
We schrijven januari 2022   

Als reactie op het verzoek van de redactie aan de leden 
om mee te denken over de invulling van DE BRUG heeft 
Bart Groels zich gemeld met het idee om verschillende    
‘‘brug types’ te tekenen.                                        
Bijgaand de eerste een zogenaamde KWAKEL.           
Zijn ‘Brug-tekening’ is een gewassen pentekening, gebaseerd op de 
herinnering aan een ets van Adriaan van Ostade.(17e eeuwse schilder)          
Op pagina 2 een uitgebreide beschrijving.                            
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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  
Barteam: 
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   
                            Email:            info@holandeses.nl 
                            Facebook:      Club los Holandeses (ledengroep)
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Inhoud



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 - 2022)  
bedraagt de contributie: € 80,-  
 
Deel-lidmaatschap:  
per maand: € 15,- met een maximum 
van vier maanden.  
Deze leden hebben geen stemrecht. 
De jaarcontributie dient uiterlijk op 
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: Volgens wikipedia is een kwakel, ook wel kwaak, kwakeltje of kwakel-
brug genoemd, een hoge smalle voetgangersbrug, met een vlak middengedeelte en aan 
weerszijden schuine plankieren met gespijkerde dwarslatten. Langs de schuine planken en 
het platte dek zijn houten leuningen aangebracht. Deze bruggen zijn vaak onderdeel van 
een voormalig trekvaartenstelsel. Ze stonden meestal op de kruispunten waar twee vaarten 
bij elkaar kwamen. Een soortgelijke brug heet in de provincie Groningen een hoogholtje.             



 Nieuwjaarsgroet 
Lieve beste leden,  
Terwijl u dit leest zijn deze woorden alweer twee weken oud. Of we elkaar op 
1 januari gaan ontmoeten? Ik hoop het wel maar ik weet het niet. Vandaar 
deze tekst in de eerste  “De Brug” in het nieuwe jaar. 
Het is voor ons allemaal een bewogen jaar geweest. Geen makkelijk tijd voor 
ieder persoonlijk en ook niet voor de club. Een jaar met beperkingen, een jaar 
met voorschriften, een jaar waarin corona een grote rol heeft gespeeld. Corona 
het woord dat we het liefst willen vergeten maar dat kan niet. Juist toen we 
tegen het einde van het jaar dachten dat het ergste voorbij was en we de teu-
gels langzaam wat lieten vieren stak dit venijnige virus opnieuw de kop op 

Agenda activiteiten            Aad & Marco: evenemententeamclh@gmail.com 
Bibliotheek                     Sylvia van Houwelingen              616 522 236 
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                         643 219 812  
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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   vervolg volgende bladzijde



EN WAT GEBEURDE ER NOG 
MEER IN DECEMBER 
De Kerstmarkt 
met 2 G!!

aan de Costa Blanca en werden nu ook leden van onze club ziek. Ik 
wens iedereen een voorspoedig herstel. Wat onze club betreft hebben we het 
afgelopen jaar naast de moeilijke momenten ook mooie herinneringen kunnen 
maken. We konden elkaar weer ontmoeten. Afdelingen werden weer actief  en 
er zijn nieuwe afdelingen bijgekomen. We konden in mei de ALV buiten orga-
niseren. Samen met het barteam hebben we “lekker eten” momenten georgani-
seerd: Bbq, een kleine culinaire reis, mosselavond. We konden de inloopborrel 
met live- muziek weer organiseren, de open dag, bingo, de Kerstmarkt enz. 
Ook heeft de club het afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen begroeten. Ik 
heet jullie bij deze ook namens mijn medebestuursleden van harte welkom.  
Het coronavirus gaat voorlopig niet weg maar ons leven gaat wél door, ook 
het clubleven. Het is dus belangrijk dat iedereen met een veilig gevoel de club 
kan bezoeken. Het bestuur heeft hierover voortdurend overleg met het bar-
team. Samen doen we er alles aan om de voorschriften van de overheid steeds 
correct uit te voeren en een veilige situatie te scheppen. Er zal door het bar-
team regelmatig gevraagd worden de coronapas te tonen. Het barteam is hier 
verantwoordelijk voor en dat is best een klus, daarom helpt het bestuur het 
barteam bij deze controle. Daarnaast is het zaak dat iedereen die de club 
bezoekt zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf én de ander. Niet komen als 
je verkouden bent want de ervaring leert dat verkouden zijn ook kan beteke-
nen dat je besmet bent en een ander kunt besmetten. Testen als je niet in orde 
bent. Dat is de zekerheid én de verantwoordelijkheid voor jezelf en je naasten.  
En verder: handen schudden blijkt een bron van infectie te zijn, dus dát liever 
niet. Ik heb het al eens genoemd in de updates: mondkapjes op als je de club 
binnenkomt en het liefst de FFP2 mondkapjes. Waarom deze? Alle andere 
kapjes beschermen jou niet als er een besmet persoon in de buurt is. De FFP2 
mondkapjes doen dat wel. Wanneer de toldo gesloten is hoort deze bij de “bin-
nenkant” en gelden deze regels (mondkapjes en coronapas) ook.  Is de toldo 
helemaal open dan is het “terras” en gelden de buitenregels. Nu we aan het 
begin staan van een smetteloos nieuw jaar wens ik dat mooie momenten de 
overhand krijgen, hoop ik dat we vol vertrouwen het nieuwe jaar kunnen 
beginnen, en dat het woord positief weer een positieve betekenis krijgt.  
Ieder mens is uniek, we zijn allemaal verschillend met verschillende meningen 
en achtergronden maar ik hoop dat we ondanks die verschillen elkaar respecte-
ren en waarderen. Laten we in dit nieuwe jaar lief zijn voor elkaar, dat zal ons 
goed doen. En tot slot hoop ik dat we elkaar op 1 januari kunnen begroeten en  
met elkaar zullen toasten op het Nieuwe Jaar.                                               
Ik wens iedereen een gezond en blij 2022 toe. 
           Met een hartelijke groet, Gerry Officier, voorzitter. 
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En voor een helaas klein publiek trakteerde Gerrie Officier ons  
24 december op een tweetal mooie kerstverhalen tijdens de kerstborrel. 



