
   

We schrijven november 2022 
 

Spoorlijn Schaesberg Simpelveld is de basis geweest van de zoge-
naamde Miljoenenlijn. In 1925 begon het Spoorweg bouwbedrijf  
met de aanleg. De lijn heeft haar bijnaam ontleend aan de bouwkos-
ten: nl ca. 1 miljoen per kilometer. Dat kwam neer op 12,5 miljoen. 
Die kosten waren zo hoog omdat de hellingen niet te steil konden 
zijn, waardoor er veel grond verzet moest worden (ca. 3,5 miljoen 
kubieke meter)! Aanvankelijk was dit in 1934 geopende spoor,  
bedoeld om de mijnen te verbinden met het landelijke spoor. Het lijntje liep en 
loopt nu nog, van Schaesberg naar Eygelshoven met goederen en kolen van de  
staatsmijnen Laura en Julia. Pas na de 2e wereldoorlog in 1949 werd de lijn ook 
daadwerkelijk voor personenvervoer in gebruik genomen.     

 (vervolg pag. 2)                 
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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 uur tot einde avondactiviteit, 

’s avonds alleen voor leden. 

* Roken verboden op het terras.  

 * 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       
verenigingsverband:                                 

Voor leden € 30 per keer            
Voor niet-leden  € 100 per keer.  

SOCIËTEIT                             algemene informatie

Lidmaatschap en contributies: 
 

Jaarlidmaatschap: € 100,-  
 
Deel-lidmaatschap:per maand € 20,- 
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:  

In Schaesberg sloot de lijn aan op de lijn Sittard-Herzogenrath en in Simpelveld 
op de lijn Aken-Maastricht.  
De vakwerkbrug ligt in de lijn van Kerkrade naar Eygelhoven. Sinds 2007 rijden 
de stoomtreinen van de “Museumlijn” tijdens de zomerdienstregeling door tot 
Valkenburg. Een vakwerkbrug wordt vaak gebruikt bij middelgrote overspannin-
gen. Hij ontleent zijn dragend vermogen aan een vakwerk. Dat is een constructie 
aan beide zijden van het brugdek, die is opgebouwd uit driehoekige delen. 
Driehoeken zijn vormvast, en bieden daardoor de benodigde stevigheid. In de 
constructie treden er in de verschillende delen zowel trek- als drukkrachten op. 
Het specifieke concept van vakwerken zorgt ervoor dat er geen (of weinig) bui-
gend moment in de staven is.Het gewicht en de belasting van de brug wordt via 
pijlers afgevoerd naar de  fundering. Soms zie je de vakwerkconstructie ook wel 
onder het rijdek uitgevoerd, in plaats van erboven  

Acrylschildering Bart Groels   



De canasta-avonden waren tijdelijk verplaatst 

naar 275 km van onze club vandaan.  

Op ons mini-reisje is er 3 avonden enthousiast gespeeld van 17.00- 

20.00 uur en daarna lekker eten!  

Het is en blijft en leuk kaartspel en makkelijk te leren.  

Op maandag 15 november is er weer een lesavond gepland en zal er uit-

leg worden gegeven mbt het spel en de regels, dus lijkt het je leuk, kom 

gewoon, we starten om 19.30 uur. 

Joke en Willeke

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                     Fred Dörr                             +31  620 979 279   
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/Schilderen     Linda Laheij    652 152 122  
Wandelen                    Joke Niestadt              656 943 098

AFDELINGEN      Contactpersonen              Telefoonlijst

De BRUG blz. 3

 
 

Canasta.



Van de Redactie  
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Alweer november, het eind van het jaar is in zicht!  

Wat gaat de tijd toch snel, hoè deed ik dat vroeger, ik kom hier tijd tekort hoor 

ik ook regelmatig om mij heen, ik vind dit zelf ook. Toch bestaat een uur nog 

steeds uit 60 minuten, een dag uit 24 uur en de week uit 7x24 uur, er is niets 

veranderd het is altijd zo geweest.                                                        

Conclusie; het ligt aan onszelf, we willen wel oud worden, maar niet zo snel, 

helaas beste lezers, dit houden we niet tegen. Hoe komt het dan dat het ‘lijkt’ 

alsof het sneller gaat? Laat ik voor mezelf spreken, de ‘vaart’ is er een beetje uit 

bij mij. Vroeger in mijn arbeidzaam leven, zat de vaart er goed in, vroeg 

opstaan, douchen, ontbijten, vlees uit de vriezer voor het avondeten, vaatwasser 

gevuld, haar in de krul en met gestifte lippen zat ik om 8 uur in de auto, de 

turbo stond in die tijd gewoon aan en is jaren goed gegaan want er was ook tijd 

voor andere leuke dingen met gezin of vrienden.                                               

Ik (misschien meerdere met mij) ben een dieseltje geworden, sta rond 8.30 uur 

op, rustig krantje lezen, soms wat oefeningen doen, douchen, ontbijten, wat 

appjes beantwoorden (die had je toen niet) en natuurlijk ook dat haar weer doen 

en de lippen stiften, tja dan is het inmiddels tegen elven en ‘begint’ de dag pas.  

Door mijn werk hier moet ik soms vòòr 7 uur op, daar stel je je dan op in, maar 

ik vind mijn werk nog steeds dankbaar en leuk, dus maak er geen punt van. Ach 

dit relaxte leven hoort toch ook bij de pensionado’s, velen van onze generatie 

herkennen wellicht bovenstaand patroon en er is niets mis mee.  

