel me nu heel slecht ...  

Manlief  ... ik heb dringend een complimentje nodig!  
Haar man denkt even na ..... en zegt:  

Je zelfkennis staat vanmiddag op een zeldzaam hoog peil! 

BRIDGE NIEUWS

Tafeltennis:  
Elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur, zolang het weer het  

toelaat spelen we buiten. 
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Schorpioenen hebben een uitstekend geheugen en, 
gecombineerd met hun onvermogen om dingen te laten gaan, 
kunnen een wrok koesteren tegen iemand die hen ooit kwaad 
heeft gedaan. Het is zelfs zo dat de Schorpioen zelden tot 
nooit vergeeft en zeker nooit vergeet. Soms zullen ze zelfs 
wraak nemen op de persoon. Aan de andere kant, ze zullen een vriendelijk 
gebaar altijd onthouden en dit ook terugbetalen. Een vriendelijk gebaar naar 
een Schorpioen sterrenbeeld toe zal hun vertrouwen en respect verdienen.    
Wat zeer belangrijk is wanneer je een relatie met ze op wilt bouwen, zowel 
romantisch als niet romantisch. Het beste advies is om eerlijk te zijn tegen   
een Schorpioen vriend(in), je zult hiervoor een geweldige vriend(in) voor 
terugkrijgen die je nooit zult vergeten. Tevens zal hij altijd loyaal zijn en nooit 
valse beloftes doen. Hun eerlijke en schokkend gevoel voor humor is anders 
dan bij andere sterrenbeelden het geval is. Een Schorpioen is een geweldige, 

sterke en interessante vriend die men kan vertrouwen. 

           
                         WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “                  GEMENGD KOOR                            14.00 - 16.00 
      “     CANASTA          19.30 
 
DINSDAG     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.

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  
of 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 
 
Te koop gevraagd:  
 
Goed werkende Rijstkoker, reactie graag naar G.Officier,                         
tel. 0034-605350841 
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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                                

Adverteerders            

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