Van de Redactie  
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Adieu 2021 je was niet zo’n prettig jaar, we gaan 2022 van harte welkom heten 
! Wat dit jaar ons gaat brengen moeten we natuurlijk ook maar afwachten en 
wachten moeten we, of willen we al weten wat het ons zal brengen? Een tegel-
tjeswijsheid van ‘als je weet dat je gaat vallen, dan ga je vast liggen’ haha, ja 
deze klopt als een bus. Maar alles voorspeld krijgen in het leven lijkt me ook 
raar. Willen we zo’n glazen bol hebben waarin we in de toekomst kunnen kij-
ken? Natuurlijk de leuke dingen zoals een baan krijgen of een nieuw huis, óf 
een kleinkind erbij of nóg leuker een mooie prijs winnen, dat zal ons zeker vro-
lijk stemmen. Maar nu die andere kant, faillissement, brand of nog erger, 
iemand kwijtraken, dat willen we toch niet weten ! De onrust die het met zich 
meebrengt lijkt me ondraaglijk want je gaat wachten, wachten, wachten. 
Wanneer gaat het gebeuren, wanneer dan ?? Voor mij dus geen glazen bol ook 
al zou ik dan misschien kunnen anticiperen op een gebeurtenis. Nee laten we 
maar met een neutrale, afwachtende, niets-wetende houding het nieuwe jaar 
2022 begroeten en beleven, als we de leuke, mooie dingen met elkaar delen en 
elkaar troosten als het nodig is; kortom als we er “zijn” voor elkaar, dan wordt 
het vast een mooi jaar.  
 
Willeke de Bruijn 

Beste leden, we zijn alweer in 2022 beland. Graag wil ik jullie verzoeken om 
het lidmaatschap voor 2022 deze maand per bank of aan de bar te betalen. De 
jaarcontributie dient uiterlijk op 31 januari betaald te zijn. In de laatste algeme-
ne ledenvergadering is goedgekeurd dat als het lidmaatschap niet is betaald 
voor 31 januari, desbetreffende leden niet meer kunnen meedoen aan de activi-
teiten totdat de betaling is ontvangen. Tevens als er wijzigingen zijn in adres, 
telefoonnummer of emailadres, dit graag aan mij doorgeven. 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje 
afhalen aan de bar. Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl. 

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
Mieke Niestadt   Joanne den Dekker Maria Sas  
Bas van der Linde Dientje van der Linde 
 
Afgelopen maand overleden: geen 
Joke Niestadt  

LEDENADMININISTRATIE
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Van de bestuurstafel
Beste Leden, 

Ik wilde het eigenlijk niet hebben over corona, toch wil ik beginnen met dit 
onderwerp.  

