We schrijven april 2022

Opnieuw een brug, maar deze keer niet van mijn hand.
De vader van Hester Steenbergen is de artistieke maker van
deze illustratie. Het betreft een ophaalbrug. Bart
Deze brug kun je vinden in Zierikzee, mijn vader is gaan
tekenen na zijn pensionering, bruggen en water trokken hem
altijd. Hij heeft deze tekening diverse malen gemaakt, altijd
verschillend, een hangt er in ons huis in Spanje, de andere in Heerlen. Hij
tekende dit met grafiet, dat betekent eenmaal een streep gezet, dan kun je
die vervagen maar niet uitvlakken. Hester Steenbergen
(vervolg pag.2)
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SOCIËTEIT
Openingstijden:

algemene informatie
Lidmaatschap en contributies:

Dagelijks van 10.00-18.00 uur,
de laatste ronde 17.30 uur.

Jaarlidmaatschap:
(m.i.v. 01 - 01 - 2022)
Maandag, dinsdag en vrijdag van bedraagt de contributie: € 80,10 uur tot einde avondactiviteit,
’s avonds alleen voor leden.

Deel-lidmaatschap:
per maand: € 15,- met een maximum
* Roken verboden op het terras. van vier maanden.
Deze leden hebben geen stemrecht.
* In afwachting van de
De jaarcontributie dient uiterlijk op
besluitvorming van de overheid is 31 januari betaald te zijn.
een mondkapje binnen nog steeds Contributies en/of donaties kunnen
verplicht, tenzij u eet of drinkt. contant* worden voldaan of op de
onderstaande bankrekening worden
* Aanwezigheid op ons terras en overgemaakt.
in het clubgebouw is op
BANCO SANTANDER SA
eigen verantwoording
Op donderdagen van 12.00 tot
13.00 uur is er één bestuurslid
aanwezig
Kosten voor het gebruik van de
club anders dan in verenigingsverband: Voor leden € 30 per keer
Voor niet-leden of verenigingen
€ 100 per keer.

IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )
BIC/Swiftcode: BSCHESMM
t.n.v. Circulo Privado
Los Holandeses, L’Alfas del Pi
*Contante betaling kan geschieden
aan de bar in de club of aan de
penningmeester.

Bij de voorplaat: De ophaalbrug of wipbrug is een beweegbare brug. Hij
gaat open door rotatie om een horizontale as evenwijdig aan het water.
Historisch gezien is de ophaalbrug uit de valbrug ontstaan. In tegenstelling tot
deze valbrug en de oorgatbrug, heeft de ophaalbrug twee scharnieren. Aan het
onderste scharnier is het wegdek verbonden. Boven het scharnier staat een portaal, de hameipoort. Aan deze hameipoort is een draaiende arm, de balans,
bevestigd. Aan de ene kant van de balans hangt het contragewicht, de balanskist, aan de andere kant is de arm verbonden met de punt van het brugdek. Als
de brug omhoog gaat draaien de balans en het brugdek dus parallel.
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AFDELINGEN

Contactpersonen

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

Aad & Marco: evenemententeamclh@gmail.com
616 522 236
Sylvia van Houwelingen
Cees Kraan
633 665 455
Cor Klaver
679 015 430
Ulrich Bos
+31 641 510 720
Jan Mol
+31 614 216 507
Joke Niestadt
656 943 098
Fred Dörr
+31 620 979 279
Henk Murks
965 871 180
Aad en Marco
966 875 342
643 219 812
Margaret Vegter
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
Joke Niestadt
656 943 098

Linedance
Shantykoor
Sjoelen
Tafeltennis
Beeldhouwen/Schilderen
Wandelen

Telefoonlijst

LEDENADMININISTRATIE
Beste leden, graag aan mij doorgeven als er wijzigingen zijn in
adres, telefoonnummer of emailadres.
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun
lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar.
Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Jan van Trigt, Tini Vermaat en Carla Jansen
Afgelopen periode overleden: Ruud Brouwer
Marry Prins
Joke Niestadt, ledenadministratie
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Van de Redactie
Na bijna zes maanden komt er voor mij een einde aan deze winterperiode in
Spanje. Alles was anders! Twee jaar geleden vertrokken we hals over kop van
de camping om via bizar stille wegen naar huis te rijden. De tijd van de eerste
lockdown was aangebroken, corona beheerste het nieuws in de kranten, op tv
en aan de keukentafel. Iedereen was bevreesd, wat zou er gaan gebeuren, wie
werd er ziek en wie ging dood. Alles ging op slot, de mondkapjes affaire begon,
de basisregels werden van toepassing en we leefden van persconferentie naar
persconferentie: wat nu weer!!!!
In juli 2020 kwam er enige verlichting totdat het in het najaar weer helemaal
misging. Strengere regels en opnieuw thuisblijven, scholen dicht en thuiswerken. We besloten om niet naar Spanje af te reizen en vierden voor het eerst
sinds jaren de feestdagen in beperkt huiselijke sfeer. Gezellig dat wel maar
anders. De Brug verscheen 12 maal in dat jaar, vanaf april alleen maar digitaal.
2021 begon en dat jaar stond geheel in het teken van corona, bijna alles ging op
slot, horeca, sportscholen, kappers, etc. De eerste vaccinaties werden gezet en
we voelden ons een tijdje weer iets veiliger. Vakanties werden gevierd in eigen
land of niet zo ver weg, de verkoop van campers steeg enorm De formatie
duurde en duurde en wie wilde kon een boosterprik krijgen terwijl wappies protesteerden in straten en op pleinen. Aan het einde van 2021 kwam er iets meer
lucht en vanaf oktober verscheen de Brug ook weer in gedrukte vorm, ik verbleef inmiddels ook weer in Spanje. Gelukkig wel in een appartement, op de
camping waarde het coronaspook nog in alle hevigheid rond! De club ging op
gepaste wijze gedeeltelijk weer open voor een aantal activiteiten.
En toen werd het 2022, het kabinet stond op het bordes en alles leek de goede
kant op te gaan, het leven werd weer enigszins normaal. Tot donderdag 24
februari, de inval van de Russen in Oekraïne, sinds die dag houdt iedereen zijn
adem in. Het is niet te bevatten dat in de beschaafde wereld waarin wij dachten
te leven niets meer normaal is. Het is onmenselijk wat macht met mensen doet,
hoe vernietigend dit kan zijn, hoe verdrietig dit is voor alle slachtoffers, hoe
destructief dit is voor huizen, ziekenhuizen en cultureel erfgoed. Dat één man
dit op zijn geweten heeft maar dat er gelukkig mensen zijn die hiertegen strijden. Hoe moeilijk moet het zijn de juiste beslissingen te nemen om dit kwaad te
bestrijden. Ik wens iedereen veel wijsheid in zijn/haar persoonlijke leven om de
juiste vreedzame beslissingen te nemen en het beste is mijns inziens; blijven
praten en niet vechten.
Elzelies
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Van de bestuurstafel


