We schrijven september 2021
Sterrenbeeld Maagd is attent, perfectionistisch, aardig, kieskeurig
en een beetje geheimzinnig. Een Maagd vindt het niet nodig alles
over zichzelf te vertellen. Maagden zijn niet dromerig, integendeel ze zijn nuchter. Ze zien zaken zoals ze zijn en laten zich niet
meesleuren door emoties. Een Maagd staat met beide benen op de
grond, is gericht op de toekomst en maakt plannen om naar een
bepaald doel toe te werken. Maagd vat dingen letterlijk op en verwacht dat als
iemand iets belooft, zijn of haar belofte nakomt (op pagina 18 het vervolg).
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Nieuws van het Evenemententeam
Nu de zomer bijna teneinde is, gaan we een nieuw winterseizoen tegemoet.
We duimen dat de regels niet strenger worden zodat we weer leuke evenementen kunnen organiseren. We hebben in mei vaderdag gevierd, waar de heren een
kopje koffie kregen met een lekker stukje boterkoek en als kadootje kregen de
mannen een leuke touchscreen-pen, voor gebruik op de iPhone of iPad.
Daarna kwam het EK voetbal. Het evenemententeam heeft de handen vol gehad
aan het versieren van de club. Het was dan ook een fraai gezicht, al dat oranje.
We hebben genoten van het gezamenlijk kijken op het grote scherm in ons clubgebouw. Bij de wedstrijden die om 18.00 uur begonnen kon vooraf een heerlijke, door het barteam bereide maaltijd gegeten worden. Ook kon er gewed worden middels een blinde poule.
De winnaars hiervan waren Gerard van Gent, Bob Halsema en Marco Hoeflaak.
Ze waren blij met hun gewonnen prijs. Het was alleen jammer dat het EK-toernooi voor het Nederlands elftal, en voor ons als supporters, van korte duur was.
Elders in deze Brug vindt u (onder voorbehoud) de evenementenkalender die nu
is samengesteld.
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)

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
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LEDENADMINISTRATIE
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Naam:
Ilse Pos-Bertchs
Lea van Ruler
Annelies van Tessel
Ans van Essen -van Huizen
Wim van Hooff

Gerard Pos
Maria Daenen
Christien Puerto
Ad van Essen
Piet Tensen

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
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: Anne Mieke de Vos
Het viaduct bestaat uit acht overspanningen, ondersteund door zeven betonnen pijlers. De middelste
stukken overspannen 342 meter, de uiterste overspanningen 204 meter. De brug ligt 270 meter
boven de rivier de Tarn. De lengte is 2460 meter. Er zijn zeven enorme brugpijlers gebouwd, waarvan de hoogste 343 meter de lucht in reikt, iets hoger dan de Eiffeltoren. Dit is de hoogste brugpijler ter wereld. Het brugdek is 32 meter breed, en heeft in beide rijrichtingen twee rijstroken en een
vluchtstrook.
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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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Update corona.
Het Valenciaanse gerechtshof heeft vanaf 17 augustus de verlenging van de
avondklok goedgekeurd. Deze verlenging is volgens de autoriteiten noodzakelijk
om de verspreiding van het virus tegen te gaan en duurt tot 6 september.
In de provincie Alicante zijn 27 gemeentes met een avondklok, tussen 01.00 en
06.00 uur 's nachts.
l'Alfas del Pi en la Nucía hadden deze al maar nu staat ook Altea op deze lijst.
Onderstaand de lijst met plaatsen waar nu de avondklok is ingesteld in de provincie Alicante: l’Alfàs del Pi, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benidorm, Calp,
Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Finestrat, La Nucía, Monforte del Cid,
Monóvar, Mutxamel, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, San Vicente
del Raspeig, Sax, Teulada, la Vila Joiosa, Villena y Xàbia.
Wat betekent dit voor onze club?
Voor onze club verandert er niets. De voorschriften zoals ze bestaan blijven
van kracht. De meesten van ons zijn gevaccineerd, we kunnen elkaar weer
met plezier ontmoeten. Ben je (nog) niet gevaccineerd en heb je klachten of
ben je wel gevaccineerd en heb je klachten dan vragen we je dringend om
thuis te blijven en/of je te laten testen.
Testen:
Alle reizigers vanaf 12 jaar die uit een EU-land met geel reisadvies terugkeren
moeten een corona-certificaat of bewijs laten zien als daarom gevraagd wordt.
Dat kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn op papier
of in de corona-check app. Het EU-Digital COVID-certificaat dat in Spanje
wordt afgegeven voldoet ook. Ben je in Nederland woonachtig en ben je volledig gevaccineerd of ben je hersteld van een ziekte/besmetting met corona dan
kun je dat aantonen in de corona-check app. Als je in Spanje woonachtig bent
dan kun je het EU-Digital COVID-certificaat (Certificado COVID Digital de la
UE) laten zien dat aangemaakt kan worden via de website van het Spaanse
Ministerie van Volksgezondheid of via de regionale gezondheidsinstanties websites en/of app (LET OP: Spanje heeft niet zoals in Nederland een corona-check
app dus sla het PDF-document op je telefoon op of print het uit). Ook degenen
die geen resident zijn maar wel hun vaccinaties in Spanje hebben ontvangen,
kunnen met dit document reizen.

