
  

We schrijven oktober 2022  

De Slauerhoffbrug is een brug in Leeuwarden in de 

Nederlandse provincie Friesland. 

 
De brug is een staartbrug, dit is een basculebrug waarbij het 

scharnierpunt niet onder het wegdek zit, maar op pylonen die 

aan één kant van de brug staan. Als de brug geopend wordt, 

wordt het brugvlak in verticale positie gezet. Als de brug gesloten is,       

de draagarmen waar het brugdek op rust in het wegdek     .(vervolg pag.2)              
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie
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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:  
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Aad Stolk en Marco Hoeflaak
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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: 
(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:                                                                                          
 
De brug kan bijzonder snel geopend en gesloten worden, waardoor hinder 
voor de twee kruisende vervoersstromen, over de weg en over het water, 
minimaal is. De onderkant van de brug is geschilderd in de kleuren van het 
stadswapen en de vlag van Leeuwarden, blauw en geel. 

De brug is vernoemd naar de schrijver en dichter J. Slauerhoff.  

                               En getekend door Bart Groels   



Graag verneem ik van alle leden die een ander adres, telefoonnummer of   
emailadres hebben om dit door te geven.                                      

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-
kaartje afhalen aan de bar. 
 
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:  

Ivana Ibañez Joep Maenen Nevada Maenen 
Peter Vogels Elly van Os     

 
Overleden: Gerard Pos  

 
       Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl  

Joke Niestadt, ledenadministratie  

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
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LEDENADMININISTRATIE



Van de Redactie  
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Op het moment van schrijven is het de derde dinsdag in de maand september. 

Vanmiddag even naar de Koning geluisterd en gekeken naar de hoedjesparade 

en natuurlijk naar de kleding van de dames. Het was weer een bont gezelschap 

met de gebruikelijke commentaren van links naar rechts en weer terug. 

Opvallend waren de tegengeluiden, onderweg en bij het paleis. Het is best ver-

ontrustend maar wel begrijpelijk, boeren die protesteren, burgers die ontevreden 

zijn, ja als je niet weet hoe de rekeningen betaald moeten worden is het ook wel 

logisch dat je je stem laat horen. 
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe het er in Spanje voorstaat. Gelukkig kan 

ik over een aantal weken weer meedoen met diverse clubactiviteiten: zingen, 

kaarten en creatief bezig zijn. Heerlijk om een paar maanden de Nederlandse 

toestanden en het chagrijn te ontvluchten. Zoals ik ergens las is het veel beter, 

en om meerdere redenen, de wintermaanden in Spanje door te brengen.          

Tot snel                          Elzelies       

“Hoe je heette, dat ben ik vergeten”  

“Ik kan slecht namen onthouden, mijn concentratie gaat achteruit. Hoe zou dat 

komen?”  Een vraag die veel ouderen zich stellen en het antwoord daarbij is 

vaak: “het zal wel door de leeftijd komen.” Hier komt ook nog vaak een onuit-

gesproken gedachte bij: “als ik maar niet ga dementeren?” 

 

Deze veronderstelling is vaak onjuist. Het brein van ouderen werkt anders maar 

niet slechter dan dat van jonge mensen. Iedere gezonde oudere kan zelf zijn 

geheugen verbeteren en fit houden. Voorwaarde is wel dat je weet hoe het werkt 

en dat je je geheugen op de manier gebruikt die bij je leeftijd past. Gelukkig kun 

je daar zelf veel aan doen.  

Op woensdag 19 oktober van 14.00 - 16.00 uur geeft Gerry Officier een lezing 

over dit voor iedereen belangrijke onderwerp. De lezing wordt gehouden in 

Club Los Holandeses, Urb. Barranco Hondo, L’Alfàs del Pi.  
U bent van harte welkom (leden en niet- leden) om te komen luisteren en/of vra-

gen te stellen.          De toegang is gratis.  