In mijn redactiewerkzaamheden gaat natuurlijk ook tijd zitten, soms zijn de 

dagen wel vol en dan lijkt een dag maar 20 uur te hebben! Toch door de afwis-

seling, de leuke afspraken, activiteiten in en buiten de club maken de dagen 

gezellig en leuk. Als er van verveling sprake is dan kan een dag lang duren, dus 

dit moeten we proberen te voorkomen.  

Om de maand schrijven wij van de redactie (Elzelies en ik) een stukje voor de 

Brug, ik begin hierna dus weer voor januari 2023, wat gaat de tijd toch snel, 

voordat ik het weet heb ik alweer oliebollen en appelflappen op. 

Willeke de Bruijn
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  Van de bestuurstafel
Na een prachtige zomer in Nederland te hebben doorgebracht nu alweer 

ruim een maand in Spanje. Het is weer fijn om hier te zijn. Maar het 

betekende ook dat er een drukke periode voor het bestuur aanbrak. 
Om te beginnen een extra ALV op 28 september waarin de verhoging 

van de  contributie per 1 januari 2023 centraal stond. De opkomst was 

zodanig dat samen met het aantal afgegeven machtigingen er voldoende 

quorum was om de vergadering direct te kunnen beginnen. Na een uitge-

breide uitleg van de zijde van het bestuur was een grote meerderheid van 

de leden voor verhoging van de contributie. Afzonderlijk werd een 

besluit genomen om ook de contributie voor deeltijdleden te verhogen.  
Een ander punt van aandacht was de reparatie van het dak. Inmiddels 

heeft het bestuur in overleg met de technisch adviseur besloten de 

reparatie van het dak uit te stellen en in januari 2023 afhankelijk van de 

financiële situatie op dat moment te bezien of de werkzaamheden uit-

gevoerd kunnen worden.  

Een ander evenement dat inmiddels achter ons ligt, was de ‘open dag’ op 

8 oktober. Deze was zoals gebruikelijk weer goed georganiseerd door het 

Evenemententeam. De Club werd door zeer veel mensen bezocht wat er 

uiteindelijk in resulteerde dat er zich 32 nieuwe leden hebben 

ingeschreven. Volgens mij een record en we kunnen ze ook heel goed 

gebruiken. Veel bezoekers spraken zich positief uit over de sfeer die zij 

bij de Club aantroffen. Kortom een bijzonder geslaagde dag. 

 
Op 16 oktober vierde l’Alfas de jaarlijks terugkerende ‘dia internacional” 

waarop vele internationale groepen en organisaties die in l’Alfas leven 

zich presenteren. Ook onze club was vertegenwoordigd en door Henk en 

Karin Murks was de stand weer bijzonder fraai ingericht met typische 

Hollandse attributen. De kaas, stroopwafels en drop vond gretig aftrek 

bij de vele bezoekers. Gedurende de hele dag werd de Club vertegenwo-

ordigd door de leden van het bestuur. 
Naast deze activiteiten is er door het bestuur al weer een aantal keren 

vergaderd en zijn er diverse overleggen gevoerd zoals met het barteam, 

het evenemententeam, de technisch adviseur en zijn er vele contacten 

met de gemeente.  

Gelukkig hebben we ook regelmatig ontspannende momenten gehad, het  
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Verzorging en verpleging 
aan huis voor tijdelijke en 

permanente bewoners aan 
de Costa Blanca.

 www.burothuiszorg.com     burothuiszorg@gmail.com

Thuiszorg · Nederlandstalige medewerkers met hart voor de zaak · A
yu

da a
 d

om
ic

ili
o

 966 875 616
648 927 947 (24u)

Nederlandstalige medewerkers met hart voor de zaak 

Ledenadministratie 
De ‘open dag’ was gezellig en druk. Dit heeft ons aardig wat nieuwe leden 

gebracht. Ook zijn wij heel blij met de leden die met ons meedenken en hun              

lidmaatschap voor 2023 al hebben betaald. Leden, die hun contributie betaald 

hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje afhalen aan de bar. Graag verneem 

ik van alle leden die een ander adres, telefoonnummer of emailadres hebben 

om dit door te geven. Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl. 
 

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:  
 

Anneke Wighert     Jack op den Buijs            Linie op den Buijs 
Thea Müller     Hella van Baggum            Hans van den Berge 
Yvette van Gerven     Harrie van Gerven            Yvonne de Klerk 
Piet Hemke     Carel Hermans            Tom Manders 
Henk Kleij     Inne Kleij            Ans Kuilboer 
Susanna Lackin     Maria Sas            Ruud Sas  
Ruud van Schie     Conny van Schie            Elly Sneijers 
Antje Stokking                Adri Timp            Elly van der Zaan 
Thomas van Zijl     Pauline Brautigam            Christien Puerto  
Hans van der Schuit     Jeanne van der Schuit        Pieter van der Reede  
 

Afgelopen periode overleden: geen  
 

Joke Niestadt, ledenadministratie 

 

oktober/ bierfest in la Nucía door een van de bestuursleden gecoördi-

neerd en het reisje naar Mojacar dat de leidsters van 

het klaverjassen en canasta, Hester Steenbergen en Joke Niestadt, van 

10-13 oktober hadden georganiseerd. We verbleven in een prima accom-

modatie met uitgebreide buffetten, leuke uitstapjes en natuurlijk gezellig 

kaarten. Iedereen heeft er zeer van genoten en het is zeker voor herhaling 

vatbaar. Een beetje ontspanning op zijn tijd, daar is het bestuur soms best 

aan toe, maar onze leden natuurlijk ook!!!         
Jos de Bruijn  

Vervolg bestuurstafel
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
De maand november staat alweer aan 
onze deur te kloppen, de wintertijd is 
inmiddels ook al ingegaan, het einde 
van het jaar nadert veel te snel. 