Moet je echter vanaf 8 augustus een corona-test laten afnemen dan moet dat in
het geval van een pcr-test maximaal 48 uur voor vertrek en in het geval van een
antigeentest maximaal 24 uur voor vertrek. Zowel bij hospitaal HCB als bij
Imed Levante kun je je laten testen.
Paspoort
Normaal gesproken bezoekt het consulaire team van de Ambassade in Madrid
jaarlijks vijf regio’s in Spanje met het Mobiele Aanvraagstation (MVA). Tijdens
deze bezoeken krijgen Nederlanders de mogelijkheid om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen, zodat u niet naar Madrid hoeft te reizen. Helaas moesten alle bezoeken in 2020 en de eerste helft van 2021 als gevolg van de pandemie worden geannuleerd. Na deze tegenvaller is het consulaire team dan ook
verheugd u te kunnen informeren dat ze vanaf september 2021 de bezoeken
weer willen hervatten.
De planning is als volgt:
Balearen: 20/21/22 september 2021
Canarische eilanden: 25/26/27 oktober 2021
Benidorm (La Nucía): 15/16/17 november 2021
Barcelona: 1e kwartaal 2022
Málaga: 1e kwartaal 2022
Hoe kun je een afspraak maken ?
Het is op dit moment alleen mogelijk een afspraak te maken voor de Balearen.
Het is nog niet mogelijk een afspraak te maken voor de Canarische eilanden, La
Nucia, Barcelona of Malaga. Circa 4 weken voor het geplande bezoek zal het
mogelijk zijn een afspraak in te plannen. Houd de website en Facebookpagina
van de ambassade hiervoor in de gaten.
𝗟𝗲𝘁 𝗼𝗽: sinds 2 augustus 2021 wordt er voor documenten die zijn aangevraagd
tijdens een MVA-bezoek een toeslag van 22,70 euro per document gerekend.
Voor de volledige tarieven en meer informatie over de benodigde documenten:
ga naar website:
Met een vriendelijke groet,
Jos, Paul, Fred, Joke en Gerry.
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Van de Redactie
Na een zomerstop van 2 maanden zijn we weer enthousiast aan de Brug
begonnen. De redactie die in de zomermaanden in Nederland verblijft
heeft het minder warm gehad dan hèn die in Spanje zijn gebleven of
wonen! In vergelijking met vorige zomers is Nederland wel een beetje in
gebreke gebleven qua zon, wel veel regen met alle afschuwelijke gevolgen van dien. Oké we hebben gewandeld, zijn nog wel met de camper
eropuit getrokken en hebben gefietst, maar de badkleding is toch echt in
de kast gebleven. Nu dus weer actief met het maken van de Brug, vooralsnog 1x online en vanaf 1 oktober ligt hij ook weer als “maandblad” in
de club.
We hopen en rekenen natuurlijk wel weer op een leuke bijdrage van de
afdelingshoofden, m.b.t. de activiteiten, maar een lid mag ook altijd iets
sturen hoe hij/zij zijn activiteit ervaart of een andere leuke gebeurtenis in
Spanje.
Dus qua inhoud zal het niet veel verschillen t.o.v. de vorige maanden.
Hoewel… ik hoop dat het woord ‘corona’ wat minder vaak in het blad zal
voorkomen en dat we toch het ergste achter de rug hebben. Ongetwijfeld
zal er nog info blijven komen, wat mag wel, wat mag niet ????
Waar ikzelf erg alert op ben is het hoesten/niezen in de handen. We hebben zo ongeveer 40, 50 misschien wel 60 jaar gehoord “handje voor je
mond” en nù is dit sinds anderhalf jaar dus eigenlijk niet meer toegestaan.
In het begin ging het redelijk goed, nu zie ik dus weer heel vaak mensen
in hun handen hoesten/niezen!!! Als ik er wat van zeg, krijg ik regelmatig
het antwoord “maar ik heb niets” tja en dat weet je dus nooit. Ook op een
ander (griep)virus zit niemand te wachten. De grootste of snelste besmettingsoverdracht gaat toch via de handen, dus handen geef ik niet meer,
soms een hug of een elleboogje, of gewoon zeggen dat je het leuk vindt
om weer iemand te zien.
Dus lieve mensen, lieve lezers van de Brug, alsjeblieft gebruik de handen
voor de leuke activiteiten in de club maar niet meer voor de mond en
anders gelijk even handen wassen, laten we lief zijn voor elkaar!
Willeke
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Van de bestuurstafel
Beste Leden,
Op woensdag 30 juni j.l. is er een bijeenkomst geweest op onze club met andere clubs uit de gemeente Alfaz. Martine en Bernt van de gemeente Alfaz beleggen iedere maand een bijeenkomst, het plan van hun is, om dit te organiseren
bij één van de internationale clubs en niet meer in een locatie van de gemeente.
Onze voorzitter Gerry opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, daarna
opent Martine de vergadering, zij vertelt wat er georganiseerd wordt binnen de
gemeente Alfaz. Gerry en Fred
zijn namens de club Los
Holandeses onze vertegenwoordigers. Het is belangrijk
om als club vertegenwoordigd
te zijn, je leert andere clubs en
mensen kennen en je kan ook
om advies vragen. Ook om een
goede band te hebben met de
gemeente Alfaz! Linda gaat als
kaasmeisje de groep langs met
nieuwe haring en kaas, ook wordt er een drankje geserveerd. Na de vergadering wordt er een groepsfoto
gemaakt bij het zwembad, iedereen vond het een zinvolle vergadering en vond onze club heel mooi.
Paul van Veen

