We schrijven juni 2022
De Sint Servaasbrug, tot 1932 Maasbrug genoemd en in de volksmond oude brug (Maastrichts: aw brögk), is een van oorsprong
13e-eeuwse stenen boogbrug over de rivier de Maas in de
Nederlandse stad Maastricht. De brug is genoemd naar de
4e-eeuwse bisschop van Maastricht, Sint-Servaas, maar kreeg zijn
huidige naam pas in 1932; daarvoor was het gewoon 'de brug',
officieel Maasbrug. De Sint Servaasbrug wordt beschouwd als de
oudste brug van Nederland en een icoon van de stad Maastricht.
Het bouwwerk is een rijksmonument
(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)
bedraagt de contributie: € 80,-

Maandag, dinsdag en vrijdag van Deel-lidmaatschap:
10 uur tot einde avondactiviteit, per maand: € 15,- met een maximum
van vier maanden.
’s avonds alleen voor leden.
Deze leden hebben geen stemrecht.
De jaarcontributie dient uiterlijk op
31 januari betaald te zijn.
* Roken verboden op het terras. Contributies en/of donaties kunnen
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.

IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871
( IBAN dient u te gebruiken als u
vanuit Nederland overmaakt. )

Kosten voor het gebruik van
de club anders dan in
verenigingsverband:
Voor leden € 30 per keer
Voor niet-leden € 100 per keer.

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 brug heeft in de Tweede Wereldoorlog ernstig te lijden
gehad. Op 10 mei 1940 werd het stalen gedeelte aan de kant van Wyck op
bevel van de Nederlandse legerleiding opgeblazen. De rest van de brug liep
daarbij nauwelijks schade op. De opmars van het Duitse leger werd hier echter
nauwelijks door vertraagd en was dan ook in een paar uur voorbij.
De ontstane opening kon door de Duitsers gemakkelijk worden gedicht en
reeds op 11 mei lag er een provisorische noodbrug die op 28 augustus werd
vervangen door een definitieve noodbrug
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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:
Marianne Melchior-Tiggel
Jeanette van Ek
Ralf Klein
Monique Hofland
Lieke Jaarsma
Afgelopen periode overleden leden: geen
Joke Niestadt, ledenadministratie
De BRUG blz. 3

Van de Redactie
Het eerste half jaar zit er weer op. Zes ‘BRUGGEN’ wel te verstaan. Wij van de
redactie zijn eigenlijk wel nieuwsgierig naar de belangstelling en interesse voor
zowel de gedrukte als de online versie?
Willen de leden bij voorkeur alleen maar clubinformatie, aankondigingen, festiviteiten en worden de artikelen waar de schrijvers energie instoppen wel gelezen en gewaardeerd? Artikelen als: recept van de maand, wetenswaardigheden,
puzzeltje, raadsels enz. is dit wel wat men leuk vindt want het wordt soms als
opvulling gebruikt omdat het blad een bepaald aantal pagina’s moet hebben.
Misschien zijn er leden die best eens een verhaal, een leuke gebeurtenis, anekdote of ‘het weten waard’ aan het papier willen toevertrouwen.
Het is een mooie gelegenheid om daar gedurende de zomermaanden rustig over
na te denken en het gewoon eens te doen.
Wat geweldig is, is de trouw waarmee we maandelijks kopij van 2 vaste schrijvers ontvangen terwijl zij geen afdelingshoofd zijn. Natuurlijk vergeten we de
afdelingshoofden niet, (ondanks dat ze soms een zetje nodig hebben richting de
20e van de maand) het valt ook niet altijd mee om iets nieuws op papier te zetten, elke maand maar weer.
En vooral niet te vergeten de tomeloze energie van het bestuur, zij zorgen er
toch maar voor dat de club gezond en voor iedereen een gezellige prettige plek
is. Met een koel drankje en het zwembad is het er best vertoeven de komende
maanden. Ja, wij stoppen er 2 maanden mee. Even geen deadlines, even geen
laptop, even niet kritisch lezen, geen wifi, mails, foto’s, tekeningen, advertenties en dus ook geen: Van de redactie!
Wel of niet tevreden over de Brug, alleen wij kunnen iets veranderen, laat het
ons weten. Fijne zomermaanden, Willeke & Elzelies