Als ik dit stukje voor De Brug schrijf dan zie ik alleen maar nattigheid omdat
het pijpenstelen regent. Dat is jammer voor de mensen die net in deze perio
de hier in Spanje zijn en ook voor de zon komen, maar het is o zo goed voor
de natuur en de stuwmeren die allemaal te laag staan.
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Een paar dagen nat weer verhoudt zich totaal niet tot de ellende die miljoe
nen mensen op dit moment moeten meemaken in het oosten van Europa en
dan weet u wel waar ik op doel, Oekraïne. Het laat je niet onberoerd als je de
beelden ziet van wat daar plaats vindt. Het is ongelooflijk, de hele wereld
houdt zijn adem in door het gedrag en de beslissingen van één man; een
bevolking zoveel leed aandoen. Hoe is het mogelijk dat er zoveel oorlogsmis
daden kunnen worden begaan en de wereld er nauwelijks tegen kan optre
den. Hopelijk dat er op relatief korte termijn iets positiefs uit de onderhande
lingen voortkomt.
Alhoewel het allemaal niet in verhouding staat weer terug naar wat er in onze
Club gebeurt. Een van de zaken die zeker vermeld moet worden is de opge
knapte ruimten in het bibliotheekgebouw. De opslagruimten zien er weer
gelikt uit en zijn weer functioneel. De ruimte voor de bibliotheek is opgeruimd
en kan weer voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Een woord van dank
aan al degenen die hieraan meegewerkt hebben is hier dan ook zeer op zijn
plaats. Gelukkig hebben we van de verzekering een uitkering van de schade
ontvangen maar deze is bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken.
Deze zijn voor een klein deel door de bewoners opgebracht en voor het res
tant uit eigen middelen.
Een andere zaak die het bestuur zorgen baart is de staat van het dak van onze
Club. In de afgelopen dagen en ook op dit moment dat ik aan het schrijven
ben, staan er overal emmers om het lekkende water op te vangen. Aan repa
ratie van het dak wordt door het bestuur prioriteit gegeven. Binnen de begro
ting voor 2022 is hier ook ruimte voor en offertes zijn al aangevraagd. Dit pro
bleem dient zo snel mogelijk te worden aangepakt. Het bestuur is verder in
samenspraak met onze technisch adviseur aan het inventariseren welke zaken
qua onderhoud binnenkort moeten worden aangepakt. Hiertoe zullen midde
len in een Onderhoudsfonds worden gereserveerd.
Als u deze bijdrage leest heeft er ook weer een Algemene Leden Vergadering
plaats gevonden. Een van de agendapunten betrof de begroting 2022 die
gelukkig weer op een hogere contributiebijdrage kon worden gebaseerd door
meer leden t.o.v. vorig jaar.
vervolg volgende pagina
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Vervolg van de bestuurstafel

RECEPT VAN DE MAAND

Tomaat in de oven
Beste leden, dit recept is heel simpel en vegetarisch, ik maakte het als voorgerecht.
Ingrediënten; voor 4 personen, 2
grote vleestomaten, strooikaas,
geitenkaas, eieren, zout en peper.
Bereiding; snijd de tomaten doormidden, haal het vrucht vlees eruit
met mesje en lepel, maak het
klein, onderin de tomaat strooikaas, zout en peper, rauw ei erop
daarop strooikaas dek af met plakje geitenkaas, evt. daarna afdekken
met een plakje tomaat. De tomaten
in een ovenschaal, op de bodem
het vruchtvlees en de tomaten
erop. Plaats de schaal in de oven
op 180 graden 20 minuten.
Eet smakelijk, groeten Paul.

Een ander agendapunt betrof de mogelijke herbenoeming van ondergeteken
de. Daar kan ik op dit moment van schrijven van dit artikel natuurlijk niets van
zeggen. Wat ik wel kwijt wil is dat ik in de afgelopen twee jaar met plezier
deel heb uitgemaakt van het bestuur. Op het moment van mijn benoeming op
6 maart 2020 kon ik niet bevroeden met welke zaken we als bestuur gecon
fronteerd zouden worden. Denk alleen maar aan de corona met de gevolgen
van dien, gelukkig kunnen we die nu achter ons laten. Rest me alleen nog aan
te geven de prettige sfeer waarbinnen dit bestuur functioneert.
Jos de Bruijn

VAN HET BARTEAM
Beste leden,
Zaterdag 5 maart organiseerde het barteam weer een stamppotten middag, er
waren voor deze middag zeer veel aanmeldingen, vooral op het laatste
moment. We begonnen deze middag met een zeer rijk gevulde tomatengroentesoep met vlees, heerlijke balletjes en natuurlijk verse groente. Daarna
was er keuze uit stamppot boerenkool of zuurkool met rookworst of balgehakt. Uiteraard was er de mogelijkheid om beide stamppotten te proeven
wanneer daar nog een plekje voor was in je maag, men kon zoveel eten als
men wilde. Als afsluiting een heerlijk slagroomijsje met chocoladesaus en
slagroom. Helaas was er voor de laatste tafel geen slagroom meer (onze
excuses hebben wij aangeboden) maar we hebben dit opgevangen door extra
chocoladesaus aan deze tafel.
De middag werd opgeluisterd door accordeonist Vedant die menig bekende nummers ten
gehore bracht en daar werd heel enthousiast
op gereageerd door de aanwezigen.