Beste leden,
Het evenemententeam heeft weer een mooie lijst gemaakt van activiteiten en
evenementen die ons de komende tijd te wachten staan en waaraan we kunnen
deelnemen. De lijst wordt in deze Brug gepubliceerd.
In de maand september worden er twee gezellige middagen georganiseerd.
Uitnodiging: “Een kleine culinaire reis”
Op zaterdag 11 september organiseert het evenemententeam, samen met het
barteam en het bestuur een gezellig samenzijn met als thema:
“een kleine culinaire reis”. Je krijgt die middag op 3 bordjes 3 heerlijke gerechten geserveerd. Houd je van een smakelijke culinaire verrassing waarbij je aan
tafel bediend wordt onder het genot van live/sfeermuziek?
Geef je dan op bij de bar.
Zaterdag 11 september. Tijd: 14.00 u. Kosten: €12,50

Uitnodiging: “Meet & Greet”
Het bestuur organiseert op zaterdag 25 september een inloopborrel voor de
leden waarin we elkaar weer net als vóór de corona kunnen ontmoeten in een
gezellige ontspannen sfeer. De bedoeling van deze middag is op de eerste
plaats gezelligheid en plezier onder het genot van een drankje, een hapje en
sfeer/live muziek. De hapjes worden aangeboden door het bestuur.
De meesten van ons hebben zo hun eigen clubjes en activiteiten. Hoe verfrissend en verrassend kan het zijn om een praatje te maken met leden die je normaal gesproken niet gauw tegenkomt of die je niet kent. We hopen dan ook
deze middag de nieuwe leden van dit jaar te ontmoeten. En natuurlijk zijn er
de leden die tijdens de corona niet naar Spanje konden komen en elkaar lange
tijd niet hebben gezien of gesproken. Nu jullie terug zijn, nu het weer kan, is
dit een mooie gelegenheid om bij te praten.
We verheugen ons erop!
Zaterdag 25 september
Vanaf 14.00 u tot 17.00 u
Voor deze middag hoef je je niet vooraf op te geven.
Met een vriendelijke groet van ons allen,
Gerry Officier, voorzitter
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BEELDHOUWEN
Afdeling beeldhouwen en schilderen.
Jeetje het is alweer september de dagen vliegen om. Het is een rare zomer
geweest ook nog mede dankzij corona. Veel klammigheid, een paar extreem
hete dagen maar vooral veel wind en telkens
dat Saharazand dat in druppels naar beneden
viel, maar we hebben nu de meeste hitte wel
gehad, òp naar een heerlijk najaar.
Van de afdeling schilderen hebben dit jaar
toch weer een paar clubleden meegedaan met
de ‘balconades’ de meesten schilderen niet op
donderdag mee maar doen het op hun gemak
thuis. De balkons waren ook dit jaar weer als
eerste te bewonderen in Altea.
Van 3 september tot 1 oktober hangen ze in
Alfaz del Pi, van 6 tot 17 oktober in Agost
waar de jaarlijkse feria is met ambachtelijke
artikelen. Helaas draait de markt alleen in de ochtend en avond, tussen de middag zijn de restaurants wel open. Als laatste hangen ze in Benimantell van 5 tot
30 november tijdens de dorpsfeesten en dan wordt het
befaamde gerecht Oleta de blas in de restaurants gepresenteerd. Het is leuk om in de dorpjes rond te lopen en naar
de werken te kijken.
Op de donderdag zijn er een paar volhardend gewoon doorgegaan met schilderen al zat de kwast
soms haast vast aan het doek, het was
toch fijn onder elkaar om heerlijk
bezig te zijn.
Voor de afdeling beeldhouwen gold
hetzelfde, veel mensen waren niet in
Spanje of ze kregen de familie op
visite en daar moet je toch ook de
nodige tijd aan besteden. Veel is er
gewerkt aan het polijsten van de werken wat een heel
secuur werkje is en veel geduld en tijd in beslag neemt,
maar ze houden vol. In de maand die komen gaat komen

en

SCHILDEREN
de eerste beeldhouwers al weer terug en wordt het langzamerhand weer drukker
op ons hofje. Verveeld hebben we ons niet want we hebben een heel gezellige
paellamiddag gehad en ook nog een heerlijke
bbq-middag met levende muziek, er was deze
zomer dus zat te doen. Het was wel even zonnebrillen op toen de carpa schoongemaakt
was bovenop, het ziet er weer toppie uit.
We gaan weer heerlijk kwasten en hakken.
Er is mij gevraagd om na te denken over het
beschilderen van de container en de binnen
carpa. Ik ben natuurlijk geen aannemersbedrijf maar als er mensen zijn die de container
eerst schilder-klaar willen maken en misschien anderen de carpa van binnen een sopje
geven dan zijn de schilders van ons clubje
bereidt om er een leuke afwerking van te
maken, dit
gaat pas in
oktober
gebeuren als het ervan komt. Wie wil ons
komen helpen? Donaties voor de verf zijn
natuurlijk altijd van harte welkom.
Linda
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Er gebeurde nog veel meer deze zomer

Senioren Service Costa Blanca
Voor orde in uw huis, administratie
en dagelijks leven

Met de tropische temperaturen was deze
verkoelende activiteit erg welkom.
Dank je voor de Aquarobic lessen Joke.