MEDEDELING
In de maand juli en augustus komt er dus geen Brug, de redactie gaat
even ‘on hold’ zoals u al heeft kunnen lezen in het stukje hierboven;
van de redactie. Mocht er een belangrijke gebeurtenis plaatsvinden die
voor iedereen van belang kan zijn in deze periode, laat dit dan aan de
secretaris weten via info@holandeses.nl hij zal dan alle leden met een
mail op de hoogte brengen. U kunt natuurlijk ook ten alle tijden de
website bezoeken voor overige nieuwsberichten.
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Van de bestuurstafel
Beste Leden

MEDEDELING
Er gaan in de wandelgangen steeds meer geluiden op
dat de groepsapps te vaak worden gebruikt voor niet
club-gerelateerde berichten.
Het wordt als zeer hinderlijk ervaren, ook omdat velen
meerdere groepsapps hebben met heel veel personen.
Ook al zetten we het geluid uit, uiteindelijk komen ze
toch binnen. Deze apps kunnen zeer handig zijn, zeker
als je de hele groep snel wilt bereiken.
Persoonlijke berichten, doe deze aan de persoon die het
aangaat, ook grapjes/mopjes worden niet altijd
gewaardeerd. Laten we er in deze digitale wereld a.u.b.
verstandig mee omgaan

Het bestuur vergadert maandelijks met de gemeente Alfas del Pi, namens
het bestuur zijn daarbij aanwezig Gerry en Fred; Martine Mertens, de
wethouder zit deze vergadering voor. Deelnemers zijn alle buitenlandse
clubs binnen de gemeente Alfas. Onderwerpen zijn, wat gebeurt er binnen de gemeente, zoals evenementen en overige belangrijke zaken. Een
keer per jaar worden de deelnemers uitgenodigd voor een uitje, dit jaar
was de trip naar Gandia. Dus allemaal in de bus, ik mocht ook mee. Het
weer was heel slecht, het kwam met bakken uit de lucht. Wij vertrokken
om 09.30 uur richting Gandia, werden daar ontvangen in het stadhuis
door een afvaardiging van de gemeente. Na het gemeentehuis gingen wij
lopend met paraplu naar het Palacio Ducal dels Borja, dit ligt midden in
het centrum. Het is
meer dan 600 jaar oud
en is een pronkstuk
van de Valenciaanse
architectuur met levende herinneringen uit de
tijd van de heilige
Francis Borja die verder terug gaat tot de
tijd van de koningen
van de kroon van
Aragon.
Het hertogelijk paleis
van de Borgia's van
Gandia, sinds 1964
geklasseerd als een
bezit van cultureel
belang is een van de
meest representatieve
civiele bouwwerken in
het historische erfgoed
De BRUG blz. 5