 
Met de beeldhouwgroep gaat het voor-
spoedig, er komen nu aardig wat men-
sen uit Nederland terug en het enthou-
siasme van de beeldhouwers die hier 
vast verblijven is ook weer gegroeid nu 
het iets minder warm is.  

Op de ‘open-dag’ mocht ik niet klagen 
over belangstelling, er zijn heel veel 
mensen komen kijken naar de beeld-
houwers en schilders die zich voor 

deze dag 
vrijwillig had-
den aangebo-
den. Voor 
zowel het 
schilderen als 
beeldhouwen 
was de interes-
se groot en een 
paar mensen 
hebben zich 
laten verleiden 
voor een lidmaatschap 
van onze club om mee 
te kunnen doen met 
onze groep. 

Voor de afdeling schilderen is het verhaal gelijk-
waardig wat betreft de opkomst, helaas gaan er nu 
weer mensen op vakantie of krijgen bezoek. Ook 
hebben we er eentje in de ziekenboeg, Wil Schijf, 
we wensen je allemaal een voorspoedig herstel, 
zet je beste beentje voor.  
Ons experiment met olieverf onder luchtdruk spui-
ten is ook afgerond en enkele werken hangen in de 
soos ter informatie, een keertje proberen? Even 
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vervolg B&S
van te voren melden ivm de materialen die nodig 
zijn. 

Hoe het gaat verlopen met 
de nieuwe aanmeldingen 
weet ik op dit moment nog 
niet, ik hoop nog wel wat 
foto`s te kunnen maken 
aanstaande donderdag 
voor deze Brug. 
 
Linda
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Dia internacional op 16 oktober,  

veel bezoekers,  

heel kleurrijk.  

Veel nationaliteiten.  

Onze club was  

vertegenwoordigd  

met een mooie stand.  

Op deze foto Karin, samen 
met de wethouder  

en burgemeester  

van l’Alfas del Pi. 
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El Canto de la Vida 

Wat maakt mensen blij??? Zingen !!!!! 
Waarom zingen we: het geeft gemeenschapsgevoel, je vergeet dagelijkse 

problemen, stressvermindering (medisch bewezen) goed voor circulatie 

en concentratie, activering gelukshormoon, emoties en geluiden uitdruk-

ken enz. Nu ik dit schrijf op 18 oktober ben ik me bewust dat ons 

gemengd koor precies 1 jaar bestaat, fantastisch. 

 
In de vorige Brug heb ik al aangestipt hoe moeilijk dit jaar was voor 

zo’n beginnend koor, maar we zijn er nog. 

 
Op dit moment hebben we 30 leden, die niet steeds allemaal tegelijk 

aanwezig zijn maar toch, het is een mooi aantal. 
Juist omdat er altijd zangers vakantie  houden of even naar Nederland 

gaan kunnen we nog steeds  deelnemers gebruiken. 
Schroom niet, denk niet ik kan niet zingen, geen wijs houden of iets der-

gelijks. We plaatsen je gewoon tussen een paar “cracks” en voordat je 

het weet zing je de sterren van de hemel.  

 
Kom gewoon een keertje luisteren of meedoen om te kijken of het iets 

voor je is. Sopranen, alten, tenoren of bassen iedereen is welkom.  
 

Zolang het kan zullen we buiten zingen maar neem dan in deze tijd van 

het jaar ook een vest of jasje mee want we staan/zitten stil en het kan 

ineens wat koeler aanvoelen als de wind opsteekt. 
In verband met binnen-zingen, zodra dat qua temperatuur nodig is en de 

biljarters die tot 14.00 uur hun balletjes stoten, gaan we vanaf 24 okto-

ber weer repeteren op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur met 

een pauze rond 15.00 uur.  
Tot zover en graag tot ziens, namens het koorteam. 
 

Margaret Vegter 
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HET IS WERKELIJK DE MOEITE WAARD 
lid te zijn van de club hollandeses in La Nucia 

wat schrijf ik nou... moeite? 
Het is helemaal geen moeite, het is een groot plezier 

Toen ik vanmorgen heel enthousiast mijn man vertelde over de 
gezellige, goed georganiseerde wandeltocht besloot ik spontaan dit 

te schrijven.  
Er zijn zoveel vlijtige leden op de club, die steeds weer een  
evenement of’n reis of iets anders leuks organiseren met   

 ondersteuning door een fijn bestuur. 
 

Deze mensen verdienen mijn hartelijke dank. 
groet Claire



 

 

 

Hallo lieve lezers, 
Het is al vaak geschreven en bezongen “ Het is weer voor-

bij, die mooie zomer” maar dat was niet te merken op de 

herfstmarkt 15 oktober. Alle kramen stonden weer klaar, 

opgebouwd door onze trouwe vrijwilligers en hen die een kraam hadden 

gereserveerd, heerlijk weer een zonnige en gezellige dag op onze Club. 