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

Oh ja, er werd ook nog
gevoetbald!!
en er was een
High Wine
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Agenda activiteiten en mededelingen
Zaterdag 11 september

Zaterdag 25 september

Zaterdag 2 oktober
Zaterdag 9 oktober
Zaterdag 23 oktober
Zondag 30 oktober
Zaterdag 6 november

Zaterdag 13 november
Zaterdag 20 november
Zaterdag 4 december
Maandag 6 december
Zaterdag 11 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december
Zaterdag 1 januari 2022

Kleine culinaire reis
3 bordjes met heerlijke gerechten.
Met Live sfeermuziek
De kosten zijn € 12.50 p.p. Aanvang 14.00 uur
Meet & Greet.
Met Live sfeermuziek
Van 14.00 tot 17.00 uur
Bingomiddag
Aanvang 14.30 uur
Open dag
Van 11.00 tot 14.00 uur
Rommelmarkt
Van 10.30 tot 14.00 uur
Bingomiddag
Aanvang 14.30 uur
Inloopborrelmiddag
Van 14.00 tot 17.00 uur
Met Live sfeermuziek
Puzzel wandeltocht
Mosselavond
Aanvang 19.00 uur Kosten € 13.50 p.p.
Sinterklaas bingo
Aanvang 19.45 uur
Clubhuis in kerstsfeer brengen
Aanvang 10.00 uur
Kerstmarkt
Van 10.30 tot 14.00 uur
Kerstborrel
Aanvang 15.00 uur
Kerstdiner
Aanvang 18.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 17.00 uur

Al de geplande activiteiten en evenementen kunnen alleen
doorgaan met toestemming van de gemeente l’Alfas-del-Pi !!!!

Van het barteam
Beste leden,
Op zaterdag 17 juli is i.s.m. het bestuur, evenemententeam en het barteam een
paella middag georganiseerd. Er hadden zich voor deze middag 42 personen
aangemeld. Onze chef-koks Fred en Marco hebben voor deze mensen weer 2
heerlijke verschillende paella´s gemaakt, 1 van vis en de ander van vlees.
Verder stond er op elke tafel stokbrood met aioli en was er een saladebuffet
aanwezig. Tijdens deze middag had de organisatie gezorgd voor live muziek.
Maar helaas 1 week van tevoren werd door de gemeente l´Alfas del Pi deze
vergunning ingetrokken. Jammer voor alle gasten en de organisatie, maar desalniettemin was het een zeer geslaagde middag, rond 23.00 uur gingen de laatste gasten naar huis.
De barbecue middag, op zaterdag 14 augustus was ook een zeer geslaagde
middag. Op deze dag was het maar liefst 38 graden. Onze chef-koks Fred en
Marco hebben dan ook letterlijk in hun zeiknatte kleding (want het was vreselijk warm bij de barbecue) ons heerlijk kunnen voorzien van geweldige stukjes
vlees en kip. Tevens stond er een kartoffelsalade en gemengde sla met verschillende soorten sauzen op tafel, 55 personen hebben hiervan deze middag genoten. Ook voor deze middag was er een vergunning aangevraagd voor muziek
bij de gemeente l´Alfas del Pi en op de dag ervoor (vrijdag 13 augustus) kregen we te horen dat de gemeente de vergunning zou verstrekken maar dat dit
sfeermuziek moest zijn en dat er pertinent niet gedanst mocht worden.
Gelukkig hadden we goede afspraken gemaakt met Serveral Sounds die deze
middag de muziek zou verzorgen. Ondanks de hitte kunnen we ook hier spreken van een zeer geslaagde middag en ook hier gingen de laatste gasten pas
om 23.45 uur naar huis.
Fred en Marco jullie zijn kanjers want jullie hebben in deze extreme hitte
alles heel goed verzorgd, BRAVO!!!!!
Op de planning staat voor zaterdag 11 september ¨kleine culinaire reis¨
(3 bordjes met heerlijke gerechten) hierover krijgen jullie z.s.m. meer informatie. Wij hopen jullie weer snel te ontmoeten in ons clubgebouw.