Vervolg van het bestuur
van Valencia. Gelegen in het historische centrum van Gandia, naast de
collegiale kerk van Santa María en het stadhuis, is het paleis sinds zijn
vroege leeftijd getuige geweest van de evolutie van deze hoofdstad van
de wijk La Safor. Het interieur toont verschillende architecturale stijlen
met overblijfselen uit de 14e en 15e eeuw. Je ziet veel plafondschilderingen en veel tegeltjes aan de wanden en op de vloer.
Ik vond het zeker de moeite
waard, wat wij gezien hebben
van Gandia was heel mooi een
historisch centrum, jammer dat
de wandeling niet door kon
gaan vanwege het slechte weer.
Na de koffie gingen wij naar
een restaurant aan de boulevard,
de boulevard is modern, met
een prachtig breed zandstrand
en het lijkt veel op Calpe. Het
restaurant heet Obelix, een echt
Spaans restaurant. De specialiteit van Gandia is geen paella met rijst
maar met pasta, het heet Fideua, ik had daar nog nooit van gehoord. Na
een heerlijke lunch gingen wij weer terug met de bus naar Alfas,
ondanks het weer een hele leuke dag, leuk ook om andere deelnemers
van de clubs te spreken.
Het is alweer mei, het jaar gaat weer snel aan ons voorbij, de vakanties
beginnen weer, veel leden vertrekken naar Nederland, wij gaan ook
weer in de maand juni met onze camper naar Nederland, rustig reizen
door Frankrijk en dan wat familiebezoekjes doen, en nog een feest bij
onze zoon. Eind juni hebben wij nog in Brabant een camperweekend,
het zijn 5 campers, elk jaar proberen wij bij elkaar te komen, de mensen
van de campers hebben wij leren kennen op wintersport 12 jaar geleden.
Ik groet alle leden en hoop jullie weer te zien op de evenementen of
gewoon aan de bar.
Groeten Paul van Veen, secretaris.
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Dit is alweer de laatste Brug
voor de zomerstop.
Dit geldt echter niet voor alle
afdelingen, een enkele stopt tijdens de warmste maanden maar
de meeste gaan gezellig door.
Zo ook beeldhouwen en schilderen.

De beeldhouwgroep heeft zich
voorlopig verplaatst onder de
Johannesbomen naast het
zwembad waar een heerlijk
briesje het zeer aangenaam voor
ons maakt, de ene week zijn we
maar met z'n drieën en de andere week met meer mensen.
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vervolg B&S

BIBLIOTHEEKNIEUWS
Hallo allemaal
Diverse leden van onze Club hebben de weg gevonden naar de Bieb en daar
zijn wij reuze blij mee. Leuke nieuwe en al bekende mensen die de tv eens
uitzetten en weer zin hebben een boek te openen. Allereerst de Oranjemarkt,
het weer zat eindelijk mee, zon en sfeer als vanouds. Ook vele leden met familie en aanhang vonden hun weg langs de kramen en er werd enthousiast onderhandeld en gekocht. Bij de boekenkraam viel niets te onderhandelen, gewoon
1 euro voor een mooi boek, en dat is goed gelukt, veel mensen blij en wij ook,
want met de opbrengst kunnen er weer nieuwe boeken worden aangeschaft.
Ook zijn er mooie exemplaren geschonken die de ruimte binnenkort weer
opvult, hartelijke dank hiervoor Clazien, ze zijn prachtig! Kortom, wat een
super gezellige "Oranje Dag" op onze Club! Prachtige boeken hebben hierdoor
een nieuw leven gekregen bij nieuwe lezers, hoe mooi is dat.
Heus waar, een mooi boek brengt je even in een andere sfeer, weg van veel
ellende elders, waar we ook allemaal iedere dag bij stilstaan.
Lieve trouwe lezers, we verheugen ons iedere donderdag op jullie bezoek en
gezellige verhalen. De boekenwurmen doen niet aan een zomerstop, wij zijn
er voor jullie die hier de hitte doorstaan en daarna afkoelen in en rond het
zwembad om vervolgens lekker op het terras te genieten van koele drankjes en
snacks van Aad en Marco. Ook voor hen geen zomerstop, zij zijn er altijd dus
blijf in de buurt van de Club, zo gaan de "overblijvers" hier aan de Costa ook
een leuke zomer tegemoet.
Tot slot wil ik graag het Team van de Bibliotheek in de zomerzon zetten, jullie
hebben mij een warm support gegeven en dat heeft mij goed gedaan.
Dus even een "Erika Terpstra Momentje" jullie zijn Kanjers! Mooie gezellige
dames en nog sportief ook (2 dames zwemmen zelfs vaker dan Erika).
We verheugen ons erop jullie weer te zien plonsen in de clubpool, heerlijk dat
enthousiasme, terwijl Bob en GvG en anderen de barzaken weer doornemen.
Joke, Karin, Annet, Christine, Ine, Mary en Letty, Hartelijk Dank.
We wensen alle leden en boekenvrienden een fijne zomer hier of elders, en
met al die vrije tijd....pak eens een boek!
Met een hartelijke zonnige groet van Sylvia en The Lybrary Ladies