Op zondag 17 april organiseert het barteam een Paaslunch in buffetvorm. We
beginnen deze middag om 13.00 uur en
er zal ook dan weer vele heerlijke gerechten voor jullie klaar staan.
De kosten zijn € 15.00 per persoon. Inschrijven aan de bar.
Het barteam.
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OOK LEUK OM TE WETEN OVER NEDERLAND
de laatste 18 weetjes
51. De telescoop werd in Nederland uitgevonden in de 17e eeuw.
52. Hoewel Amsterdam de hoofdstad is van Nederland, bevindt de regeringszetel zich in Den Haag.
53. New York City heette oorspronkelijk “New Amsterdam” en werd gesticht
als een Nederlandse kolonie.
54. Zowel Nieuw-Zeeland als Australië werden ontdekt door Nederland.
Australië heette oorspronkelijk “New Holland”, naar de Nederlandse provincie, en Niew-Zeeland werd genaamd naar de provincie Zeeland
55. De populairste souvenirs uit Nederland zijn: klompen, kaas en tulpen.
56. Hoewel de Portugezen thee ontdekten in Oost-Azië, waren het de
Nederlanders die de drank commercieel begonnen te importeren in Europa
in 1610. Het duurde nog 40 jaar voordat thee Engeland bereikte!
57. Een erg populaire Nederlandse snack is rauwe haring met ajuin.
58. Een aantal bekende Nederlandse filmregisseurs zijn Fons Rademakers,
Jan de Bont en Anton Corbijn.
59. Ondanks dat het land slechts 0,008% van de wereld inneemt, is
Nederland de derde grootste agriculturele exporteur.
60. Nederland is altijd neutraal geweest in conflicten.
61. Nederland kent de laagste lactose-intolerantie ter wereld, met 1%.
62. In Groningen vind je het grootste café van Europa. De “Drie Gezusters”
kan 3.700 mensen verwelkomen.
63. Nederland is de grootste kaasexporteur ter wereld.
64. De Nederlandsers maken al kaas sinds 400 A.D.
65. Nederlandsers dragen vaak regenpakken in plaats van paraplu's omdat
de wind er vaak zo hevig is.
66. Nederland was een stichtend lid van de Europese Unie.
67. Als je alle dijken die in Nederland het water onder controle houden achter elkaar zou plaatsen, zou die rij zo'n 80.000 km lang zijn.
68. De provincie Flevoland werd haast volledig op het water gewonnen. Ze
zou in slechts 48 uur overstromen mocht een van de dijken breken.

Over HET DORP
Een lied door Wim Sonneveld gezongen op dezelfde melodie en met dezelfde
melancholieke tendens als La Montagne (Het gebergte) een van de bekendste
liedjes van de Franse chansonnier Jean Ferrat (1930-2010).
Hij schreef het lied in 1964 en liet zich hierbij inspireren door het landschap
rond Antraiges-sur-Volane in de Ardèche, waar hij sinds datzelfde jaar woonde.
In dit lied beschrijft Jean Ferrat het vertrek van jonge mensen naar de grote steden, ver van hun geboortegrond: "Ils quittent un à un le pays / pour s'en aller
gagner leur vie / loin de la terre où ils sont nés". Ze gaan op zoek naar spanning, feesten en de bioscoop en in die grote steden slijten ze vervolgens hun
leven als ambtenaar of politieagent in hun flats in de grijze nieuwbouwwijken.
Het leven van de oude mensen in de dorpen vinden ze saai. In het refrein
beschrijft Jean Ferrat dat het gebergte toch heel mooi is: "Pourtant que la montagne est belle". Friso Wiegersma schreef (onder het pseudoniem Hugo
Verhage) op dezelfde melodie het Nederlandse lied “Het Dorp” waarmee zijn
levenspartner Wim Sonneveld vervolgens een groot succes behaalde. Hij
baseerde zich daarbij op zijn geboortedorp Deurne in Brabant, waar zijn vader
dokter Hendrik Wiegersma een praktijk had. “En langs het tuinpad van mijn
vader zie ik de hoge bomen staan” Dit pad kreeg op 14 oktober 2008 de officiële naam: “Het tuinpad van mijn vader”. Deze kleurrijke Nederlandse arts,
geboren in Lith 7-10-1891 en overleden 5-4-1969, was als arts, tekenaar, kunstschilder en schrijver, actief in Deurne. Hij komt als geromantiseerd persoon
voor in het boek van Toon Kortooms (Help de dokter verzuipt). Deze roman
speelt zich af in De Peel en verhaalt over dokter Angelino, een Bourgondisch
type met een grote mond die een rustige dorpsgemeenschap in de Peel op stelten zet wanneer hij met zijn auto het kanaal inrijdt. De schrijver Anton Coolen
werd door Hendrik Wiegersma geïnspireerd om diens vader in zijn boek “Dorp
aan de rivier” als een van de karakters te gebruiken, Deze streekroman werd
uitgegeven in 1934. Het bandontwerp en de tekeningen zijn gemaakt door
Hendrik Wiegersma (aan wie ik de stof dank voor dit werk, wordt dit boek in
dankbare vriendschap opgedragen). Het boek verhaalt over het wel en wee in
het dorp Lith, dat is gelegen bij een (nu afgesneden) meander van de Maas en
hoe alles verandert, onder meer ten gevolge van de Maasverbeteringswerken.
Bart Groels. Bronnen: Wikipedia, de website Genius.com en Alexander Weiss
(Hij was evenals als zijn vader Max, bevriend met Hendrik Wiegersma).
(de vertaling van het origineel vindt u op pagina 12)
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Cortinas?
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik in mijn pen klom om een stukje
voor “De Brug” te schrijven. Allereerst wil ik deze gelegenheid gebruiken om
de “nieuwe” redactie te complimenteren met de mooie resultaten, die we aanvankelijk digitaal maar later ook weer gedrukt in handen krijgen. Intussen
heeft corona huisgehouden binnen de gelederen van de club. Alle bestuursleden en menig lid heeft dit geweten en ook onze top accordeonist heeft er de
nodige ervaring mee en ze is nog niet van de nasleep af. Ik wens haar beterschap en haar en haar partner Fred, veel sterkte toe. Intussen gaan de afdelingen weer langzaamaan terug naar “normaal” of wat daar nog voor door kan
gaan gezien corona. Dat betekent voor mij dat de zangers weer hun stem gaan
laten horen en dat ik mee mag kwelen. En dat houdt ook in, dat ik weer actief
ben in de PPC. (=Pingpong Club). Al spreek ik liever van tafeltennis, omdat
dat beter weergeeft wat de andere leden presteren. Sinds afgelopen vrijdag is
ook de sjoelclub weer actief, ik herinner me nu dat er ooit gordijnen hingen
in ons clublokaal. De aanwezigheid van nogal veel luidruchtige mensen, PPC
en sjoelclub, leverde een duidelijk overtal aan decibels op. Dat zou als er gordijnen hadden gehangen, een stuk verdraaglijker zijn geweest. Bovendien zal
het ook in de stookkosten schelen. Mijn voorstel aan het bestuur is dan ook
om eens te polsen bij de leden of men bereid is een kleine financiële bijdrage
te leveren voor de aanschaf van gordijnen in de clubruimte. Daardoor zal de
club in staat zijn mooie nieuwe gordijnen op te hangen. De rails en koven
wachten al op nieuw gezelschap. Het zou onze sfeervolle en mooie clubruimte nog mooier en aangenamer kunnen maken. Met vriendelijke groet,
Bart Groels.