Het barteam

de BRUG blz. 9

CANASTA afdeling
Het is een eeuwigheid geleden, dat we Canasta gespeeld hebben. We missen
het echt ! Maar Willeke en ik zijn er nog niet voor om nu al te starten met de
Canasta. Het is immers nog steeds verplicht om binnen een mondkapje te dragen. Dit vervalt wel bij het consumeren van een drankje of hapje, maar dit gaat
toch niet goed samen tijdens het spelen. Onze keuze is om in oktober weer van
start te gaan, ook als velen weer terug zijn van het overzomeren. Het advies
van het bestuur is dat bij alle binnen activiteiten het dragen van een mondkapje
verplicht is !
Willeke de Bruijn en Joke Niestadt

Wandelpuzzeltocht
zaterdag 13 november
Wij, de winnaars van de puzzelwandeltocht van februari 2020, hebben voor
dit jaar een nieuwe leuke route in
elkaar gezet. Na een paar keer een
datum plannen en weer uitstellen, hebben wij een nieuwe datum gepland.
Deze wandelpuzzeltocht staat gepland
voor 13 november. De afstand die te voet wordt afgelegd is ongeveer
4 km. De gehele afstand is makkelijk begaanbaar en geheel vlak. Wilt
u meedoen, dat kan in groepjes van 2, 3 of 4 personen.
De verdere details zullen in de volgende Brug worden medegedeeld.
Wij hebben deze route uitgezet met nog steeds de Covid-19 regels in
ons achterhoofd. Dus geef elkaar de ruimte en houd afstand.
John Marijnissen, Bart Egelmeers, Wouter van Nieuwenhuizen en
Joke Niestadt.
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barpraat
Nog steeds geen praatjes aan de bar, waarom de regering het nog steeds verbiedt
weet ik ook niet, want ik zie het verschil niet tussen aan een bar zitten - waar in
principe maar 2 mensen naast je zitten - of aan een tafel waar 10 (!!) mensen hun
eventuele covid 19 besmetting rond kunnen blazen.
Het zal op onze club wel niet zo’n vaart lopen met de coronabesmetting, de meeste
leden zijn al 2 x gevaccineerd. Maar goed, de praatjes gaan aan tafel toch ook wel
door. Laatst was ik aanwezig aan een tafel waar een discussie (praatje) gaande was,
daar stelde iemand voor aan een biljarter, die ook buiten onze club tegen andere
biljarters speelt, om met de bus en een schare clubgenoten onze biljarters mee te
laten reizen als supporters. De volgende trip is naar Torrevieja.
Lijkt me wel wat onze biljarters aanmoedigen en daarna een gezellige avond en
een nachtje in een hotel overnachten. We hebben een goede reisorganisator in ons
midden, die zou het goed kunnen regelen..
We hadden het toch over hotels en toen kwam het gesprek over de twee nieuwe
hotels bij de rotonde 4 langs de CV 70. Tegenover de supermercado Mas y Mas
zijn twee hotels van het concern BARCELO gebouwd, degene naast NUC SUN
heeft de naam Barcelo la Nucia Hills, de andere achter farmàcia Gasent heeft de
naam Barcelo la Nucia Palms. Omdat ik van nature nogal nieuwsgierig ben, wilde
ik een nachtje boeken om het hotel te ervaren. Ik schrok even van de prijs per
nacht vanaf € 219 euro, excl. € 16 euro parking. Dit vond ik het niet waard mijn
nieuwsgierigheid te bevredigen. In september zijn de prijzen aanzienlijk lager en
dan ga ik zeker een kijkje nemen. Ik vermeldde het tarief voor de parking omdat er
problemen zijn ontstaan in de omgeving van de hotels. Veel gasten hebben geen
zin nog eens parkeergeld te betalen en parkeren hun auto in de omgeving. Je zal er
maar wonen in die buurt. Ik zal te zijner tijd mijn verslag doen van mijn ervaring,
ikzelf heb geen probleem met de parking, ik kan er te voet naar toe.
Nu ik het toch over de HORECA heb, als we boodschappen hebben gedaan vinden
we het prettig daarna even een bakje koffie of een ander drankje te nemen met een
tapas. Bij Mas y Mas is dat niet mogelijk meer, vroeger zat cafetaria Domingo
daarnaast. Nu is aan de overkant, tussen Fred La Nucia en Florida autoverhuur een
cafetaria geopend, leuke tent, uitgebaat door een Spanjaard die Nederlands spreekt.
Dag menu onder € 10 euro en goed te eten.
Min puntje (vind ik) wat lawaaierig als de werkerlui tussen 2 en 3 uur komen eten,
maar ja, dat was bij Domingo en is bij restaurant Oasis hetzelfde, maar veel
mensen vinden dat niet erg.
Dus lekker eten voor weinig en herrie krijg je er gratis bij.
GVG
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Paella middag zaterdag 17 juli met /zonder muziek.
Misschien een rare aanhef, maar zo was het wel !
We hadden keurig een vergunning aangevraagd voor
de levende muziek voor bij de paella middag.