Op het moment van schrijven zitten Ingrid en ik thuis met corona, ik had niet 
gedacht dat ik ooit corona zou krijgen, was mijn handen vaak, altijd mondkapje 
op en hou afstand en toch krijgen wij het. Wij zijn niet ziek alleen een beetje 
verkouden, de thuistest gedaan en ja hoor positief beide. Contact gezocht met 
Centro de Salud in la Nucia, wij konden om 19.00 uur komen voor een test, wij 
werden teruggebeld dat wij beide positief waren, we werden later teruggebeld 
door een Engels sprekende dokter met tips en dat wij op moesten oppassen. 
Wij werden maandag erop teruggebeld hoe het ging, ik moet zeggen prima hoe 
het hier gaat, je hoort ook wel negatieve berichten over de gezondheidzorg.  

Wij als bestuur hebben het heel druk met dit onderwerp, doordat wij heel goed 
met elkaar omgaan gaat het eigenlijk vanzelf, alleen realiseren wij ons dat wij 
niet iedereen tevreden kunnen stellen, er zijn leden die zeggen ‘doe de tent 
maar op slot’ en er zijn leden met de mening ‘kom maar op met dat feestje’. 
Het zijn moeilijke afwegingen die wij moeten maken. Het naleven van de voor-
schriften is op een gezellige club heel moeilijk, wij hebben als bestuur geen 
verantwoording over onze leden, iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor, 
wij versturen updates en waarschuwen de leden voor corona. Je kan niet de 
club sluiten, van corona komen wij voorlopig niet af. Nu genoeg over corona. 

Ik ben nu bijna 3 jaar secretaris, heb het reuze naar mijn zin, ik vind ad hoc 
dingen regelen heel leuk, snel een bericht en update naar de leden sturen, de 
Brug verzenden, notulen maken van onze besprekingen, allemaal prima.  

Door de mooie website die Fred Dörr heeft gemaakt krijg ik veel mailtjes bin-
nen van mensen die geïnteresseerd zijn in onze club. Dat zijn vragen als: waar 
kan ik de club vinden, wat voor activiteiten zijn er, wat kost het om lid te wor-
den, kunnen jullie woonruimte voor mij zoeken, ik heb een invalide dochter 
waar kan ik hulp vinden en nog veel meer vragen. Dit soort vragen probeer ik 
te beantwoorden, of ik verwijs ze naar instanties binnen de gemeente. 

Het is voor Ingrid en mij een druk najaar geweest, onze dochter met man en 
kleinzoon zijn hier komen wonen in Alfas, ik moest diverse klusjes doen, voor 
ons is dit reuze gezellig, je kan altijd terugvallen op je kind.                       
Onze andere kinderen komen rond de kerst naar Spanje, dan kan ik mijn hobby 
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RECEPT VAN DE MAAND  
                    Risotto 
Veel mensen vinden het moeilijk om 
Risotto te maken, je moet steeds water 
toevoegen, ik heb een recept waar dat niet hoeft. 

Ingrediënten: voor 4 personen, 
150 gr. Risotto rijst, 250 gr. kippenbouillon, 2 sjalotjes, 2 blaadjes laurier, 5 
takjes thijm, 1 takje rozemarijn, 1 teen knoflook, eetlepel roomboter en parme-
zaanse kaas. 

In een gietijzeren pan, sjalotjes aanzetten in roomboter, risotto erop, voorzich-
tig mengen, kokende kippenbouillon erop en even laten koken, kruiden toevoe-
gen. Pan in voorverwarmde oven plaatsen 160 graden, 16 minuten, pan uit 
oven halen, roomboter en kaas er doorheen roeren en klaar is het. Kruiden ver-
wijderen. 

Het is heel makkelijk te combineren, b.v. voordat je de kokende kippen bouil-
lon toevoegt eerst spinazie op de risotto daarna kokende kippenbouillon erop. 

Of als de risotto klaar is stoofvlees er boven op met die lekkere jus, of grote 
garnalen, je kan een heleboel combineren. 

Eet allen smakelijk, groeten van Paul van Veen 

Jammer genoeg is het in deze coronatijd lastig om iets te organiseren.  
Het was dan ook een maand met activiteiten die wel en niet door gingen. Zo 
ging de Sinterklaasbingo niet door en deze werd verplaatst naar 18 december, 
maar dan met de naam Sinterkerst.  
In de volgende editie van de Brug zullen we hier verslag van doen. 
 
Wat gelukkig wel door ging was het in kerstsfeer brengen van de club. Er 
waren 15 vrijwilligers die hier hun steentje aan hebben bijgedragen en hun 
beste beentje hebben voorgezet. De kerstbomen in de club, op het terras en de 
versiering aan de bar doen heel feestelijk aan. Ook waren er vrijwilligers die 
zorgden voor fraaie kerststukken als aankleding op de tafels en mooie kerst-
stukken op de bar. Het geheel ziet er dan ook fantastisch uit.  
 