 

Gerry Officier studeerde maatschappelijk werk/ gerontologie, en specialiseerde 
zich als geheugentrainer (Universiteit van Nijmegen). In Nederland gaf ze 30 
jaar lang lezingen, trainingen en workshops over dit belangrijke onderwerp. 
Nu ze permanent in Spanje (La Nucía) woont, wil ze ook hier haar kennis en 
ervaring delen. 
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  Van de bestuurstafel
Lieve leden,  

We gaan een nieuwe maand tegemoet en ik hoop dat het een mooie oktober 

gaat worden met aangename temperaturen. Het is zondagochtend half septem-

ber als ik een appje krijg van een attent lid die koffie zit te drinken op de club 

met de tekst: Gerry er is hier een zoon van de oprichters van onze club met zijn 
vrouw op bezoek, hij wil je graag ontmoeten. Nou dat wil ik wel en dus maar 

snel richting club. Daar ontmoet ik Bart Nieuwenhuis en zijn vrouw Ria. Bart is 

een van de 8 kinderen van Toos en Piet Nieuwenhuis die in 1975 Club Los 

Holandeses hebben opgericht. Bart vertelt dat het vakantiehuisje in de Baranco 

Hondo dat eigendom is van de kinderen van Toos en Piet, nu verkocht gaat 

worden, vandaar hun bezoek.  

Piet en Toos Nieuwenhuis, beiden arts in Enschede, vonden destijds dat zoveel 

mogelijk gepensioneerde Nederlanders moesten kunnen genieten van het gezon-

de Spaanse klimaat. Ook mensen die zich 

geen vakantiehuis konden veroorloven 

moesten iets kunnen huren. Daarom koch-

ten ze een aantal huisjes boven de club die 

ze verhuurden en zelf bouwden ze een van 

de eerste huizen in de Baranco Hondo. 

Natuurlijk moest er eerst geld komen om 

dit alles te kunnen realiseren en op het 

juiste moment diende zich een kennis van 

het echtpaar aan: Justus Phillips (zie het 

bordje bij onze parkeerplaats). Hij finan-

cierde het benodigde geld en er kon gebouwd worden. Zelf heeft hij het uitein-

delijke resultaat niet mee kunnen maken, hij overleed 3 weken voor de officiële 

opening. In eerst instantie was de club alleen bedoeld voor mensen die in de 

Baranco Hondo woonden, volgens Bart telde de club destijds 100/150 leden. 

Het was een gezellig gesprek met veel herinneringen van Bart en Ria. Zij waren 

verbaasd dat alles er nog zo hetzelfde uitzag. Misschien hebben we geluk en 

krijgen we nog meer info van de familie. Er staat waarschijnlijk bij een van de 

kinderen op zolder nog een oude koffer met papieren die betrekking hebben op 

de club. Deze koffer komt dan hopelijk onze kant op.  

 

    In de komende maand is er naast de normale activiteiten veel te doen:   

   8 oktober de Open Dag; 10 tot 13 oktober het reisje van de kaarters 

 naar Mojacar; 15 oktober de herfstmarkt; 19 oktober geef ik een    

 lezing over het verbeteren van ons geheugen; 22 oktober de puzzel   
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Vervolg van het bestuur
wandeltocht; zondag 23 oktober inloop borrelmiddag met live muziek 

en tenslotte op 29 oktober de bingomiddag.   

Over de bovenstaande activiteiten leest u meer elders in deze Brug.               

Op zondag 16 oktober viert Alfàs de “dia internacional”, een prachtig spektakel. 

Vele internationale organisaties en groepen die in Alfàs leven presenteren zich 

met prachtige muziek, dans, hapjes en kledij. Ook onze club is vertegenwoor-

digd: we laten wat van Nederland en van onze club zien en we presenteren kaas 

en wafels en dit alles met Karin Murks in haar Oud-Hollandse outfit.               

Kom eens kijken het is er heel leuk en gezellig.Zoals we al hebben gemeld gaat 

ergens in september/oktober de renovatie van het dak van start.                       

 

Op het moment van schrijven is dit nog niet het geval, ook heeft de Extra 

Algemene Ledenvergadering nog niet plaats gevonden. Al met al een spannende 

tijd voor het bestuur en de club. Ik hoop dat alles goed verloopt en ik wens 

ieder een goede en blijde tijd. 