Het was al toegezegd maar helaas i.v.m. corona werd het later niet verstrekt op
advies van de politie.
Marco en Fred gingen toen maar aan de gang met het eten maken met muziek
uit de boxen. Er werden 3 paella-gerechten gemaakt, twee met alleen vlees en
nog een hele mooie met vis.
Dit was echt wel nodig want er waren meer dan 50 gasten aanwezig.
Toen de paellas bijna klaar waren heeft onze voorzitter Gerry iedereen van
harte welkom geheten en de regels van het samenzijn en eten halen in deze
coronatijd nogmaals uitgelegd.
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Barranco Hondo Stappers
Deze zomer zijn wij als wandelclub
langer doorgegaan dan andere jaren.
We hebben zelfs met 7 fanatiekelingen de volle maanwandeling
gedaan. Deze bekende wandeling
met lampje op het hoofd en afzakken naar de zee vanaf het motormuseum in Callosa. Echt de moeite
waard om eens te doen. Daarna is er
tijdelijk een zomerstop ingelast in
augustus, want het was iedereen
toch te warm.
Joke Niestadt
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El Canto de la Vida,
Smartlappen koor in oprichting.
Hallo iedereen.
Ik wil jullie graag enthousiast maken voor ons Smartlappenkoor i.o nu we weer
luidkeels mogen gaan zingen. Wat is het doel hiervan? Nou heel eenvoudig
gezellig met elkaar zingen en plezier hebben staat voorop. Vrouwen, mannen
en elke plusser is welkom en….. je hoeft niet goed te kunnen zingen, ervaring
is dus niet verplicht maar enthousiasme wel !! We gaan tranentrekkers, levensliedjes, dijenkletsers en liefdesliedjes zingen onder begeleiding van Gonnie
Boekestijn en Annelies Dorr met hun accordeon. Op dit moment hebben we
nog niets, we hebben nog geen dirigent en weten nog niet waar (wel op de
club) we gaan repeteren en wanneer. Wanneer je dit een leuk idee vindt geef je
dan op en stuur mij een mailtje of whatsappje. Bij voldoende belangstelling zal
er dan een oprichtingsvergadering komen ergens in oktober waar we gezamenlijk afspraken gaan maken over de naam van het koor, wie
in het bestuur van deze afdeling komt, welke liedjes
geschikt zijn, waar en wanneer we repeteren enzovoort
want er zullen gegarandeerd andere vragen zijn. Het leuke
is om dit gezamenlijk op te gaan pakken.
PS ook wanneer je niet het hele jaar in Spanje vertoeft
ben je van harte welkom. Groetjes Margaret.
margaret.vegter@gmail.com
Tel:+34 643 219 82

Zomaar een bericht van een van onze leden.
De warme maand is weer aangebroken dus doen we niet veel.
Nou ja wel veel water drinken, veel tv kijken, veel computeren, dat dan weer
wel. Het zwembad wordt bezet door vakantievierende families. Het strand
staat vol parasolletjes. Augustus is altijd warm en druk en toch zou ik het niet
willen missen want het maakt de overgang naar het najaar extra welkom.
Vorig jaar viel die overgang samen met onze verhuizing naar een ander
appartement. Verhuizen kost veel energie maar als je er qua woongenot op
vooruit gaat is het leed snel geleden. Dan kun je weer veel hebben en dat was
wel nodig ook want de man werd opeens van een beetje niet lekker heel erg
ziek en belandde in het ziekenhuis. Als eigenaar van een sterk hart heeft hij
die crisis overleefd en kon gaan werken aan zijn herstel. Even leek het er op
dat het nooit meer zou worden zoals het was dus werd alles “on hold” gezet.
Nu, negen maanden later, wordt de draad weer rustig opgepakt en is er
inmiddels gesnoept van de kroketjes van Marco tijdens een lekker uurtje in
het windje op het terras van het clubhuis.
In september kunnen we ons gaan oriënteren op de maanden die gaan
komen. Tot die tijd drinken we veel water, kijken we veel tv en zullen we veel
computeren.
Want het is augustus.
Inge Albers

HET
RAADSEL
VAN
DE
MAAND
oplossing juni: 43
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Een hete BBQ op zaterdag 14 augustus.
Ja dit was echt een hete bbq, tegen- of boven de
veertig graden.Het was zo warm dat de muziek een
uurtje later begon te spelen. Maar, u leest het dus
goed, een bbq met levende muziek.
In totaal waren er 60 personen die lekkere trek hadden en vooral gezellig allemaal heerlijk konden
kletsen. Na het welkomstwoord van de vice voorzitter Fred, konden de gasten achtereenvolgens
tafel voor tafel komen opscheppen.
Er waren twee frisse salades, groene sla met ui,
tomaat, komkommer en paarse alfalfa.
En natuurlijk een keus uit vier soorten vlees, speklapjes, hamburgers, kippenspiesjes en worsten,
iedereen mocht alles nemen en daarna nogmaals
terug komen. Men heeft het geprobeerd, maar na
afloop was er nog steeds van alle soorten vlees
over. Misschien omdat men ook gesmuld had van
de pindasaus, de heerlijke rode speciale eigengemaakte bbq saus en natuurlijk de mosterdsaus.
Door de warmte en ook nog eens achter de bbq,
toen waren Marco en Fred al heel snel paars.
Mede door de super gezellige muziek van de
Several Sounds was het weer een hele leuke middag die lekker lang doorging tot de avond.