De boekentafel werd ditmaal bemand, of hoe zeg je dit tegenwoordig (?) 

bemenst door Annet, Sylvia en onze beste verkoper Ton! Nu lijkt iets aan 

de man, oeps weer de fout in, aan de mens te brengen voor 1 Euro niet 

erg moeilijk, toch vergt het een bepaalde taktiek om “langslopers” met 

een volle tas boeken uit te zwaaien. 
En dit is succesvol gelukt, zowel met onze bekende lezers en nieuwe 

leden hebben we leuke gesprekken gehad en is de “boekenspaarpot” 

opgevuld voor nieuwe aanschaf. 
De laatste nieuwe boeken zijn meegebracht uit NL door Karin en Henk. 
Ook heel veel boeken zijn weer geschonken, ditmaal door Sonja, 

iedereen veel dank hiervoor. 
Dan een  hartelijk welkom aan alle nieuwe leden die zich op de Open 

Dag hebben ingeschreven om van Club Holandeses en alle faciliteiten en 

evenementen kunnen gaan genieten. Nu nog even de weg naar de Bieb 

vinden, bij het zwembad de trap naar beneden en rechts val je bij ons 

binnen. 
Iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur zitten de dames voor advies en 

een gezellige babbel. 
Het lenen van een boek is kostenloos. 
Dan tot slot wil ik namens het hele ‘Boekenteam’ onze lieve Letty 

bedanken voor alle jaren inzet, heb je boekadvies nodig dan moet je bij 

Letty zijn. Voor haar is het wel prettig dat die lange en erg hete zomer nu 

voorbij is, we zien je weer in de Bieb en boven op het terras. 
Tot ziens en groet vanuit de Bieb 
 

Sylvia van Houwelingen 
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Door de organisatoren Joke en Hester is aan mij gevraagd of ik een stukje 

wilde schrijven over ons  goedkope, all-inclusive  4-daagse reisje naar Mojacar, 

waar wij als echt ‘Ollanders’ voor hadden ingeschreven. 

Ik moest hier even over nadenken want ik ben geen 

schrijver maar schrijf wel eens wat op Facebook 

over onze kleinkinderen die door mij prinsen en 

prinsessen worden genoemd.  

Nou vooruit dan maar. Na aankomst in het hotel zie 

ik, al rondkijkend 52 clubleden, letterlijk en figuur-

lijk  een ietsje pietsje oudere prinsen en prinsessen, 

zelf viel ik met mijn 79 jaar in de Eredivisie van 

gedateerde prinsen.  

Vanaf volgend jaar, als ik 80 hoop te worden, promo-

veer ik naar de Champignons Leauge. 

 

Er werd met 

veel animo 

canasta en kla-

verjas gespeeld; 

tijdens canasta 

was het mogelijk, 

zoals prins Charles koning is gewor-

den, om met een canasta van 7 konin-

gen jezelf ook even ‘koning’ te voelen.  

 

Het eten en drinken met wijn en water, 

alles in buffetvorm was prima ver-

zorgd. Aan de volle borden, soms 2x 

of 3x  terug, en de lekkere toetjes ook 

vaak 2x terug zal menigeen bij thuis-

komst de eerste dagen niet op de 

weegschaal hebben durven staan! 

 

Na het diner ging om 22.00 uur met het orkest de voetjes van de vloer, waarbij 

vooral de dames toch weer prinsesachtige neigingen kregen, denkend aan leuke 

jongere tijden.                                                                                             

De meeste heren keken onder het genot van een 

drankje vanuit hun luie stoel ‘prinsheerlijk’ hoe 

hun veroveringen uit het verleden zich aan het ‘uit-

sloven’ waren.  

De mannen hoefden zich niet meer zo in te span-

nen, dit hadden ze in het verleden al genoeg 

gedaan. Om 24.00 

uur was het afgelo-

pen want de volgende 

dag moesten we weer 

fit op.  

 

Claire, vroege vogel 

en al beland in de 

Champignons 

Leauge, begon de 

dag met een frisse 

duik in het zwembad, 

brrrr.  

Op woensdag was er een wandeltocht van 8 km 

gepland, zelf ben ik niet mee geweest, jammer 

want de foto’s waren mooi.  

De saamhorigheid en sfeer was goed en er is veel 

gelachen. De laatste avond werd onze intelligentie 

getest over zeer uiteenlopende onderwerpen, mid-

dels groepjes van 6 en niet met je vaste partner. 

Ons groepje had onderling al snel ons intelligen-

tieniveau bepaald, we noemden ons ‘de Sukkels’ 

en eindigden als laatsten!!!  

 

Door de mix van clubleden, leer je elkaar dan ook weer beter kennen, leuk en 

goed georganiseerd. We hebben heerlijke dagen gehad met goed weer en dan is 

het donderdag, de dag van afscheid. Gezien de vele positieve appjes met waar-

dering voor de organistoren vond iedereen het voor herhaling vatbaar, want we 

hebben prins(es) heerlijke dagen gehad.  

Peter Ortmans  

M O J A C A R 



Wandelpuzzeltocht 22 Oktober.
 