Met een hartelijke groet en tot ziens op de club, 

Gerry Officier, Voorzitter  

Wandelpuzzeltocht 22 Oktober. 
Op zaterdag 22 oktober is het zover, dan gaan we een leuke route lopen met 

veel vragen die beantwoord moeten worden. De bedoeling is dat iedereen een 

gezellige dag heeft, het gaat dus niet om snelle tijd, maar ontspannen wande-

len. Het zijn niet veel kilometers en het enige heuveltje zit gelijk na de start, 

maar is voor iedereen goed te lopen.                                                             

In de pauze gaan we gezellig koffie drinken met iets lekkers en als we klaar 

met wandelen zijn gaan we lunchen. Toen wij deze route wonnen met ons 

nichtje Fenna erbij, was het plan om hem met zijn drieën te gaan  uitzetten, 

maar helaas heeft ze geen tijd om te helpen. 
Maar wij krijgen gelukkig hulp van Ton van der Kleij, die zich spontaan aan-

bood op de reuze gezellige ‘meet en greet’ van afgelopen september. 
We gaan nog niet alles verklappen, maar de tocht is uitgezet in Albir en we 

starten vanaf de parkeerplaats waar op zondag de markt is, op de plek waar 

dan de kippeboer staat. 
De start is om 10.00 uur, iedereen die meedoet krijgt van ons van te voren alle 

informatie. Schrijf op tijd in want vol=vol, tot de 22ste  

                                                                                    Fred & Linda 
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Oktober staat alweer voor de 

deur, daarmee ook de bierfesten 

in La Nucía.                        

Daar gaan we met een hele 

groep mensen heen gezellig. 
Met beeldhouwen is het al aar-

dig druk aan het worden we zit-

ten zalig nog onder de 

Johannesbroodbomen, het is nu 

wel door de hoge luchtvochtig-

heid een heerlijk plekje voor de 

muggen en die maken het ons soms aardig 

onaangenaam. Soms gaan er mensen in de 

pagode staan aan de buitenring, want bin-

nen liggen de kleine muggetjes ook op ons 

te wachten zoals wij ervaren met schilde-

ren. Met de ‘meet en greet’ heeft er weer 

een nieuw lid laten weten geïnteresseerd te 

zijn in het beeldhouwen en zelfs twee die 

willen komen schilderen, het wordt dus 

langzaamaan weer drukker, ook omdat nu 

één voor één de overzomeraars weer gaan 

terugkeren.   
Zo ook Bart en net op tijd want ik ga even 

naar Nederland, in die periode kunnen de kunste-

naars raad aan hem vragen. 
Met de schilderlessen heb ik een keertje iets 

nieuws uitgeprobeerd. Na het schilderen van kooi-

karpers (of klaprozen) hebben we de achtergrond 

met een luchtspuit eens op een andere manier 

gemaakt, weer een ervaring rijker.  

Leuk om te zien wat er gebeurt, de een deed het 

heel beheerst en overzichtelijk, een ander waaron-

der ikzelf, iets explosiever. Binnenkort komen de 

werken in de soos te hangen.  
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vervolg B&S
Ook de balconades hebben weer gehangen in Altea 

en Alfas del Pi. Van onze schildergroep heeft er nie-

mand meegedaan, maar volgend jaar gaan we het 

echt weer beleven. Onze eigen voorzitter heeft wel 

de kwast ter hand genomen en mee gedaan. Er zijn 

nog een paar leden die mee hebben gedaan maar 

daar heb ik geen foto's van ontvangen.  

 

Het is altijd heel leuk als de balconades de dorpjes 

verfraaien. Ze gaan binnenkort naar Agost.  

Eind van het jaar gaan ze 

naar Benimantell waar de 

burgemeester er een waar 

feest voor ons van maakt 

met een wandeling langs 

de doeken en daarna een 

wijntje en tapas voor de 

aanwezigen, een echte 

aanrader. 
 