Wij zijn alle vrijwilligers dankbaar voor hun hulp evenals onze sponsors die dit 
alles mede mogelijk hebben gemaakt. Dit waren: Eurocars, Sat4U, Nico Oud, 
HCB, Eddy Kramer en Peter van Dommelen. 
 
En dan was er de kerstmarkt. Het was ongelooflijk mooi weer en wellicht mede 
daardoor werd deze goed bezocht. De kerstman deed zijn ronde en zo was er 
toch weer wat te beleven op de club. 
 
Elders in dit blad vindt u de activiteiten voor de komende tijd. Deze lijst is 
zeker niet compleet in deze onzekere tijd. We hopen echter dat wij komend 
jaar, meer dan dit jaar, vele activiteiten voor de club mogen organiseren. Houd 
uw mail alsmede de flyers in de club dus in de gaten. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en vooral een goed en gezond nieuwjaar. 
 
Het Evenemententeam. 

Van het Evenemententeam 

weer uitvoeren, lekker koken voor hun, nu ik thuis moet blijven kan ik de 
menu´s uitwerken. Ik zal voor de Brug ook weer diverse recepten maken. 

Ik sluit af, blijf gezond zie het leven positief en allemaal een gelukkig en mooi 
2022 en misschien zonder corona. 

Paul van Veen 

vervolg Van de bestuurstafel



Zaterdag 22 januari Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

 
Zondag 13 februari 

 
Inloopborrelmiddag 

met live muziek 
Van 14.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 19 februari Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

Zaterdag 26 februari Tafeltennistoernooi 
 

Woensdag 9 maart Lezing astrologie 
Door Gonnie Boekestijn 

Aanvang 14.00 uur 
 

Zaterdag 19 maart Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

 
Woensdag 23 maart Algemene Ledenvergadering 

Aanvang 14.00 uur 
 

Zaterdag 26 maart Lentefair 
Van 10.30 tot 14.00 uur 

 
Zondag 17 april Paasbrunch 

Aanvang 11.00 uur 
 

Zaterdag 23 april Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

Zaterdag 30 april Oranjemarkt 
10.30 tot 14.00 uur 

Woensdag 4 mei Dodenherdenking 
 

Zondag 8 mei Moederdag 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

Zaterdag 21 mei Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

Zondag 19 juni Vaderdag 
Van 11.00 tot 13.00 uur 

Hallo lieve lezers 
Heel graag zouden we nog meer lezers verwelkomen, maar lezen 
kan je niemand opdringen, wel zijn we iedere donderdag verheugd 
onze hele trouwe lezers te begroeten. 
Door over een boek te praten, kom je ook tot andere gesprekken en leer je 
iemand persoonlijker kennen, wat weer leidt tot verbinding.  
Verbinding zal ook immer blijven met de oprichter van onze Bieb, ondanks haar 
soort van 'pensioen' zal Joke voor altijd La Grand Dame van de Bibliotheek 
blijven. 
Donderdag 9 december waren alle ‘Library Ladies’ samen om Joke hartelijk uit 
te zwaaien waarbij ieder woord van dank eigenlijk ontoereikend is. 
De middag werd heel gezellig met drankjes en een enorme borrelhap die alleen 
onze Marco zo kan presenteren; drankjes, daar draait Aad zijn hand dan weer 
niet voor om, maar dat hij ook een ‘Koffie Speciaal’ weet te maken, dat wisten 
wij niet. 
Dit is nu geen geheim meer Aad, het wordt bekend aan de hele Costa! 
De weg naar de bieb kent inmiddels iedereen, maar ben je geen lezer, de don-
derdag is toch wel een hele gezellige middag op onze club, met altijd een bab-
bel en een verrassende snack van Marco. 
Ook stond ons die dag  beneden een verrassing te wachten in de vorm van een 
doos met fraaie boeken. dank je wel, Noortje! 
We zien jullie weer in het nieuwe jaar, 2022 met onze hartelijke groet, de beste 
wensen en blijf gezond. 
 
De boekendames 

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK

 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 en mededelingen   
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 BEELDHOUWEN             en           S C H I L D E R E N
De laatste dagen van dit bewogen jaar gaan alweer voorbij, terwijl ik mijn laat-
ste bijdrage van dit jaar aan het schrijven ben. 
 