Iedereen heeft niet
altijd tijd omdat dit
de periode is, waarin velen hun vrienden of familie op
bezoek krijgen, de
groep overwinteraars is al een tijdje
vertrokken, maar dit
mag de pret niet
drukken.
Onze Tom
heeft het
woord ‘bok’
die wij
gebruiken als
onze werktafel wel heel
letterlijk
genomen, een
waar plaatje
zijn bok.

Voor het schilderen geldt het zelfde wat betreft het aantal deelnemers, het gaat
vooral om de gezellige dag met elkaar en ook het stimuleren. Er wordt ook
thuis geschilderd maar dat is toch anders. De balconades zijn ook weer van
start gegaan. De doeken kunnen tot 10 juni worden opgehaald in de bibliotheek
van Altea tegen betaling van € 10 tussen 17.00 en 21.00 uur. Ze kunnen ingeleverd worden tot 22 juni, dan krijg je het betaalde bedrag terug. Er zijn dit jaar
weinig deelnemers van de club voor zover ik weet, zelf sla ik ook een jaartje
over. In de Brug van september meer hierover. Rest mij nog iedereen een
kunstzinnige mooie zomer toe te wensen.
Linda
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Beste mensen.
Allereerst iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan de collectebus
op de bar voor Oekraïense gezinnen.
Op 10 mei heb ik de eer gehad om, mede namens de leden van Club
Los Holandeses, de opbrengst te mogen overhandigen in het bijzijn
van Martine Mertens van de gemeente en Paul van Veen
namens het bestuur. Het grootste probleem
voor de vluchtelingen is voeding en met
name verse groente, fruit, vlees en vis.
Wij hebben daarom besloten om waardebonnen te geven van Mendoza supermarkt voor
de aanschaf van juist deze zaken. Het waren
15 waardebonnen van € 10,00 en 1 van € 15,00,
totaal € 165,00. Ook kunnen ze op bepaalde
momenten artikelen halen die tegen de datum
zijn. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de bonnen
op de juiste plaatsen terechtkomen.
In onze gemeente zijn inmiddels ruim 70 gezinnen opgenomen maar
bij Alicante is bijvoorbeeld nog een groot tentenkamp waar wel 500
gezinnen verblijven. Meest vrouwen en kinderen. En zo zullen er in
heel Spanje vele vluchtelingen zijn ondergebracht. Er is goed geregeld dat zij allen een officiële vluchtelingenstatus krijgen. Dit geeft
o.a. recht op gezondheidszorg, voeding en overige benodigdheden
zoals kleding via het Rode Kruis *
school voor kinderen en werkmogelijkheden. Ook is er in Alfas del Pi in
de Casa de Cultura een zeer intensieve cursus Spaans geregeld. Hulp
loopt meestal via het Rode Kruis
want pas na een jaar hier ingeschreven te zijn, heeft men recht op hulp
van de voedselbank.

Gelukkig is er wel veel samenwerking tussen beide organisaties en
ook op een aantal supermarkten is
al een beroep gedaan. Het was een
bijzondere bijeenkomst.
Moeder Ana met haar kleine
Angelina van drie maanden, vergezeld door Luisa en Belen die haar
onderdak hebben geboden.
Tevens was Heidi Bor aanwezig, een
collega van Luisa bij Epic & Caral
makelaardij. De andere twee kinderen, een dochter van 6 en een
zoon van 15, waren op school. Het was een gewoon gezinnetje in
Charkov met een mooi appartement, een leven, baan en alles wat
daarbij hoort. Nu volledig ontheemd en na een reis van 7 dagen hier
aangekomen met niet meer dan een koffer. De man en opa vechten
nog aan het front. En zo zijn er velen. Bijna niet voor te stellen. Er
zal nog veel hulp nodig zijn voor deze mensen. Dus ieder initiatief
wordt enorm op prijs gesteld. Laten we ons hart laten zien!
Deze bijdrage werd in grote dankbaarheid ontvangen. Laten we
hopen dat we nog meer kunnen
doen voor deze mensen naast ze
warm welkom te heten in ons dorp.
En vooral hopen dat deze verschrikkelijke zinloze oorlog snel
voorbij zal zijn.
Iris