Enquête
Het bestuur wil graag uw mening over onze club. Daarom willen we U
middels een enquête een drietal vragen voorleggen. We hopen dat zoveel
mogelijk leden hierop reageren. U kunt uw reactie sturen naar
Info@holandeses.nl of u kunt uw antwoorden (kan anoniem) in de
ideeënbus deponeren die in de hal hangt van ons clubgebouw. Alvast
hartelijk dank hiervoor. Met een vriendelijke groet, het bestuur.
Vragen:
1. Ben je tevreden met de gang van zaken in onze club?
2. Wat zou je willen veranderen?
3. Wat mis je in de club?
Heb je nog tips of goeie ideeën?
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Waarom ik meedoe aan de strijd
tegen kanker met de
Alpe d'HuZes
Donderdag 2 Juni 2022, om 04.30 uur, zal ik klaar
staan voor mijn 10e deelname aan de Alpe d'HuZes.
Ik zal een van de 5000 deelnemers zijn die deze dag
goed getraind en goed gesponsord zoveel mogelijk
keren de bekende Alpe d'Huez ga beklimmen voor
de strijd tegen kanker. We doen dit, ook met mijn
dochters Maureen en Esther, omdat we geloven dat
wij samen kunnen en moeten werken aan een wereld
waarin je niet meer dood gaat aan kanker.
In Nederland krijgen 12 mensen per uur kanker. Dat
zijn ruim 105.000 mensen per jaar!
Dat zou jij dus kunnen zijn, je ouders, je partner of
een van je vrienden. Onder het motto "Opgeven is
geen optie" accepteren we geen beperkingen in wat
we kunnen en zullen bereiken. Niemand meer dood
aan kanker.
Dat wilt U toch ook?
Door het totale bedrag van ruim 174 miljoen euro, wat wij deelnemers al
totaal bij elkaar gelopen en gefietst hebben, zijn er al veel onderzoeken
betaald met het geld dat wij van sponsoren mochten ontvangen. Dit sponsorgeld, jaarlijks ongeveer 12 miljoen euro, wordt steeds aan het KWF overgemaakt. Wetenschappers en oncologen kunnen bij de Stichting Alpe d'HuZes en
het KWF een verzoek doen om hun onderzoek te financieren. Het is interessant te lezen voor welke onderzoeken dit sponsorgeld wordt besteed.
Google, tik in: jan mol alpe, klik op Jan Mol-Alpe d’HuZes, klik op Ons Doel,
klik op Geldbesteding en Onze Projecten.
U en ik, en al onze leeftijdsgenoten, ontkomen er helaas niet aan, zowel in
Nederland als hier in Spanje in onze eigen Club Los Holandeses steeds weer
geconfronteerd te worden met deze ziekte van partner, familie, vrienden of
bekenden.
vervolg pagina 12

BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Jeetje ‘time flies when you are busy’ dat is echt het geval hier. Heb ik net het
stukje van maart ingeleverd, dan geldt de deadline alweer voor april! Het is niet
makkelijk om elke maand een leuke inbreng te maken voor de Brug maar ik doe
mijn best, want zonder kopy kan er geen Brug gemaakt worden.
Deze maand waren de dinsdagen en
donderdagen nog goed bezet en was
iedereen weer vol inspiratie bezig,
iedereen met zijn eigen kunstwerk.
Tussendoor is er ook tijd voor een
praatje en na afloop een borreltje
voor wie er tijd heeft. Dat maakt dat
ons groepje niet alleen voor de kunst,
maar zeker voor de vriendschap is.
Aan de wand in de soos zijn altijd
weer nieuwe werken te zien van de
schilders, zodat de andere leden kunnen zien wat er gemaakt wordt,
helaas kan dat met de beeldhouwwerken niet, die toch echt de moeite
waard zijn om te bewonderen. Kom
eens kijken als we op dinsdagochtend staan te hakken, een lust voor
het oog. Ja, we staan heel het jaar
buiten, de weergoden zijn ons tot nu
toe goed gezind geweest en het zonnetje is op dinsdag en donderdag
bijna altijd aanwezig. Eind maart
werd dit even anders, de schilders
zijn maar weer naar binnen gekomen
om daar te werken. Het was wat krap
maar het paste net. We roeien dus
met de riemen die we hebben en dat
gaat goed tot nu toe, er passen vele
makke schapen in een hok.
Linda
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BARPRAAT

Paaslunch
Zondag 17 april 2022
Aanvang 13.00 uur

Aan de bar ging het gesprek vanzelfsprekend over de toestand in Oekraïne
(half maart) de berichten veranderen per dag en niemand weet wat er gaat
gebeuren, maar alle aanwezigen waren het eens, Poetin moet zijn leger terugtrekken uit Oekraïne! Hopelijk is de situatie nu u dit leest een stuk gunstiger.
Deze oorlogssituatie heeft het coronaprobleem wat op de achtergrond gebracht,
Dit probleem was toch al aan het minderen..
Als vaste klant van het barteam ben ik van plan de andere afdelingen van de
club wat nader mee te maken, vooral van de activiteiten die ´s avonds plaatsvinden ervaar ik niet zoveel. Op een maandag bleef ik langer zodat ik het
canasta spelen kon waarnemen, het was een flinke opkomst met enthousiaste
spelers. Een aanrader voor leden die nog niet meespelen. Ikzelf ken de spelregels van het kaartspel niet, dus heb ik daar verder geen mening over.
Donderdagochtend en middag is het meer een ‘lady’s day’ want linedancing
wordt alleen door dames gedaan en tegen de middag komen de dames die de
bibliotheek beheren, na sluiting van de bieb komen ze dan aan de bar plaatsnemen, het wordt dan echt gezellig en wordt er veel gelachen.
GVG