Met beeldhouwen gaan we heerlijk ons gangetje, in het zonnetje bij het zwem-
bad en de sfeer zit er goed in. Het voelt als een hechte groep terwijl er toch een 
groot aantal nieuwkomers zijn, ook aan de werken is niet te zien dat er begin-
ners bezig zijn, stuk voor stuk is iedereen met een mooi kunstwerk bezig. 
 

Met schilderen had Stefanie het idee naar voren gebracht om weer schilderijtjes 
te maken met het thema ‘Kerstmis’ voor in het clubgebouw. Daar had iedereen 
wel oren naar en er werd hard door geschilderd om de werken af te krijgen. 
Geweldig twaalf stuks in totaal, dit is toch weer een mooi aantal geworden als 
je bedenkt dat we van de zomer met een klein groepje volharders de enige schil-
ders waren. Chapeau voor de leuke inzendingen, het onderwerp was dit jaar 
‘kerst en drank’ een vrolijk gezicht aan de wand. 
 

Kerststukjes maken dreigde dit jaar in het water te vallen omdat de vaste kern 
niet aanwezig was of moest werken en ikzelf was helaas ziek op dat moment. Ik 
had nog net de inkopen kunnen doen en weer gesnoeid bij clubleden in de tuin 
waar geweldige mooie gele coniferen staan en bij een ander mochten we weer 
zoveel hulst knippen als we wilden, dank hiervoor. En dan blijkt de kracht van 
de club, er ontstond een heel nieuw kerststukjesmakenteam !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze hebben vreselijk hun best gedaan en hierdoor is ook dit jaar de soos      
opgevrolijkt met mooie kerststukjes, dank aan iedereen  die zich hiervoor     
heeft ingezet. 

 
Dan wens ik          
hierbij iedereen        
een kunstzinnig  
en gezond 2022 
 
 
Linda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
  
Deze maand presenteren we de gloednieuwe rubriek:  
                                   10 VRAGEN AAN ………. 
Gerry Officier ging langs bij Michelle Goldebeld, sinds oktober lid van onze 
club en stelde haar de 10 vragen.  Het werd een aangenaam gesprek mét een 
glaasje wijn in haar gezellige huis in la Nucia. 
  
1.Wie ben jij?  
Ik ben Michelle Goldebeld, ik ben 54 jaar en ben getrouwd met Evert 
Goldebeld. Ik heb 4 kinderen, 4 kleinkinderen en nummer 5 is op komst.  
  
2. Sinds wanneer kom je in Spanje?  
We waren hier voor het eerst in 1983. Vanaf 2005 woont een vriend hier en  
genoten we al van deze omgeving. In 2019 hebben we een huis gekocht in la 
Nucía en daar zijn we heel blij mee.  
  

10 vragen aan.....
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Michelle Goldeberg

LEUK OM TE WETEN OVER NEDERLAND 
1. Veel mensen hebben het over “Holland” wanneer ze eigenlijk 
“Nederland” bedoelen. Holland bestaat uit de Nederlandse provincies 
Noord- en Zuid-Holland. Deze regio was economisch erg sterk in het ver-
leden en werd daardoor vaak gelijk gesteld aan Nederland, wat fout is. 
2. Nabij Maastricht werden sporen van Neaderthalers gevonden die wel 
250.000 jaar oud zouden zijn. 
3. Er zijn 20 nationale parken in Nederland en het land telt honderden 
bossen en meren. 
4. Nederland was het eerste land waar het homohuwelijk gelegaliseerd 
werd. Dat was in 2001. 
5. Wist je dat Nederlands niet de enige officiële taal is in Nederland? Ook 
het Fries, gesproken in de provincie Friesland, is erkend. 
6. Slechts 50% van de landmassa van Nederland ligt meer dan een meter 
boven de zeespiegel. 
7. Amsterdam is een van de meest populaire steden in Nederland. Er 
wonen meer dan 200 verschillende nationaliteiten. 
8. Volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties uit 2017, 
was Nederland het zesde gelukkigste land ter wereld. 
9. De Nederlandsers zijn de grootste dropeters ter wereld. Ze eten jaar-
lijks zo'n 32 miljoen kilo van het spul. 
10. Er zijn nog meer dan 1.000 werkende traditionele windmolens in 
Nederland. 19 daarvan kan je vinden in Kinderdijk, een UNESCO 
Werelderfgoedsite. 
11. KLM, de Nederlandse Koninklijke Luchtvaarmaatschappij, is de oud-
ste nationale luchtvaartmaatschappij ter wereld. Ze werd opgericht in 
1919. 
12. Jenever werd in de 16e eeuw uitgevonden in Nederland en oorspron-
kelijk gebruikt als medicijn. Het ligt aan de basis van gin, maar gin en 
jenever zijn niet helemaal hetzelfde. De naam “jenever” mag enkel 
gebruikt worden voor die soort likeur die gemaakt wordt in België, 
Nederland, twee Franse departementen en twee Duitse staten. 
13. In het Nederlandse dorpje Giethoorn zijn er amper straten. Wel zijn 
er veel kanalen, waardoor het dorpje bekend staat als – jawel – het 
“Venetië van Nederland”. 
14. De audiocassette, videocassette en DVD werden allen uitgevonden in 
Eindhoven, door het bedrijf Philips. 
15. Amsterdam is de 5e drukste bestemming in Europa, met zo'n 4,2 mil-
joen internationale bezoekers per jaar.
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 3. Waarom in Alfas?  
 Onze vriend woont in L’Alfas del Pi en vanuit daar zijn we onze zoektocht  
naar een huis begonnen.  
  