Voor donaties Cruz Roja * Bancaria Santander, ES13
0049 5939 56 2016360326, AV. Del Mediterraneo 62, 03503,
Benidorm, hierbij UCRANIA vermelden
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DE SLINGERS
Aankondiging van de Playback feestavond op zaterdag 11 maart 2023 met
als thema “Uit de oude doos”.
Eerst willen wij Paul en Marij hartelijk bedanken voor hun jarenlange
inzet om deze feestavonden mogelijk
te maken en de overdracht aan ons
om deze voort te kunnen zetten.
Zoals de meesten van u zich zullen herinneren hebben wij op 9 november
2019 genoten van een schitterende en vrolijke Carnavaleske feestavond.
Helaas heeft de coronapandemie en de daarbij behorende onzekerheid er
sindsdien voor gezorgd dat een herhaling van een soortgelijke feestavond
niet meer mogelijk was.
Gelukkig zijn alle beperkingen weer opgeheven waardoor de feestcommissie “De Slingers” met Joke Niestadt, Linda en Fred Mahler, ditmaal bijgestaan door Wouter van Nieuwenhuijsen en Bart Egelmeers weer rond
de tafel is gaan zitten om een soortgelijke playback avond te kunnen realiseren met als thema “ Uit de oude doos” gevolgd door muziek en dans.
Om deze avond tot een succes te maken zoeken wij nog deelnemers voor
een 20-tal optredens. Wil je meedoen met een leuke act, geef je dan snel
op bij Joke Niestadt per e-mail .
Om deze avond weer tot een succes te maken zijn wij op zoek naar sponsoren. Iedere bijdrage is welkom!
Wij rekenen op uw steun, zodat iedereen weer kan gaan genieten van een
uitermate gezellige en vooral ontspannen avond. Geef je snel op!!!

In De Brug van september zullen we meer details
bekend maken. Vriendelijke groeten,
Joke, Fred, Linda, Wouter, Bart
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Agenda activiteiten en mededelingen

Zaterdag 18 juni

Vaderdag
Van 11.00 tot 13.00 uur
Koffie met iets lekkers
en een kleine
verrassing.

Zaterdag 16 juli

BBQ middag
Info volgt nog,
via de mail en op de
ramen van de club.

Zaterdag 20 augustus Een kleine culinaire reis
Info volgt nog,
via de mail en op de
ramen van de club.