 
 
 
Deze maand heb ik het genoegen om aan Yvonne Ruiter de 10 vragen te 

stellen. Sinds dit jaar woont Yvonne samen met haar man Ulrich op een 

prachtige plek, vlakbij de club. Een plek waar ze heel bijzondere plan-

nen mee heeft.  

 

1. Wie ben je? 
Ik ben Yvonne Ruiter, 52 jaar en ik ben getrouwd met Ulrich Bos. Ik 

heb 3 kinderen. Verder heb ik 2 kleinkinderen Lorenzo van 4 en Diego 

van 2, daarnaast ben ik ook de oma voor de 8 kleinkinderen van mijn 

man Ulrich.  

 

2. Sinds wanneer woon je in Spanje? 

Lang geleden heb ik ook in Spanje gewoond. Ik ben daarna voor 12 jaar 

terug naar Nederland gegaan en sinds anderhalf jaar ben ik weer terug in 

het mooie Spanje.  

  

3. Waarom ‘l’Alfas del Pi? 
Alfas is mijn favoriete plek. Vroeger heb ik ook in Alfas gewoond. Mijn 

kinderen waren toen klein en hebben het hier ontzettend fijn gehad, ook 

op school.  

 

4. Wat heb je gedaan in je werkzame leven? 

Ik werk nog steeds. Ik houd me met veel verschillende dingen bezig. Ik 

ontwerp o.a. in opdracht keukens maar ik werk ook met veel vrouwen-

groepen. We zijn van plan om op deze nieuwe plek een retraitecentrum 

te realiseren waar ik mijn kennis en ervaring kan delen. Mensen kunnen 

hier dan tot rust komen.  

5. Wat vind je belangrijk?  

Mijn kleinkinderen zijn enorm belangrijk voor mij. Zij zijn als het ware 

10 VRAGEN AAN .......

YVONNE RUITER
  
   De door Linda en Fred  
   prima georganiseerde 
   wandelpuzzeltocht  
   was een groot succes.    
 
  

 
  De deelnemers waren  
  duidelijk herkenbaar  
 
 
 

 
    en na afloop werd er  
    gezamenlijk heerlijk 
    gegeten.  
                                   
   

 
         En de winnaars  

Bart, Wouter en Zjohn 
wacht volgend jaar  
een schone taak!
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mijn drijvende kracht. Ik vind het belangrijk om heel nauw betrokken te 

zijn bij ze. Verder komt familie bij mij op een belangrijke plaats en ben 

ik voortdurend bezig om verbinding te zoeken en te maken met mensen.  

 

6. Heb je hobby’s? 

Ik heb veel belangstelling voor en ook veel kennis van kruiden en wat 

dat met je kan doen. Verder vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn: 

schilderen, beeldhouwen en creatief klussen in huis.  

 

7. Wat mis je in de club en in het clubblad? 

 Ik zou graag nóg meer zien dat mensen contact 

maken met elkaar. Dat mensen niet alleen in hun 

eigen groepje zich thuis voelen in de club maar 

dat men zich vrij voelt om met wie dan ook te 

praten. Wat de Brug betreft: het zou fijn zijn als 

de actuele activiteiten uit de omgeving genoemd 

worden.  

 

8. Wat zou je in Nederland willen veranderen? 
Er zijn twee dingen die ik erg zorgelijk vind: het 

enorme woningtekort en de prestatiedruk in het 

onderwijs.  

  

9. Wat zou je in Spanje willen veranderen? 
Ik zou de vaak ondoorzichtige bureaucratie wel willen veranderen. 

Soms wou ik dat ik een toverstokje had om dingen veel simpeler te 

toveren.  

 

10. Heb je nog wensen Yvonne?  

Mijn grote wens is dat mensen zich nóg meer met elkaar verbinden. 

Dank voor dit mooie gesprek Yvonne. Ik wens jou en Ulrich heel veel 

succes bij jullie prachtige plannen. 

Gerry

10 VRAGEN AAN .....vervolgRecept van de maand  

Santiagotaart•

10 personen  • 40 min                                                                

INGREDIËNTEN                                                                                   
• 250 g suiker                                                                                 

• ½-1 theelepel kaneel                                                                     

• de geraspte schil van 1 citroen                                                       

• 1 eetlepel boter of (olijf)olie                                                           

• poedersuiker                                                                        

BEREIDEN                                                                                   
Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Maal de helft van de amandelen in een 

amandelmolentje of keukenmachine zo fijn mogelijk en de andere helft 

wat grover. Meng de suiker, de kaneel en de citroenrasp erdoor. Voeg de 

eieren een voor een toe en meng alles goed, dus niet kloppen. Leg bakpa-

pier op de bodem van een springvorm van 22-24 cm doorsnede, vet de 

zijkant van de vorm in en giet het beslag erin. Zet de taart ca. 20 minuten 

in de oven totdat deze gaar en goudkleurig is. Knip ondertussen het 

zwaard uit  Haal de taart, als de baktijd om is, uit de oven en laat ca. 10 

minuten af-koelen. Haal uit de vorm, leg het kruis erop en strooi met 

behulp van een zeef poedersuiker over de taart. Haal het kruis eraf en je 

ziet de afbeelding.                                                                                              

EXTRA BENODIGD Amandelmolentje of keukenmachine, bakpapier, 

stukje karton voor het zwaard- of kruissjabloon (te vinden op internet)  

VARIATIETIP Het originele recept is met 250 g suiker, maar ik maak 

hem graag met 125 g of zelfs met 85 g suiker. Net zo lekker en minder 

suiker is altijd gezonder. Let op; gebruik bij minder suiker ook 1 ei min-

der. Gebruik voor de helft kant-en-klaar amandelmeel en maal de andere 

helft (met een grovere structuur) zelf. Klop eerst de eieren met de suiker 

gedurende een paar minuten totdat er een schuimige massa is ontstaan; 

voeg dan de rest van de ingrediënten toe. Meng voorzichtig om zo veel 

mogelijk lucht in het beslag te houden. Doe een scheutje Pedro Ximénez, 

port, brandy of dessertwijn door het beslag voor extra smaak.             