 4. Wat heb je gedaan? (werkzame leven)  
 Ik ben financieel manager van  ons steigerbouwbedrijf dat ik samen met mijn   
man Evert en twee dochters run. 
 Ook ben ik 10 jaar als schoonheidsspecialiste werkzaam geweest.  
  
 5. Wat vind je belangrijk in je leven?  
 Ik vind het belangrijk dat ik en met mij veel mensen kunnen genieten van het 
leven.  
  
 6. Heb je hobby’s?  
 Ja , heel veel: kleding maken, skiën, duiken, zeilen, motorrijden, reizen. 
 Mijn idee voor de club is (als er tenminste belangstelling voor bestaat):         
een workshop geven voor een klein groepje in de club. Tijdens deze workshop 
leer ik mensen hoe je simpel een strandjurkje of nachthemdje zelf kunt maken.  
  
 7. Club los Holandeses: wat mis je in de club, in de Brug?  
 Ik ben nog een groentje wat de club betreft maar ik ga mijn best doen om iets 
te vinden dat bij me past.  
  
 8. Wat zou je willen veranderen in Nederland?  
 In Nederland (en in de rest van de wereld) zou ik wensen dat mensen elkaar 
weer wat meer gaan respecteren en elkaar in hun waarde laten. Laten we wat 
liever over elkaar gaan denken en voelen. “ HEB GEWOON RESPECT”. 
  
 9. Wat zou je willen veranderen in Spanje? 
 Dat brommer- auto- en motorrijders zich aan de regels houden en beter rijden 
in het verkeer. 
  
10. Heb je nog wensen/ bucketlist?  
 Mijn wens is dat ik lang en gezond mag leven en dat ik samen met Evert 
mooie reizen kan maken.  
  
 Dank je wel Michelle voor je gastvrijheid en je open en spontane antwoorden 
op de 10 vragen. Ik hoop je heel regelmatig op de club te zien.  
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CANASTA afdeling

 
Van de afdeling Biljart: 
 
De winnaars van het Pentathlon toernooi  zijn: 1. Cees 
Kraan 2. Cor Klaver 3. Ulrich Bos 4. Ivo de Poorter. 
Wij hadden een geweldige speeldag met veel animo en veel speelplezier, 
ook wilden wij onze leden die mee hebben gedaan bedanken voor deze 
mooie dag en ook voor hun inzet tijdens deze dag. 
 
Verder wil ik ook nogmaals benadrukken dat de competitie stopgezet is tot 
Januari  2022 (!!) en dan hopen we dat er weer gespeeld kan worden en/of 
er weer eventuele beperkingen zijn, we houden u op de hoogte bij eventuele 
veranderingen. 
 
Mvg Ulrich Bos 
 

 

Het geplande Sinterkaas-Canasta-toernooi op 6 december ging helaas 
niet door. Mede door de overheid ingevoerde verplichte QR- code om 
binnen te mogen komen én een positief getest persoon én ook omdat 
enkele spelers afhaakten. Het toernooi zou hierdoor te klein worden en 
werd 2 weken uitgesteld. Echter 20 december was de situatie niet veel 
beter, ook deze avond ging niet door. Toen is er besloten om december 
even helemaal te stoppen, helaas. Van uitstel komt in dit geval geen 
afstel, we gaan zeker weer een toernooitje spelen waar u allen ook al 
voor hebt betaald; het zal geen Sinterklaas-toernooi zijn, we verzinnen 
wel een andere leuke naam, maar u hoort het tijdig en dan gaan we in 
2022 weer gezellig en verantwoord met elkaar canasta spelen.  