Nieuws van het Shantykoor.
Beste zangers en andere belangstellenden. Ook ons Shantykoor staat op het
punt uit de zomerslaap te ontwaken. Hebben wij het ’t vorige winterseizoen,
min of meer verplicht rustig aan gedaan, nu maar hopen dat wij er het seizoen
2021/2022 weer volop tegenaan kunnen gaan zodat alle ramen in de omgeving
weer bol komen te staan van het gezang.
De eerste repetitie staat nu gepland op dinsdagmiddag 14 september. Een mooie
gelegenheid om de gelederen te tellen en weer langzaam de stembanden soepel
te maken. Ik hoop weer een aantal oud gedienden tegen te mogen komen. Het
lijkt er zelfs op dat onze slagwerker Tony dan ook weer van de partij kan zijn.
Dan denk ik dat we na een week of drie, ergens begin oktober, een halve repetitie moeten opofferen voor de “jaarvergadering”. Maar die datum hoort iedereen
vanzelf tegen die tijd.
Er zijn de afgelopen periode toch wel wat nieuwe leden ingeschreven bij onze
“moederclub”. Voor deze mensen plaats ik de volgende oproep: Heb je zin om
mee te zingen bij het Shantykoor (voorbehouden aan mannen), kom dan eens
kijken op een dinsdagmiddag. Vanaf 14 september repeteert het koor elke dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur. Op het repertoire staan bekende en minder bekende
Nederlandse zeemansliederen. En ook sommige in het Duits (Junge komm bald
wieder / La Paloma Ade), Engels (Sloop John B/The wild rover) en Spaans
(Celito Lindo).
Wij zijn ook op zoek naar muzikanten. Naast de begeleiding van het
Shantykoor vormen de muzikanten ook een klein gelegenheidsorkestje wat elke
donderdagochtend repeteert.
Wil je meer weten, schroom dan niet om het mij of Paul van Veen even te vragen. Je kan ook mailen naar fred@doerr.nl
Overigens komen wij (Annelies en ik) door omstandigheden pas begin oktober
naar Spanje. Maar dat mag ons inziens de pret niet drukken toch?
Groeten en tot ziens tijdens één van de repetities.
Fred Dörr
(Voorzitter Shantykoor)
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BILJARTNIEUWS
Beste biljarters, vorig jaar waren er nieuwe lakens en banden
ingepland voor onze biljarts, echter corona gooide roet in het
eten. Inmiddels is er weer contact geweest met de leverancier en hij
gaat dit jaar een nieuwe poging doen, waarschijnlijk in oktober.
Per 1 oktober dient er weer € 20 contributie betaald te worden voor
het komende seizoen. Graag uw contributie storten op mijn bankrekeningnummer NL48INGB0008675903 onder vermelding van uw naam.
Alvast bedankt.
Indien u geen lid meer wilt of kunt zijn, dit dan graag even melden per
email aan
Chris Janse

nog 8 leuke weetjes over Spanje
1) De Puerto del Sol (Poort van de zon) in Madrid is het geografische middelpunt van Spanje. Op deze plaats tellen de Spanjaarden op 31 december, net als
de Amerikanen op Times Square in, af naar het nieuwe jaar.
2) Spanjaarden luiden het nieuwe jaar in door om klokslag 12 uur een druif te
eten. Een traditie die de wijnbouwers bedachten om zo van van hun overtollige
druiven af te komen.
3) In Spanje kun je volop kiezen uit mooie stranden. Het land heeft een kustlijn van maar liefst 4964 kilometer.
4) Spanje staat bekend om zijn rijke architectuur. Tussen 711 voor Christus en
de 11e eeuw waren de Moren in grote delen van Spanje aan de macht. Vooral
in Andalusië kun je dat goed zien aan de bouw van de huizen en gebouwen.
5) Tijdens het bewind van Franco was Spanje één van de armste en minst ontwikkelde landen van Europa. Na de dood van Franco in 1975 veranderde dat
snel. Spanje is tegenwoordig een van de meest progressieve en sociale landen
waar veel aandacht is voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Wij spreken Nederlands
Cam