CANASTA afdeling
Lopend buffet met heel veel
lekkers!!
    5.00 p.p.
U kunt zich inschrijven aan de bar

We hadden een leuk idee, als op 21 maart officieel de
lente begint organiseren we een lente-canasta-toernooi.
Het weer liet toen wel te wensen over, wat een regen, niet normaal en vele
dagen achter elkaar; van een lentegevoel was absoluut geen sprake!
Het mocht de pret niet drukken, met 6 tafels werd
er 2 x 90 minuten canasta gespeeld met een partner naar keuze, afgewisseld met natuurlijk een
drankje, lekkere soep en een heerlijk broodje. De
1e prijs voor Elzelies & Willeke,
de 2e prijs
voor Ada & Ingrid, de 3e prijs voor Sonja &
Willem, de poedelprijs, zakdoekjes om de tranen
te deppen voor……….ach niet echt belangrijk!!
Ondanks het weer, het was een gezellige avond.
Joke en Willeke
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10 vragen aan....
Bob Livingstone
Deze maand is de eer aan Bob Livingstone. De charmante, aimabele, opgewekte Schot die, met Fleur in het kielzog, bijna dagelijks een barbezoek aan de
Club aflegt. Aan Engelse humor geen gebrek!
1. Wie ben je?
Robert Livingstone, geboren in 1934 in Ochtermuthill. Mijn ouders zijn verhuisd van Schotland naar Lancashire, vlakbij Manchester.
2. Hoe lang woon je al in Spanje?
Ik woon ruim 27 jaar in Spanje, waarvan 8 jaar in Jijona en 20 jaar in La
Nucia.
3. Waarom heb je gekozen voor la Nucia?
Ik was lid van een wandelgroep en raakte zo goed bevriend met een
Nederlands stel. Zij waren altijd bezorgd dat ik zo alleen in de bergen woonde.
Daarnaast kenden zij ook Monique die in La Nucia woonde. Zij hebben ons
aan elkaar gekoppeld en met succes. We hebben 20 prachtige jaren samen
gehad.
4. Wat heb je gedaan in je werkzaam leven?
Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Manchester, Institute of Science &
Technology, en door het ‘Institute of Measurement and Control’ werd ik geregistreerd als ingenieur. Vervolgens moest ik het leger in en kwam terecht bij de
Royal Navy, waar ik 2 jaar heb gewerkt als elektro technicus. Daarna kwam ik
weer in dienst bij mijn oude werkgever als ingenieur. Na 2 jaar ben ik
getrouwd en verhuisd naar West Sussex, waar ik kort heb gewerkt bij Kenwood
huishoudelijke apparaten. Ik solliciteerde op een functie bij een nieuw
C.E.G.B. Research Laboratorium in Marchwood, Hampshire. En met succes. Ik
kwam binnen een team van ingenieurs te werk dat zich bezig hield met het evalueren van alternatieve krachtbronnen, onderzoek deed naar de problemen die
zich voordeden bij de krachtstations en reparaties uitvoerde in de nucleaire
krachtcentrales. Na een dienst van 33 jaar werd het bedrijf geprivatiseerd en
kreeg ik de kans met vervroegd pensioen te gaan.

5. Wat vind je belangrijk in het leven?
Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen niet onderworpen zullen worden aan
de verschrikkelijke wreedheden in de
wereld. Verder zou ik graag redelijk
gezond willen blijven, zowel lichamelijk
als geestelijk.
6. Heb je hobby’s?
Ik vind houtsnijden leuk en koken, maar
bij het laatste is de hobby meer het opeten
en genieten van wat ik heb gekookt.
7. Club los Holandeses: wat mis je
in de club?
Met alle respect, maar ik mis eigenlijk
niets in de club.
8. Wat zou je willen veranderen in Engeland?
Aangezien ik al zo lang in Spanje woon en alleen het nieuws lees of zie over
Engeland en het weerbericht, dan zou ik misschien het weer veranderen, om
het ontslag van Boris Johnson vragen en een verandering van de regering willen met een nieuwe partij en beleid.
9. Wat zou je hier in Spanje willen veranderen?
Niets! Heerlijk weer, de kosten van levensonderhoud zijn prima en het is één
lange vakantie. “Dat kan niet slecht zijn”.
10. Heb je nog grote wensen?
Ik heb één grote wens en dat is wereldvrede en dat mensen in harmonie met
elkaar leven’.
Een fijn gesprek met een prachtig mens die de club regelmatig al zingend verlaat met zijn levenslied “Always look on the bright side of life”.
Dankjewel Bob!
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Lieve mensen, u hoeft niet die "Franse Molshoop" te beklimmen,
dat ga ik voor u doen en neem alle mensen die ik ken, mijn geliefden, ook mijn lieve vrouw, mijn zus en al uw bekenden die met
deze ziekte geconfronteerd zijn of geweest zijn, symbolisch mee
naar boven. Hier in Altea en de hele regio kan ik me fantastisch, zowel fysiek
als mentaal, voorbereiden op mijn beklimmingen van de Alpe d'Huez op donderdag 2 Juni. U kunt uw steentje bijdragen door mij te sponsoren waardoor u
meehelpt het doel van de Alpe d'Huzes, om van deze ziekte een chronische
ziekte te maken, dus "niemand meer dood aan kanker", te bereiken.
Dit kunt u doen door rechtstreeks te storten op mijn actiepagina van
de Alpe d’HuZes (Google: jan mol alpe, deelnemer Jan Mol) of
cash in de Alpe d’HuZes box in de bar, of in een enveloppe.