Joke  & Willeke 



“El Canto de la Vida “  
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Muziek. Muziek ontroert. Muziek beroert. Muziek emotioneert.  
Waarschijnlijk is muziek de belangrijkste emotie in ons leven. Nog ongeboren, 
schijnen we al muziek te kunnen herkennen. Wat zeker is, is dat muziek zelfs 
bij de meest ernstige vorm van dementie nog een glimlach op het gezicht kan 
toveren of ons nog de 5e van Beethoven op de piano laat spelen.  
 
Muziek omlijst ons leven van begin tot eind.  
Weet je nog, die ene vakantie, je eerste verliefdheid, toen je trouwde of die ene 
begrafenis, muziek is onmisbaar en verdient daarom ook een plek bij de Club 

Los Holandeses.  
Hoe mooi is het dat onze clubleden met 
elkaar muziek kunnen maken. En daar hoef 
je niet eens een instrument voor te kunnen 
bespelen. Nee, we gebruiken ons eigen 
instrument "onze stem"! We zingen!  
Naast het bekende Shanty koor, kent Club 
los Holandeses, sinds oktober 2021 ook het 
koor El Canto de la Vida.  

Een gemengd koor waar zangers en ook niet-zangers van harte welkom zijn 
om gezamenlijk van elkaars stemmen te genieten.  
De naam “El Canto de la Vida” refereert aan “het levenslied”. Dit betekent dat 
we een repertoire aan het opbouwen zijn van liederen die je raken, gemakke-
lijk in het gehoor liggen en zelfs voor iedereen meezingbaar zijn. Dit betekent 
niet dat we geen ambitie hebben om het beste uit onszelf te halen.  
 
Er wordt iedere maandag gerepeteerd, in principe om 14.00 uur.  
Maar zolang corona onze stembanden dwarszit en we niet binnen kunnen repe-
teren, zingen we van 12.00 – 14.00 uur buiten, hopelijk in het zonnetje. 
Uitgangspunt is Nederlands repertoire,  Engels of Spaans sluiten we echter niet 
uit.  
De repetities beginnen met inzingoefeningen. Hierna studeren we een gevari-
eerd repertoire in zodat we ervaring krijgen met diverse genres en straks het 
luisterend publiek kunnen entertainen. Dit maakt ons enthousiast en geeft 
iedereen de voldoening van het zingen.  
Doe mee! Kom langs en ervaar het enthousiasme van onze zangers, dit willen 
we heel graag zeggen laten we hopen dat het begin dit jaar weer kan. 
 
Adriaan Polderman / dirigent 
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Bericht van het Klaverjasteam 
 
Als deze brug bij jullie is zijn we aan een nieuw jaar begonnen,                    
de wensen voor 2022 zijn,  gezondheid en geluk 🍀🍀🍀.                                 
Wij hebben zondag 19 december onze 🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅 kerstklaverjas ochtend/middag 
gespeeld, na het spelen was er eerst de uitslag van Harry.                            
De gelukkige hebben een prijs opgehaald, daarna hebben we van een heerlijk 
etentje genoten in de club, met z’n allen, Rob en zijn vrouw en Hub de man 
van Hester zijn bij ons aangeschoven, helaas ontbraken 
Elly en Henk Mulder.  
 
De uitslagen van de afgelopen maand liepen erg uiteen. 
Er is op woensdag 24 november 6056 gescoord door 
Hester Steenbergen, maar het kan nog beter, zondag 12 
december met koppelklaverjas hebben Tonny 
Duijneveld met Peter Plumen een monster score gehaald                            
van 6206, diezelfde ochtend hadden Elly en Henk 
Mulder een score van minder dan 500, in 1 ronde. 
 

Zo zie je 
maar, het is 
maar net wat 
voor kaart je 
krijgt en je                                
moet ook een 
beetje geluk 
hebben.                     
Het is met 
alles zo. 

 Zomaar een bericht van een van onze leden. 

Drempelvrees en voornemens. 
We staan weer op de drempel van een nieuw jaar, 2022 vraagt onze aandacht 
want hoe gaan we beginnen? Het virus trekt zich niets aan van een jaarwisse-
ling en hoewel het een levend organisme is zal het geen goede voornemens heb-
ben. Dat is alleen aan ons voorbehouden, dus naast alles wat we van plan zijn 
het komend jaar blijven de maskers, de gel, de anderhalve meter, de vaccinaties 
en opletten ons leven bepalen.                                                                      
En hoewel we het derde jaar ingaan, wennen doet het niet en veel drempels zul-
len pas na overweging worden overschreden. Van nature ben ik geen zwartkij-
ker en ook geloof ik niet in complottheorieën. 
 