IN MEI......... en 1 ZWALUW..........
Als je wel eens in La Cala de Finestrat bent geweest om een terrasje te pikken
bij het strand, dan is het grote, niet afgebouwde complex vast opgevallen.
De bedoeling was om er diverse hotels in te vestigen maar zoals vaker gebeurt
hier in Spanje is het niet helemaal, of beter nog, helemaal niet doorgegaan.
Toch zijn er deze maand (mei) gasten ingetrokken en zijn diverse kamers bezet.
De zwaluwen zijn terug! Een paar weken geleden kwamen de verkenners al
controleren of het "hotel" er nog stond.
Daarover was natuurlijk geen twijfel maar toch beter om zeker te weten voor de
hele club de tocht zou gaan ondernemen. En nu zijn ze er. Honderden hongerige
vogeltjes die in de ochtend maar vooral in de vooravond hun acrobatische toeren uithalen om net dat ene lekkere mugje uit de lucht te pikken. Ze hebben de
kamers weer betrokken waar hun nesten nog zijn van de vorige jaren.
De eitjes zijn gelegd op deze veilige plek dus is het nu wachten op het uitvliegen van de jongen. Inclusief de broedtijd gaat dat een ruime maand duren.
Aan de zwaluwen kun je zien hoe het weer is. Vliegen ze hoog dan is er hoge
druk en bevinden de insecten zich daar ook en bij lage druk zakt alles naar een
lager peil. Als het regent vliegen ze niet uit....wij ook niet. De meeuwen en duiven blijven uit respect voor dit vlugge volkje een beetje uit de buurt van hun
flyzone en zoeken hun heil bij de terrassen en op de lantaarnpalen.
Ze weten, net als wij, dat op een gegeven moment de rust weer terugkeert.
Maar tot die tijd is er leven in en om het niet afgebouwde hotel: De zwaluwen.
Voor hen hoop ik dat er nooit afgebouwd (weinig kans) of gesloopt (weinig
kans) gaat worden en elk voorjaar dit schouwspel zich mag herhalen.
Voor ons hoop ik eigenlijk hetzelfde. Want zowel afbouwen als slopen zou een
behoorlijke inbreuk op de nu heersende rust betekenen.
En zoveel zwaluwen kunnen wij in ons appartement niet herbergen.
Inge Albers

LIEF EN LEED
Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk
willen zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij

Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180

Wij doen dit verzoek omdat het nogal eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs
helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.
En dat is natuurlijk jammer voor de zieken.
Groetjes, Lief en Leed Club “Los Holandeses”
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Van het evenemententeam

Vaderdag
Zondag 19 juni
Van 11.00 tot 13.00 uur

Kleine attentie en

Koffie met wat lekkers !!