Vell de Altea 20, local 2. 03581 Albir

6) Tijdens de geschiedenislessen heb je vast wel geleerd over Spaanse ontdekkingsreizigers. Juan Rodriguez Cabrillo (1499-1543) was bijvoorbeeld de eerste Europeaan die voet aan wal zette in Californië, Amerika. Precies op die
plek in San Diego kun je het Cabrillo National Monument bezoeken.
7) Door de IJstijd werden Europese landen bedolven onder een dikke laag ijs.
Alleen Spanje bleef tijdens die periode grotendeels ijsvrij. Planten overleefden
de koude periode daar wel. Daardoor telt Spanje nu zo’n 8.000 plantensoorten
waarvan er 2.000 alleen in Spanje voorkomen. Europa heeft in totaal maar
liefst 9.000 plantensoorten.
8) Op de Canarische Eilanden komt een bijzondere plantensoort voor: de
Drakenbloedboom. Deze plant kan twaalf meter hoog worden en lijkt door zijn
bijzondere dikke bladerdek op een paraplu. De plant die geen boom is, heet zo
omdat in de oranjekleurige vruchten een dikke vloeistof zit die aan bloed doet
denken. Vroeger had de Drakenbloedboom een religieuze betekenis voor de
locals. Ze gebruikten het ‘bloed’ uit de vruchten om overledenen te balsemen.
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BRIDGE NIEUWS
Start bridge september 2021
Vorig jaar september heeft het bridgeteam, Margaret, Ans en Jan zich op nonactief gesteld tot het moment dat de corona-tijd voorbij zou zijn en we weer
normaal, zonder mondkapjes kunnen bridgen. Niemand kon op dat moment
bedenken dat dit zo lang zou gaan duren. In oktober hadden we 42 leden
(woensdag- en donderdagspelers). Een gedeelte van de woensdag- en donderdagleden heeft wel gebridged, eerst nog op donderdagavond en later op vrijdagmiddag. Er werd om 12.00 uur gestart, 12 spellen, pauze plus kleine lunch en
weer 12 spellen. Van de 16 bridgers die op vrijdagmiddag gebridged hebben
willen 12 personen op de vrijdagmiddag blijven bridgen i.p.v. op donderdagavond, 4 personen geven de voorkeur aan de donderdagavond in september.
Het bridgeteam wil in september de draad weer oppakken en hoopt alle leden
dan weer te kunnen begroeten aan de bridgetafel. De vraag is nu op welke dag
(dagen) gaan we bridgen? Het is ons nu al bekend dat een aantal leden niet
meer terugkomt. Daarom willen we eerst inventariseren en bepalen hoe we verder gaan. We hebben jullie gevraagd om via de mail jullie voorkeur op te willen
geven waarna de bridgedagen bekend zullen worden gemaakt.
Het bridgeteam

Bibliotheek nieuws
Het coronavirus lijkt op de terugweg maar voor hoelang? We
weten het niet, maar we kunnen gelukkig nog steeds lezen en boeken ruilen. Dus als u weer een boek wilt ruilen of een nieuw boek
op wilt halen, u bent iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur van harte welkom.
De laatste nieuwe boeken die zijn binnen gekomen staan op de onderste plank,
zowel romans als thrillers, komt u gerust een kijkje nemen of er iets voor u bijstaat. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor al onze leden. U mag
de boeken veertien dagen houden en dan weer omruilen voor andere boeken. De
bibliotheek vind u bij het zwembad het trapje af en dan gelijk rechts. Wij wensen u veel leesplezier.
Met een hartelijke groet,
medewerkers van de bibliotheek.
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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.

Het sterrenbeeld Maagd 23 augustus tot ca. 22 september
Maagd is onvoorspelbaar en moeilijk in te schatten. Maagden
kunnen veel onrecht dulden voordat ze woedend worden.
Maagden vermijden het liefst confrontaties. Ze kunnen vertellen dat alles goed gaat, terwijl dat niet zo is. Een ruzie met een
Maagd is niet te winnen. Maagd werkt gewoon niet mee, zegt alleen: ‘nee’ en
weigert te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Maagd vindt het makkelijker om weg te lopen, dan te schreeuwen of een drama te maken. Maagd is
slim, praktisch, kalm, redelijk, bescheiden en kan heel hard werken. Maagden
zijn goed in knopen doorhakken, ze zetten hun gevoel opzij en klaren de klus,
die anderen niet durfden te doen. Maagden zijn integer en hanteren hoge criteria voor alle aspecten van het leven. Een Maagd is gericht op het oplossen van
problemen en heeft oog voor alles wat kan worden verbeterd. Ook is Maagd
onafhankelijk, een Maagd kan heel goed voor zichzelf zorgen.

Kleine digitale opfrisser.
De zomer is bijna ten einde en de overwinteraars gaan weer komen. Mooie
gelegenheid om iedereen weer digitaal op het spoor te krijgen. Daarom het
volgende:
Wisten jullie dat:
* De website 24 uur per dag, 7 dagen per week 52 weken per jaar beschikbaar is, dit jaar al meer dan 7500 maal bezocht is en altijd up to date is?
* Je op deze website alles kunt vinden van onze club Los Holandeses. Van
de geschiedenis van de club en alle activiteiten, tot het heden van de club.
* Je op de pagina “afdelingen” alle informatie kunt vinden over de

activiteiten binnen onze club.
* De pagina “agenda en nieuws” alle komende evenementen alsmede alle
updates van het bestuur bevat.
* Je op de pagina “de Brug” edities van ons clubblad kunt terugvinden en
lezen tot en met het jaar 2014.
* De pagina “voor leden” foto albums bevat van de grote evenementen. Om
die te kunnen bekijken moet je jezelf wel even eenmalig aanmelden.
* Dat je alle vragen m.b.t. de website kunt stellen aan
webmaster@holandeses.nl
* Alle e-mail adressen van de club terug kunt vinden op de “contact” pagina.
* Er op de “contact” pagina ook doorgeklikt kan worden naar het “gastenboek”. Daar kan je ook laten weten wat je van de site vindt.
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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
8,16,17
Ciudad Patricia
5
Eddy Kramer
2
Euro Clinica Rincón
17
Fresno
10
HCB Cover
Huisarts Koenders CMA 8
Indoor parking
11
Ingeborg Posthuma
10
Kuiper verhuizingen
19
Montebello
13
v.Rijsbergen, therapeute 14
Salon 5
16
Saya Consulting
1
Senioren Services C.B.
8
Toldos Aitana
12
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