Bron OKOKO recepten - Sandra Alvarez
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 BARPRAAT 
 

Om het gesprek aan de bar gaande te houden wordt nog weleens een ervaring 

uitgewisseld na een bezoek aan een restaurant of cafetaria.   
Het is natuurlijk wel zo dat smaken verschillen.  

De een wil veel voor weinig geld, de ander wil echt lekker eten en let niet zo 

op de rekening. De ambiance is voor sommige mensen ook belangrijk. Als het 

gewaardeerd wordt in mijn BARPRAAT zal ik maandelijks onze ervaring 

beschrijven aan het einde van BARPRAAT. Dit keer mijn ervaring. 
 

De maand oktober was een druk en succesvol maandje, voor onze club, leuke 

en drukke evenementen, veel nieuwe leden en dus ook goed voor de penning-

meester die tegen grote uitgave aankijkt in de nabije toekomst. 
Een beroep dat hij deed op de leden bij de extra ledenvergadering om wat 

extra bij te dragen heeft al gevolg (zag ik toen ik aan de bar zat) er zijn al 

leden die vervroegd de contributie gaan betalen en nog een extra bedrag bijbe-

talen. Ben benieuwd of de planning gerealiseerd kan worden na de noodzake-

lijke dakreparatie en of ook nog zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. 
 

Nu de restaurant recensie, al een tijdje niet bij de boulevard van Altea geweest 

in verband met de werkzaamheden daar. Het is een grote verandering en het 

wordt best mooi, maar nog niet klaar. 
Dit keer bij café restaurant de Opera geluncht, helemaal vol (95% 

Nederlanders). 
De Nederlandse eigenaar, een ex musicus, heeft al zijn gerechten een muziek 

gerelateerde naam gegeven. Wij namen een Mahler maaltijd salade, de Mahler 

wordt geserveerd op een groot bord met salade (geen gehakte ijsbergsla) stuk-

jes fruit en in het midden een flinke hoeveelheid gerookte zalm. 
De formule is uniek, er zijn 8 varianten, de salade en fruit is hetzelfde, in het 

midden keuze uit 8 verschillende soorten lekkernijen, zoals geitenkaas, vlees, 

garnalen enz. 
Vriendelijke en vlotte bediening. Kwaliteit prijs verhouding goed, parkeren 

niet altijd in de omgeving, maar op de grote parkeerplaats bij de haven is het 

mogelijk en toch wel redelijk in de buurt. 
 

GVG            
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HERRIE 
Op zondagmorgen met een kopje thee met honing. Ramen wijd open, de och-

tendzon laat zijn herfstkracht al voelen. De zee, glad als een olievlek, meandert 

tussen strand en rotsen. 
Wat een weldadige rust...... 
Maar dan opeens de bladblazer met een alles verstorende herrie en voorbode 

van de nog luidruchtigere en dieselrook uitstotende veegwagen met zijn rote-

rende borstels. 
De straat is schoon maar de zondagsrust verstoord. Zó gaat dat met geluid. 
Het ene moment genieten van de stilte, het volgende opschrikken van herrie. 
Die tegenstelling zal er altijd zijn. 
Oh kijk, ze bouwen een podium op het plein voor onze deur. Gezellig! 

Springkussen voor de kleintjes, foodtrucks en suikerspinnen. 
Maar op het podium begint 's avonds laat een techno concert tot in de kleine 

uurtjes. Dat valt dan weer tegen. 
Kijk zo lief! Twee schattige puppies, wollig en speels. Netjes aan de lijn. 
Maar eenmaal binnen blijken het de buurhondjes te zijn die aanslaan op elke 

beweging of elk geluid en ontwikkelen decibellen die ver boven normaal gaan. 

Stress!! 
Allemaal tijdelijk, dingen die voorbij gaan, zelfs de hondjes, maar dat wel na 

een goed gesprek. 
We zoeken het ook op, tijdens een karaoke avond, waar de speakers voluit gaan 

en de zangers er het beste van proberen te maken. 
Terug naar huis in de stilte van de nacht met de muziek nog natrillend in de 

oren kijken we elkaar aan en weten dat herrie best te verdragen is, mits je er 

zelf voor kiest. 
 

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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Oproep voor Keezen 

Zijn er leden die bekend zijn met het spel Keezen of dit willen leren? 

Mijn naam is Elly van der Zaan (lid sinds 8 oktober jl.) ik zou dit 

graag in de club willen spelen en organiseren als hiervoor genoeg 

animo is?? Zo, ja wil je dan je naam, één of meerdere dagdelen 

aangeven wanneer jij daar tijd voor hebt en dit sturen naar mijn      

e-mailadres: 

celian1954@gmail.com  
 

Voorlopig eerst voor gewoon 

bezig zijn met een gezellig spel. 