Er waren deze maand veel activiteiten.
Allereerst hadden we weer een gezellige
bingo op 23e april. Jeanette van Ek had die
dag haar inschrijfformulier ingeleverd en was
dus lid geworden van onze club. Ze deed
gelijk mee met de bingo en won een doos
heerlijke bonbons wat gesponsord was door
CHOCOFLORA en wat voor in de knip.
Dientje van der Linde en Ine Buitelaar hadden
samen bingo. Zij hebben de prijs gedeeld,
maar er was ook nog een prachtige kist met
wijn te vergeven. Gesponsord door IMED.
Daar hebben ze om gedobbeld en Dientje
heeft gewonnen. Het was echt haar dag, ze
won ook nog eens de hoofdprijs!!
Een week later was er de Oranjemarkt. De
club was versierd met oranje ballonnen en
slingers. Er waren veel verschillende kramen,
dus er was voor elk wat wils. Ook waren er
optredens van het shantykoor. Het was gezelligheid troef en het was fijn dat er nu eindelijk
een zonnige markt was in plaats van een
markt met regen.
En dan de moederdag. De dames kregen een
opvouwbaar parapluutje van het
Evenemententeam en een prachtig gemaakte
roos van marsepein van Ad Smaal. Hij was
hier vakantie aan het vieren en kwam terecht
in een Spanje met heel veel regen. Tijdens de
stamppottenmiddag opperde hij het idee om
voor moederdag marsepeinen roosjes te
maken. Veel anders kon hij zonder die zon
toch niet doen. Deze roosjes werden in grote dank aanvaard en iedereen vond
het prachtig. Wij wensen u allen een fijne zomer hetzij hier in Spanje, hetzij in
Nederland en hopen elkaar in het najaar weer te treffen.
Het Evenemententeam
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BARPRAAT
De gesprekken aan de bar worden soms wel eens sentimenteel, laatst werden
herinneringen van onze pubertijd opgehaald, Een vrouw begon over haar eerste liefde, toen nog tiener, binnen korte tijd was de hele bezetting aan de bar
aangestoken en haalde hun eerste verliefdheid weer in herinnering.
Het viel me op dat zowel de dames als de heren bijna allemaal dezelfde beleving hadden meegemaakt en daar nog vol lof over spraken.
Ikzelf was een jochie van 14 jaar en werd door een meisje van 16 jaar tijdens
het spelen op straat gekust. Ik was meteen straal verliefd en niet meer aanspreekbaar, kon niet meer slapen, mijn ouders telden niet meer mee en ik kon
nauwelijks eten door mijn strot krijgen.
Het was ook wel weer snel voorbij na een paar maanden maar de herinnering
zal mij altijd als een heerlijke ervaring bijblijven.
Een paar jaar terug schreef ik in deze rubriek nog regelmatig over het shanty
koor en analyseerde, als oud zeeman, de tekst van de zeemansliedjes en schatte in welke componisten wel en welke nooit gevaren hebben op de grote vaart
of vissersschepen.
Dat is op te maken aan woorden die in het liedje voorkomen maar nooit door
een zeeman werden/worden gebruikt. Een echte zeeman heeft het b.v. nooit
over een schuit dat werd vroeger gebruikt bij de boeren als strontschuit. Een
zeeman spreekt over een boot of schip.
Na een langdurende afwezigheid (corona) van het koor op dinsdags repetitiedag zijn de shanty´s weer terug. Ze zijn niet meer in grote getale zoals vroeger maar wat ik persoonlijk mis, is het afwezig zijn van instrumenten. Een
shantykoor moet toch minstens live een accordeonist(e) in hun midden hebben. Ook de witte zeemanspetten en eventueel wit-blauw gestreepte shirts,
dan lijkt het echt een shantykoor. Inge verzorgt nu uitstekend het muzikale
gedeelte van de optredens, maar live muziek is beter. Met andere woorden,
een oproep aan leden die een instrument kunnen en willen spelen zich te melden bij de shanty´s
Nog een mopje gehoord aan de bar; iemand vertelde dat bij de afvalcontainer
een paar gloednieuwe schoenen stonden en precies zijn schoenmaat, gelijk
een reactie ‘waarom niet meegenomen’ het antwoord van de eerlijke vinder;
er stond nog iemand in!
GVG
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MEDEDELING
In de vorige Brug stond er een goed idee van de inzender van Barpraat. Zowel het bestuur als de redactie
ondersteunen dit. Als u de Brug gelezen heeft, deze er
nog goed uitziet en er verder niets meer mee doet, leg
hem dan a.u.b. weer terug op de tafel in de club.
Zonde als deze bij het oud papier verdwijnt. Dank voor
de medewerking en dank aan Gerard van Gend.

“El Canto de la Vida “

- Alarmcentrale 24/7
- SOS-toets
- Val alarm
- Sleutelbeheer
- Dagelijkse
welzijnscontroles
- Steeds in de
Nederlandse taal
Probeer Chequi GRATIS en VRIJBLIJVEND voor 1 maand lang
Tel: 0034 865771312
info@chequi.com

De laatste bijdrage van dit seizoen alweer.
Ons gemengd koor zingt nog steeds op de maandagmiddag alhoewel
veel leden inmiddels vertrokken zijn om elders de zomer door te brengen
en nu alleen Gonnie ons nog muzikaal begeleidt totdat ook zij vertrekt.
Het blijkt dat ook een kleine groep zangers leuk samen kan zingen maar
dan moet de tekst wel hetzelfde zijn.
Wat gebeurde er, we zongen “ons” lied “Ik hou van Spanje” maar het
klonk niet goed zodat de ene zanger tegen de ander zei ”zeg maak jij je
eigen tekst of zo, het klinkt nl heel anders.” Hij antwoordde ‘nee hoor, ik
zing gewoon de tekst die ik hier heb kijk maar.”
Wat bleek hij had de eerste versie van het lied in handen en wij de
tweede vandaar de dissonant, hilariteit alom.
Na de repetitie blijven we vaak nog even gezellig nakletsen op het terras
en zolang er deelnemers zijn blijven we deze zomer van half twee tot
half vier gezellig zingen.
Het koorteam wenst iedereen een fijne zomer en we zien jullie allemaal
graag in het najaar weer terug,
Gonnie, Yvonne, Oljusja en Margaret
De BRUG blz. 14