A.u.b. steunt U mij? Jan Mol
La Montagne (het gebergte)
Ze gingen een voor een daar weg
Ver van hun geboorte plek
En bouwden elders hun bestaan.
Al heel lang droomden zij
Over de magie van de stad
Waar je bios en kunsstof had
Die oudjes dat was niets
Die snoten in hun mouw na een nies
Maar waren echt niet vies
Van’t doden van kwartel en patrijs
En ze aten geitenkaas
Maar toch schitteren de bergen
Zoals je niet begrijpen kan
Terwijl er zwermen vogels
Opstijgen uit het dal.
Met handen ver boven hun macht
Werd steen omhoog gebracht
En bouwden ze muren op de top.
Het leven verliep er uiterst traag
Hun zielen rijp als volle wijn
Knoestig en vol natuurlijke most
Die wijn werd niet getapt
Omdat die smaakte naar’t venijn
Waarmee de jeugd hun had veracht
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DUIVELSE LUCHTEN
Woestijnzand, harde wind, regendreiging, we moeten er even aan wennen
dat we niet onvoorbereid de deur uit kunnen gaan. Waar is de stormvaste
paraplu? Ligt er nog niet ergens een poncho? Kijk eens naar die lucht, je
ruikt bijna de zwavel, hoewel het alleen zand is wat die duivelse kleur veroorzaakt. En die hele wolk ongerief hangt in no time boven Nederland.
Zo snel zou de post zich moeten verplaatsen, maar dat is utopie.
Veel te vaak moeten we veel te lang op onze brief of kaart wachten.
Ook een pakketje ontvangen op tijd en op het juist opgegeven adres is
altijd weer een avontuur. Even terug naar het weer. Afgezien van het zand
waarbij alles oranje kleurt, is de regen meer dan welkom.
De bassins moeten vol zodat we zonder zorgen de zomer in kunnen.
Het wil nog wel eens voorkomen dat bij volle hotelbezetting er wordt
gevreesd voor te weinig zwembad c.q. douchewater voor de gasten.
En die bezetting zal deze zomer, na de moeizame Covidjaren, wel weer
fors gaan toenemen. Dus laat het maar lekker regenen, we passen ons wel
aan. Niet naar buiten? Er zijn vast nog wel klusjes te doen in huis.
Vergeten handwerkje weer opnemen.
Eindelijk die rommelige kast eens opruimen.
Een e-mail sturen naar die vriend of vriendin die al te lang op een
berichtje van je wacht. Tenslotte gaat een e-mail altijd nog sneller dan die
Algerijnse zandwolk.
Inge Albers

HEEL HARTELIJK BEDANKT
Op het moment dat ik dit schrijf (20 maart 2022), ligt mijn lieve Annelies na
12 weken op de Intensive Care afdeling van het HCB (Hospital Clinica
Benidorm) te hebben gelegen t.g.v. een ernstige Covid 19 infectie, nu op de
verpleegafdeling van hetzelfde ziekenhuis in afwachting van overplaatsing
naar een revalidatiecentrum. Alhoewel wij nog een lange weg te gaan hebben,
maakt Annelies het naar omstandigheden erg goed.
Ik wil alle mensen heel hartelijk bedanken voor het warme medeleven, de
opbeurende wensen en de vele kaarten die wij de afgelopen periode hebben
mogen ervaren en ontvangen.
Fred Dörr
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Agenda activiteiten en mededelingen
Zondag 10 april

Inloopborrelmiddag
met live muziek
Van 14.00 tot 17.00 uur

Zondag 17 april

Paaslunch in buffet vorm
Aanvang 13.00 uur


Inschrijven aan de bar

Zaterdag 23 april

Bingo
Aanvang 14.30 uur

Zaterdag 30 april

Oranjemarkt
10.30 tot 14.00 uur
Voor een kraam inschrijven aan de
 


Woensdag 4 mei

Dodenherdenking

Zondag 8 mei

Moederdag
Van 11.00 tot 13.00 uur

Zaterdag 14 mei

Travestie show
Van Miss Diamond
En muziek van DJ Diffrend
Aanvang 20.00 tot 23.00 uur
Inschrijven aan de bar.
Deze avond is alleen voor leden.

Zaterdag 21 mei

Bingo
Aanvang 14.30 uur

Zaterdag 18 juni

Autopuzzeltocht
Meer info volgt later

Zondag 19 juni

Vaderdag
Van 11.00 tot 13.00 uur

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK
Donderdag 17 maart, na een week van veel wind, regen en
Saharastof, waren we bang dat wij in de Bieb een rustige middag
zouden hebben. Maar nee hoor, vele trouwe lezers, met paraplu,
regenjas en rubber laarzen kwamen binnenspoelen en verlieten ons
na leuke gesprekken met stapels boeken! Zelfs een trouwe lezer, nr 19
(knipoog) kwam even melden dat hij genoeg te lezen had. Hoe leuk is dat.
Nu iedereen de boel thuis en buiten weer moet kuisen, kijken we niet op een
weekje, houd de boeken maar totdat je tijd hebt voor de spannende ontknoping.
Boek en Bieb werd boven voortgezet met Borrel, Babbel en Bitterbalen aan de
ovale tafel voor de viering van de verjaardag van onze Christina, "Forever
Young" Feliz Cumpleanos, met liefs van ons, groet en chapeau.
The Library Ladies

Knoflooksoep
Verwarm de oven voor op 160 graden. Neem 3 bollen knoflook,
besprenkel ze met olijfolie, strooi wat zwarte peper op elke bol.
Pak vervolgens elke bol apart in aluminiumfolie. Pof de bollen in 40 minuten.
Laten afkoelen en daarna de hele teentjes eruit halen.
Snipper 3 rode uien. Fruit de uien in olijfolie. Voeg direct 3 laurierblaadjes en
5 kruidnagels toe. Laat 10 minuten sudderen. Voeg dan de knoflooktenen en
3 eetlepels bloem toe. Fruit dit 1 minuut. Voeg nu 375 ml kookroom,
2 kippenbouillon blokjes, en 1 liter water toe. Alles goed doorroeren, zodat er
geen klontjes ontstaan. Nu 30 minuten zachtjes laten koken.
Verwijder nu de laurierblaadjes en kruidnagels. Pureer de soep met staafmixer.
Breng op smaak met peper en eventueel zout.
Eet smakelijk Oljusja

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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TRAVESTIE SHOW
ZATERDAG 14 MEI
20.00 UUR TOT 23.00 UUR

Pingpong /Tafeltennis
Zaterdag 26 februari was het toernooi
van de Pingpongclub. Het is geen echt
toernooi geworden, zoals eerst gepland,
maar een Pingpongdag, dit kwam door de
vele geblesseerde spelers.
Marij had haar arm gebroken, Claire haar
voet, beiden in het gips. Zie de foto van
de pingpong sterren.