In de toekomst kan er altijd een 

toernooi van gemaakt worden.  

 

Dit is een verkorte uitleg van het 

spel. Het bordspel Keezen is wat je met 4 of 6 per-

sonen kan spelen. Met z’n tweeën kan ook, maar is niet zo span-

nend. Ook kan het met koppels gespeeld worden, 2 tegen 2.  

 

Het is een kruising van ‘mens erger je niet’ en ‘pesten’ men speelt 

het met pionnen en een stok kaarten zonder de joker. 
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Lezing Astrologie                   
op 16 november om 14:00 uur            

Op verzoek van een aantal mensen van de club geef ik een lezing over 

astrologie. In Nederland heb ik ruim 20 jaar lesgegeven o.a. in astrologie 

en had ik een praktijk aan huis. De termen: astrologie, horoscoop, sterren-

beeld, uw toekomst in de sterren en ik ben een Waterman of een …… zijn 

voor iedereen wel bekend. De meeste mensen kennen astrologie alleen 

vanuit de bladen. In de lezing ga ik uitleggen wat het verschil is tussen de 

astrologie in de bladen en wat astrologie werkelijk inhoudt. Over astrolo-

gie bestaan veel misverstanden. Vaak zeggen mensen: geloof jij in astrolo-

gie? Het antwoord hierop is dat astrologie geen geloof is.  

De horoscoop geeft jouw blauwdruk weer en laat zien wat er in potentie 

aanwezig is. Het geeft jouw eigenschappen en karakter weer, maar niet 

wat je ermee doet. Je hebt een vrije wil waarin je keuzes kunt maken om 

iets aan te gaan of niet. Ook denken mensen dat je vanuit de astrologie 

voorspellingen kunt doen, ook dat klopt niet. Astrologisch kun je wel ten-

densen aan zien komen maar hoe die precies uit gaan werken kun je niet 

voorspellen.                                             Gonnie Boekestijn  

Bericht van evenemententeam 
Bingo 2 september 2022. Het was een leuke druk bezochte Bingo middag, 

prachtig weer en sommige spelers zaten buiten. Aan de grote tafel werd ver-

scheidene keren Bingo geroepen. Hetty won een doos bonbons, aangeboden 

door CHOCO FLORA en een fles wijn, aangeboden door Bob Cats. Dientje 

won ook een doos chocola van CHOCO FLORA en ging voor de tweede keer 

met de hoofdprijs er vandoor, gefeliciteerd! Wij hopen jullie allemaal graag 

terug te zien op de volgende Bingo middag 3 òf 4 december afhankelijk van het 

voetballen.  

De herfst/rommelmarkt was een succes, veel mensen liepen gezellig de kra-

men langs. De kopers waren blij met hun aankopen en de verkopers met hun 

verkopen. 

Voor de lezing met het thema ‘hoe je heette ben ik vergeten’ van Gerry 

Officier was veel belangstelling, zeker 60 personen waren aanwezig ook men-

sen van buiten de clunb die het hadden gelezen, Gerry dank hiervoor. 
 Kortom, iedereen blij.                        Het evenementen team  
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De webmaster meldt zich (weer) 

Wist je dat: 

    • De agenda op de website de meest actuele informatie bevat over 

komende evenementen. Ga daarvoor naar “agenda en nieuwspagina”. 

    • Er van bijna elk evenement, vanaf 2016, een fotoalbum is. Omwille 

van privacywetgeving en portretrecht zijn die alleen te bekijken in het 

afgeschermde deel van de website. Je komt daar, door te navigeren naar 

de “voor ledenpagina”. 

    • Dat je het recht hebt om een foto waar je op staat te laten verwijde-

ren uit een album. Nogmaals, de albums zijn niet openbaar toegankelijk 

    • Als je nog niet geregistreerd bent, je dit ook eenvoudig op de “voor 

ledenpagina” kunt regelen. Registratie is alleen mogelijk voor leden van 

de club los Holandeses. 

    • Je zelf ook een fotoreportage kan laten plaatsen op de website in 

het afgeschermde gedeelte. Lees de voorwaarden daarvoor op de “voor 

ledenpagina”. 

    • Je al je vragen m.b.t. de website kunt stellen aan de webmaster 
(mail: webmaster@holandeses.nl of whatsapp 0031 620979279).

 
- Alarmcentrale 24/7 
- SOS-toets 
- Val alarm 
- Sleutelbeheer 
- Dagelijkse 
welzijnscontroles 
- Steeds in de 
Nederlandse taal

Tel: 0034 865771312               info@chequi.com
Probeer Chequi GRATIS en VRIJBLIJVEND voor 1 maand lang

Klaverjasnieuws 

Nog twee maanden te gaan in 2022, Wies en Harry hebben aangegeven aan 

het eind van het jaar te stoppen met het organiseren van het klaverjassen, we 

gaan overleggen met elkaar hoe we verder gaan. Er zijn spelers die het willen 

overnemen, dit wordt duidelijk in de volgende Brug. 

We zijn weer terug, we zijn naar MOJACAR geweest, gezamenlijk 

met de canasta afdeling en diverse andere leden, het waren leuke 

dagen, met kaarten, spelletjes, een mooie wandeling door Joke 

georganiseerd en de laatste avond hebben we nog een Pub-Quiz 

gedaan. Het was een succes, volgend jaar dus weer, we weten nog 

niet waar naartoe, dat komt wel. 