recept van de maand:
Gazpacho van tomaat en paprika
met knoflooktoast

Ingrediënten 4 personen
15 gram verse peterselie
2 tenen knoflook
4 el milde olijfolie
8 sneetjes volkorenbrood
1 zak paprikamix
½ rode ui
1 komkommer
500 gram trostomaten
2 el rodewijnazijn
Bereiding
Bekijk het volledige recept
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Snijd de peterselie zeer fijn.
Pers de helft van de knoflook en
meng met de peterselie en ¾ van de olie.
Smeer het brood met behulp van een bakkwastje in met peterselie-knoflookolie en rooster in het midden van de oven in ca. 8 min. knapperig.
Houd de rest van de peterselie-knoflookolie achter.
Snijd ondertussen de paprika’s in kwarten, verwijder de steelaanzet en
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in repen.
Snijd de rest van de knoflook, de rode ui, komkommer en tomaten in
grove stukken.
Maal de knoflook, ui en tomaat in de blender fijn.
Voeg de komkommer toe en maal nog een keer.
Voeg de paprika toe en meng tot een gladde soep.
Breng op smaak met de rest van de olie, de rode wijnazijn en versgemalen
peper en zout.
Snijd de toast schuin doormidden.
Besprenkel de gazpacho met de achtergehouden peterselie-knoflookolie en
serveer met de toast.
EET SMAKELIJK
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Van het bridgeteam

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
SCHILDEREN
BIBLIOTHEEK

10.30 - 14.00
11.00
10.15 - 13.00
13.00 - 14.00

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.

BRIDGENIEUWS
Uitslagen:
22 april

1.
2.
3.

66.67% Christine van Bel en Monika Hennenberg
54.17% Ans de Geus en Jan Mol
50.00% Ineke en Hans Praalder

29 april

1.
2.
3.

75.83% Ans de Geus en Jan Mol
59.03% Christine van Bel en Monika Hennenberg
57.50% Ineke en Hans Praalder

6 mei

1.
2.
3.

60.83% Ans de Geus en Carla Jansen
60.00% Sandy en Peter Kuivenhoven
59.03% Rietje v.d. Oudenrijn en Frans Sertons

13 mei

1.
2.
3.

62.50% Christine van Bel en Monika Hennenberg
56.25% Aad Stolk en Johan Wink
52.50% Ans de Geus en Jan Mol

Bridgen is een prachtig kaartspel om in een club te spelen maar ook bij
elkaar thuis. Dit gebeurde ons enkele weken geleden met mijn bridgepartner.
We waren voor de eerste keer uitgenodigd bij Claudia en Tom in La Nucia
voor een gezellig bridgeavondje. Hapje, drankje, je kent dat wel. Claudia liet
vanaf spel 1 merken dat ze een “bij de handje” was. Helaas maakte Tom regelmatig een verkeerde keuze zowel bij het bieden als het afspelen.
Bij spel 12 slaakt Tom een diepe zucht na de zoveelste nul van de avond en
zegt tegen Claudia, “sorry hoor maar: Mijn biedingen deugen niet vanavond ...
Mijn uitkomsten lijken nergens op .... Zelfs dode manches laat ik liggen ...
En van signaleren heb ik nooit verstand gehad ... En ik voel me heel slecht ...
Claudia ... help me, ik heb dringend een lief complimentje nodig!”
Ze denkt heel even na ..... en zegt:
“Tom, je zelfkennis staat vandaag op een zeldzaam hoog peil!”
Bridgeteam, Ans en Jan
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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!

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
Noteer in uw mobiel

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Nederland

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

Nuttige telefoonnummers / adressen

Een ambulance
van HCB kunt
u oproepen via
telefoonnummer
900 380 088.
Een ambulance
van IMED kunt
u oproepen via
telefoonnummer
966 817 412.

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