OPTREDEN
VAN
MISS DIAMOND
EN
MUZIEK VAN
DJ DIFFREND

Peter was geblesseerd aan zijn knie, Joost
had ook last van zijn knieën en Ger wist
niet zeker of hij kon komen. Zo bleven er
geen 12 spelers over, deze zijn nodig
voor een echt toernooi. Er waren wel veel
genodigden en dus ook veel toeschouwers. De geblesseerden zijn wel komen
lunchen.
Het is een hele gezellige dag geworden
's Morgens eerst koffie met appeltaart en
slagroom, daarna pingpongen en om één
uur een lekkere lunch met soep en broodjes (met dank aan het barteam).
Daarna weer tot half vier spelen en vervolgens tot rond de klok van vijf gezellig
nog even samenzijn. Iedereen vond de
dag voor herhaling vatbaar.
Eind oktober of begin november proberen
we nog een keer een toernooi te plannen.

Toegang gratis, alleen voor leden, inschrijven aan de bar.

Marijke van Meeteren
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BRIDGENIEUWS
Uitslagen:
25 februari 1. 68,15%
2. 60,57%
3. 59,76%
4 maart
1. 60,07%
2. 55,90%
3. 51,74%
11 maart 1. 67,08%
2. 62,08%
3. 60,00%

Riet van Erp / Ans Zijlaard
Peter Ortmans / Jo Nilwik
Anneke en Henk Overmeen
Wieke Reiss / Jan van der Raad
Trudy van Gool / Jan Mol
Christine van Bel / Carla Jansen
Emmy en Ruud Kool
Hennie Haas en Piet Verhees
Rietje van den Oudenrijn / Heller Kromhout v.d. Meer

Vrijdag 8 april spelen we onze Paasdrive.
Een mobiele telefoon gaat af op vrijdagmiddag bij BC Los Holandeses en een
van de bridgers begint een gesprek.
Iedereen van de bridgeclub luistert natuurlijk mee.
MAN:
"Hallo"
VROUW:
"Schat, ik ben het. Ben je op de bridgeclub?"
MAN:
"Ja"
VROUW:
"Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren
jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"
MAN:
"Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."
VROUW:
"Ik ben ook even langs de Mercedes garage gegaan. Ik
heb de nieuwe 2022 modellen gezien. Er was er eentje zo
mooi."
MAN:
"Hoeveel kost ie?"
VROUW:
"80.000 euro"
MAN:
"OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij
krijgen."
VROUW:
"Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig
jaar zo graag wilden kopen in Altea Hills, staat weer te
koop. Ze vragen 950.000 euro."
MAN:
"Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro."
VROUW:
"OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"
MAN:
"Doei, ik hou ook van jou."
De man hangt op. ........ De andere bridgers in de club kijken vol verbazing
naar hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze g.s.m. is?"
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“El Canto de la Vida “
Sinds de oprichting van het koor “ El Canto de la Vida” hebben zich de afgelopen periode enkele wisselingen voorgedaan. Nadat de dirigent zich heeft teruggetrokken is aan Oljusja van Woudenberg gevraagd de leiding op zich te
nemen. Zij is geen dirigent maar wil het doel van het koor nastreven: met elkaar
een fijne middag zingen. Om dit te kunnen realiseren wordt er achter de schermen hard gewerkt. De muziekcommissie bestaande uit Margaret, Gonnie,
Yvonne en Oljusja maakt een keuze uit het te zingen repertoire. Daarbij is het streven gericht op een breed repertoire
met veel variatie in muziekstijlen. Hierdoor zal het voorkomen dat er ook liedjes in het repertoire worden opgenomen
die niet door iedereen worden gedragen. We proberen wel
zoveel mogelijk met ieders wensen rekening te houden. Van
de gekozen liedjes maakt Fred Dörr een goede partituur
voor onze muzikanten met de juiste noten en de tekst daaronder. Gonnie en Yvonne, soms bijgestaan door Albert, studeren dan van elk
lied de muziek in. Fred, die hiermee onmisbaar is voor het koor, verzorgt daarnaast ook nog eens de technische ondersteuning tijdens de repetities. Dit
ondanks de zorgen om zijn vrouw Annelies. Fred Chapeau!! Dank voor je
geduld en niet aflatende inzet voor het koor. Hierbij een oproep !!!
Wil je een keer gezellig meezingen, kom dan naar onze repetitie op de maandagmiddag. Start 13.30 uur. We beginnen met een korte warming up van lijf en
stembanden, om vervolgens met elkaar te zingen. Zangkwaliteiten zijn niet
nodig, wel een goed humeur. We zien jullie graag komen, Oljusja
Couplet:
Spanje, met je palmen en je stranden, we mogen er graag landen met de club echt
ver van huis. Spanje waaraan wij ons hart verpanden ondanks andre mooie landen voelen wij ons hier ook thuis.
Couplet:
Spanje, met de siësta’s en paella, dat is wennen ja dat wel ja, maar we passen ons
graag aan. Spanje, met je helder blauwe luchten, pensionados kou ontvluchten,
en liefst niet naar huis toe gaan.
Refrein:
Ik hou van Spanje aan de Mediterranee
We spreken Spaans daar, wel een zinnetje of twee
Daar waar we buiten zitten op een leuk terras,
genietend van een vino in ons koele glas
Ik hou van Spanje ben er echt wel voor gezwicht
Want hier in Spanje blijft de plu vaak dicht
Gezond voor lijf en geest als je in Holland bent geweest
Hou ik van Spanje toch het allermeest.
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Bericht van het Klaverjasteam
Weer een maand voorbij, de tijd vliegt.
Het klaverjassen gaat gestaag door met grilligheid in de scores.
Zo hebben we een party gehad waarin niemand de 5000 heeft
kunnen halen. De hoogste was toen 4797 punten!
De laatste zondag 13 maart scoorde iemand precies 1000 punten, curieus.
De uitslagen van deze maand: Hester-Ben 5413 pnt.
Peter 5547 pnt.
Peter-Tonny 5102 pnt.
Leo 5722 pnt.
Harry 5323 pnt.
Dick 578
Henk - Elly 5485 pnt.
De Paasdagen komen er aan en nu doet het feit zich voor dat er in het clubhuis
een paaslunch plaatsvindt. Wij hebben daarom besloten om op zaterdag onze
Paas-Klaverjas te houden. Wie daaraan mee wil doen, even opgeven s.v.p.
Dan zijn er nogal een aantal leden die voor de zomermaanden naar het thuisland gaan.
Helaas ook bij het klaverjassen, dus zouden we graag wat nieuwe klaverjassers
erbij willen hebben. Er zijn nu een paar mensen die zich beschikbaar hebben
gesteld om voor geïnteresseerden in het klaverjassen en het niet kunnen, dit aan
hen te willen leren.
Iedereen weer veel kaartplezier !