Afgelopen zondag werd er op de eerste tafel door een koppel ruim 2500 pun-

ten gescoord, dit gebeurt niet iedere week. We hebben het al eerder aangege-

ven als er leden zijn die klaverjassen willen leren, dat kan als we genoeg aan-

melding hebben regelen we het. 

We wensen jullie veel spelplezier de komende maand. 
Het Klaverjasteam 
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Van woensdag 5 t/m zondag 16 oktober vonden in     La Nucia de 

Oktoberfeesten (lees Bierfeesten) plaats 

op het sportcomplex 

Camilo Cano te la 

Nucia. Evenals vorig 

jaar hebben wij als 

CLUB LOS HOLAN-

DESES met een 

afvaardiging van maar 

liefst 60 personen 

hieraan deelgenomen. 
Op vrijdagavond 7 

oktober verzamelden wij ons met vele 

dames in een "dirndl" en heren in een 

"lederhosen" en anderen in een oranje 

"Holandeses" tenue voor de feesttent.  

Onder leiding van Joke Niestadt (zij had 

voor ons tafels gereserveerd ) betrokken 

we onze prachtige plaatsen voorin de 

tent dicht bij het podium. 

 
Toen de Beierse-band "den Steinsbergern" de 

muziek inzette zat de 

stemming er direct in, 

de handjes gingen de 

hoogte in en bij het 3e 

nummer liepen wij 

Hollanders als voor-

beeld al de eerste 

polonaise, wat later veelvuldig door onze Spaanse 

vrienden werd gevolgd.  

 

Een geweldige avond met veel plezier, veel gedans, lekker eten en drinken.  

De foto's spreken voor zich. En bij het afscheid nemen zeiden allen :  

 
DIT DOEN WE VOLGEND JAAR WEER!

Oktoberfest la Nucía 2022
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                 WEEKSCHEMA-ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “                  GEMENGD KOOR                            13.30 - 15.30 
      “     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 
      “     SCHILDEREN          10.15 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
              
VRIJDAG     RESERVE WEDSTRIJDDAG            10.30 - 14.00                            

               BILJARTCOMPETITIE EN 
                          TOERNOOIEN  
      “                  BRIDGE          12.00      
      “                  TAFELTENNIS          20.00 
      “                  SJOELEN          20.00 
 
ZATERDAG     BILJART 3-BANDEN COMP.          10.15 - 14.00 
      “                  WANDELEN                                       10.00 
 
ZONDAG      KOPPELKLAVERJASSEN                10.30 - 14.00 
 
 
Nog niet alle afdelingen hebben hun activiteiten kunnen opstarten. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdelingshoofden die  
elders in de Brug vermeld staan.

\ 
 
 
Uitslagen: 
23 september: 

 1. 56,94% Ans de Geus en Jan Mol 
 2. 56,25% Wim Plokhooij en Johan Wink 
 3. 54,17% Ann Koot en Jeanette Wink 
 4. 54,17% Mieke en Gerrit de Ridder 

30 september: 
 1. 63,89% Christine van Bel en Monika Hennenberg 
 2. 58,33% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij 
 3. 52,08% Ans Zijlaard en Peter Ortmans 

7 oktober: 
 1. 60,42% Christine van Bel en Monika Hennenberg 
 2. 59,38% Conny en Ruud van Schie 
 3. 59,38% Anneke en Henk Overmeen 
 4. 53,65% Ans Zijlaard en Peter Ortmans 

14 oktober: 
 1. 74,13% Conny en Ruud van Schie 
 2. 63,17% Riek Tol en Ben van Beek 
 3. 58,16% Pieter Tensen en Piet Verhees. 

 

Weer eens gezellig een avondje wezen bridgen bij Louis en Suzanne, een 

beetje bejaard echtpaar. Na 12 spellen kwam ons gesprek op gang over hun 

vergeetachtigheid. Mijn bridgepartner: "Hebben jullie dat nou ook, dat je 

steeds meer vergeet?" 

De gastheer Louis antwoordt: "Sinds kort hebben wij daar niet meer zo'n last 

van: wij doen sinds kort een cursus op de Hollandse club waarbij je je 

geheugen traint door associaties."  

Ik: "Oh, wat interessant, maar wat zijn eigenlijk associaties en hoe heet die 

cursus?"  

Gastheer Louis: “Nou, simpel, dan breng je in gedachten verschillende zaken 

met elkaar in verband. Bijvoorbeeld …..ehh … mmm…. euh.... o ja, ik ga 

het nu gelijk uitproberen. Hoe heet ook al weer zo'n rode bloem met ste-

kels?" Mijn bridgepartner: "Een roos?" 

Gastheer Louis: "O ja." Dan vraagt hij aan zijn vrouw Suzanne: "Zeg Roos, 

weet jij hoe die cursus heet?"          Het bridgeteam,  Ans en Jan. 

Van het bridgeteam 
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CBKexpat 
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  
XtraFM        

                               
Noteer in uw mobiel  

Een ambulance  
 van HCB kunt  
 u oproepen via  
telefoonnummer 
0034 639 312 615  
Een ambulance  
van IMED kunt  
 u oproepen via  
telefoonnummer    
0034 966 817 412 
of 900 22 33 44 

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