Hoewel het steeds ingewikkelder wordt om aan                                                 
de ‘sunnyside of the street’ te wandelen blijf ik het wel proberen.                                                      

Dat zal mijn voornemen dan ook zijn. 
 
Every cloud has a silver lining, dat is mijn motto, mag ook mantra heten voor 
beide valt wat te zeggen. Maar voor ik mijzelf verlies in overpeinzingen, nog 
even terug naar de drempels. Jawel, want je komt ze overal tegen als metafoor 
maar ook in real time. Obstakels op de gekste plekken houden je wakker en bij 
de les.Ik wens jullie een goed en gelukkig en wat al niet meer 2022 toe.  
                  Hou alle drempels in de gaten en blijf gezond!   
                                          Inge Albers     
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Een door mijzelf aan de bar vertelde ondervinding. In augustus ontving ik een 
voorlopige jaarafrekening over 2020 van het CAK met de mededeling dat ik 
nog € 138 moet bij betalen omdat er te weinig premie van mijn AOW en andere 
pensioenen is ingehouden voor het Spaanse ziekenfonds. 
Ik kon alvast beginnen om een deelbetaling te doen. De laatste jaren betaalde ik 
het gehele bedrag ineens, maar nu betaalde ik € 100.  
Nu komt de nuttige mededeling van mijn betoog.                                        
Toen ik in november de definitieve aanslag ontving met hetzelfde bedrag,    
hoefde ik de nog verschuldigde € 38 niet te betalen want bedragen onder € 50 
worden niet ingevorderd vanwege de hoge kosten.                                      
Ergo, als u een voorlopige aanslag krijgt van het CAK, betaal alvast het bedrag 
van de aanslag minus € 49! 
 
Covid-19 is toch weer actief geworden door de nieuwe mutatie en strengere 
regels, onder andere het tonen van COVID CERTIFICATE om in bars, restau-
rants en andere gelegenheden toegelaten te worden, dus ik ontkom er niet aan 
om ook wat te schrijven. 
Wat ik mij afvraag hoe een beheerder van een gelegenheid waar het corona cer-
tificaat getoond moet worden kan zien of dat certificaat wel van de toonder is. 
Ze zien op hun mobieltje een groen vinkje. Als ik mijn certificaat aan iemand 
uitleen (ik zal dit nooit doen) krijgt hij of zij ook een groen vinkje. Pas op, dit 
is fraude !! 
 
Nu ik dit schrijf is het 15 December en ik voel een wat sombere stemming in en 
om het clubhuis, er zijn nogal wat leden positief getest op corona en er zijn 
blijkbaar niet besmette leden die niet meer het clubhuis durven te bezoeken.  
 
Ik hoorde verwijten tegen het barteam alsof zij er wat aan kunnen doen dat de 
voorschriften strenger zijn geworden en dat bezoekers hun QR code moeten 
tonen. Ik, als ‘toogzitter’ moet het toch even opnemen voor Aad en Marco. 
Deze mannen hebben al een zeer slechte tijd achter de rug wat omzet verlaging 
betreft, twee jaar is hun broodwinning sterk achteruit gegaan, zij hebben hun 
best gedaan het voor ons nog een beetje gezellig te houden en nu krijgen zij 
verwijten dat niet alles meer kan als voorheen. 
 
GVG

BARPRAAT
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REBUS VAN DE MAAND JANUARI            
                         WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “                  GEMENGD KOOR                            14.00 - 16.00 
      “     CANASTA          19.30 
 
DINSDAG     BEELDHOUWEN           10.15 - 13.00 
      “     SHANTYKOOR          14.00  
      “                DARTS          19.30 
 
WOENSDAG    KLAVERJASSEN          10.30     
                
DONDERDAG  BILJARTINSTUIF          10.30 - 14.00 
      “     JEU DE BOULES          11.00 
    “     SCHILDEREEN          10.15 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
      “     LINEDANCING          14.00 - 15.30 
           
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                                                                    
0031-627377881, Jos & Willeke de Bruijn 
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Chequi                                    
Ciudad Patricia                       
Eddy Kramer                         

Euro Clinica Rincón                                   
Fresno                                     
HCB                                            

Huisarts Koenders  CMA        
Indoor parking                        

Ingeborg Posthuma                 
Kuiper verhuizingen                

Montebello                                                         
R.v.Rijsbergen, therapeute                                             

          Saya Consulting    
The Royal BBQ 
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 
Brigitte Kriek, 0034-620179703 

 
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