Het klaverjasteam
- Alarmcentrale 24/
4/7
- SOS-toets
- Val alarm
- Sleutelbeheer
- Dagelijjkse
welziijn
jnscontroles
- Steeds
St d iin de
Nederlandse taal
Probeer Chequi GRATIS en VRIJBLIJVEND voor 1 maand lang
info@chequi.com
Tel: 0034 865771312

Ideeën-bus
In de hal bij de garderobe hangt al jaren een brievenbus.
Deze is sinds heden omgetoverd tot ideeën-bus.
Gewoon omdat het bestuur ‘openstaat’ voor alle leuke ideeën.
Op alle vlakken zijn wij benieuwd naar uw ideeën voor
onze club. Dit kan een leuke suggestie voor een evenement
zijn of voor een sub-club, eventuele reisjes,
een leuk idee is altijd welkom !!
Joke Niestadt
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BILJARTNIEUWS

Graag zou ik willen
melden wie de winnaars zijn van het afgelopen seizoen gespeelde competitie.
Voor libre competitie zijn dat : 1e Eddy Staals
181 punten,
2e G. Zwart
174 punten,
3e Henk v./d Zijden
171 punten.
Voor 3 banden competitie :
1e Kees Gerrits
198 punten ,
e
2 Willem Walters
195 punten,
3e Eddy staal.
194 punten,

Dit alles hebben we gevierd met een gezellige
avond bij een restaurant in Albir waar de prijsuitreiking heeft plaats gevonden onder het genot
van een borrel en een lekkere maaltijd,
zie foto’s.
We hebben ook nog een toernooi gespeeld tegen
NCVB waar we een leuke dag hebben gehad
met deze groep biljarters, we zijn helaas 2e
geworden maar we zullen proberen dit te herstellen als de tegenstander bij ons op het thuishonk komt spelen,
daarover later meer.
Ook zal er een zomercompetitie gestart worden vanaf 4 april genaamd de ‘paling-competitie’ dit
geldt voor zowel Libre als 3-banden. De prijzen zijn gesponsord
door de dhr. C. Klaver. Graag wel
de hele zomer aanwezig zijn hiervoor. Op de 2e maandag, 10
oktober start de nieuwe competitie weer van het libre en zaterdag
15 oktober zal ook de 3-bandencompetitie weer van start gaan.
Groetjes Ulrich
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WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN
MAANDAG
“
“

BILJART LIBRE COMPETITIE
GEMENGD KOOR
CANASTA

10.15 - 14.00
13.30 - 15.30
19.30

DINSDAG
“
“

BEELDHOUWEN
SHANTYKOOR
DARTS

10.15 - 13.00
14.00
19.30

WOENSDAG

KLAVERJASSEN

10.30

DONDERDAG
“
“
“
“

BILJARTINSTUIF
JEU DE BOULES
SCHILDEREEN
BIBLIOTHEEK
LINEDANCING

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

VRIJDAG

RESERVE WEDSTRIJDDAG
BILJARTCOMPETITIE EN
TOERNOOIEN
BRIDGE
TAFELTENNIS
SJOELEN

10.30 - 14.00
12.00
20.00
20.00

ZATERDAG
“

BILJART 3-BANDEN COMP.
WANDELEN

10.15 - 14.00
10.00

ZONDAG

KOPPELKLAVERJASSEN

10.30 - 14.00

“
“

Nog niet alle afdelingen hebben hun activiteiten kunnen opstarten.
Voor meer informatie kan je terecht bij de afdelingshoofden die
elders in de Brug vermeld staan.

In het land der blinden
deel 2 …
Er is inmiddels een maand voorbij en ik heb
diverse mensen kunnen helpen met grote en/of
kleine problemen. Elke keer vragen mensen dan
weer: ‘wat krijg je van me?’
De hulp die ik geef is geheel gratis, dus daar hoef ik niets voor te hebben.
Als je geholpen wilt worden, maak dan wel even van te voren een afspraak met
me. In de eerste plaats om te voorkomen dat ik er niet ben en in de tweede
plaats om te voorkomen dat er teveel mensen zijn die mijn aandacht vragen.
E.e.a. om teleurstelling te voorkomen.
Regelmatig kom ik mensen tegen die een computer hebben en eigenlijk niet
weten wat dat ding allemaal kan en hoe het nu in grote lijnen in elkaar steekt.
Daarom loop ik met plannen rond om het volgende winterseizoen een paar
workshops te geven over computers en de meest gangbare programma’s zoals
word, excel, whatsapp, facebook e.d.
Om daaraan mee te kunnen doen, is het wel handig dat je zelf een computer,
laptop of tablet hebt. Houd de berichten hierover maar in de gaten!
Ik stel voor dat degene die hulp nodig heeft mij een e-mail stuurt op
fred@doerr.nl of een Whatsapp naar +31 620979279.
Samen proberen we dan de problemen op te lossen.
Fred Dörr

VRAAG EN AANBOD
GEVRAAGD
Om thuis te bridgen:
Biedboxen, mapjes, Bridgeboards, enz.
Willem Michels, tel.: +31(0)651920678
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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!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Nederland

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

Nuttige telefoonnummers / adressen

Chequi
Ciudad Patricia
Eddy Kramer
Euro Clinica Rincón
Euro Optica
Fresno
HCB
Huisarts Koenders CMA
Indoor parking
Ingeborg Posthuma
Kuiper verhuizingen
Montebello
R.v.Rijsbergen, therapeute
Salus Bob Cats
Saya Consulting
The Royal BBQ
Toldos Aitana
Totays
Vistalia

Algemeen noodnummer (Ambulance,
Politie en Brandweer): 112
Gemeente La Nucia
Jessica Gommans: 0034 646857992 (NL)
Algemeen: 0034 965870700
Website: www.lanucia.es
Of download de app: APP La Nucía
Gemeente L’Alfas del Pi
Martine Mertens: 0034 681285974 (NL)
Algemeen: 0034 965888265
Website: www.lalfas.es
Ziekenhuis HCB
Astrid ten Zeldam: 0034 639312615 (NL)
Ziekenhuis Imed

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

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