Linda 
 

 

 

Zo moeilijk is Nederlands niet        

je moet alleen maar goed lezen! 
Antiloop= middel tegen diarree 

Bedacht= naast bed nummer zeven 
Achteraf= min acht 

Continenten= inenten op een delicate plaats van het lichaam 
Papier= zwaarlijvige Ier 

Minister= hele kleine ster 
Natuur= een uurtje in bad  

Krakeling= zoontje van een inbreker 
Profeet= professor aan tafel tijdens maaltijd 

Kaarsrecht= recht om kaarsen te vervaardigen 
Vertrouwen= in het buitenland trouwen 

Uurwerk= werk dat per uur betaald wordt 
Minimaal= kleine maaltijd 

Panama= vader laat moeder voorgaan 
Kieskeurig= kies in goede staat 

Misleider= priester 
Politicus= zoen van een politieagent 

Eileider= autoritaire kip 
Koepon= nachtgewaad voor rund 

Oordeel= lel van oor 
Paling= vader van chinees meisje 

Superdeluxe= onbetaalde benzine 
Uitdrukking= einde van constipatie 

Uterus= sovjet gynaecoloog 
Verzuipen= drinken in het buitenland 

Theoloog= Theo vertelde de waarheid niet 
Uitzonderlijk= begrafenisondernemer op reis 
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Het is weer voorbij die mooie zomer, dat zingen we regelmatig met ons koor 

en nu is het echt zover. Hier in Spanje was het lekker warm en ook in 

Nederland was het soms net Spanje qua temperatuur. 
De meeste maandagen hebben we deze zomer met 

een klein, maar fijn groepje door gezongen, onder 

de Johannesbroodboom, en tot onze verrassing was 

daar dan een aangenaam briesje. 
Op 18 oktober bestaat “El Canto de la Vida” een 

jaar en dat was gelijk een veelbewogen jaar met een 

wisseling van dirigent en Covid die veel maandagen 

in het water liet vallen.  
We konden alleen buiten zingen en voor veel leden 

was dat (heel begrijpelijk) op  een gegeven moment te 

koud zodat ons koor al snel gedecimeerd werd. Toen 

kwam ook nog 

een zeer regen-

achtige maand 

maart waardoor 

we soms hele-

maal niet konden 

repeteren. 
Toen brak de zomer aan, het werd 

gelijk lekker warm maar velen gingen 

naar Nederland om daar de zomer door 

te brengen.  
Op den duur waren we maar met 6 

zangers en soms niet eens zes, wat 

voor ons toch de limiet was. 
In  september kwamen weer een aantal 

zangers teruggevlogen en ook muzi-

kanten keerden terug, wat toch veel  

fijner zingen is onder begeleiding van 

Wim met saxofoon en Gonnie met 

accordeon, ook Yvonne met haar 

dwarsfluit was weer van de partij. 

Zoals jullie begrijpen, na bovenstaande, zijn we 

door omstandigheden nog steeds een enthou-

siast, beginnend koor dat jammer genoeg te wei-

nig heeft kunnen oefenen voor de open dag op 8 

oktober zodat we dan ook nog niet zullen optre-

den.  
Hopelijk eind dit jaar maar zeker volgend jaar 

zullen we laten horen waar we dan op muzikaal 

gebied zijn. 
Mocht je geïnteresseerd zijn, we repeteren elke 

maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur,  je 

bent van harte welkom om mee te zingen. 
 

Namens het koorteam, hartelijke groet  

Margaret Vegter. 

El Canto de la Vida,



Wandelclub “de Barranco stappers”  

Als je van wandelen houdt, kan je je aansluiten bij onze wandel-
club. Wij beginnen in oktober weer met wandelen, maar door de 
vele andere evenementen, kan dit wel eens een week overslaan. 
Ons motto is “de paden op de lanen in”. Als wandelgroep hebben 
wij door de jaren heen heel wat nieuwe wandelingen gemaakt. In 
totaal hebben wij al meer dan 100 verschillende wandelingen 
gedaan en er staan er nog 56 in deze omgeving die we nog willen gaan doen. 
Wat we bewandelen is niet altijd vlak en ook geen geëffende paden. Daarom 
kan je meewandelen met echte wandelschoenen (geen gympen). We komen op 
plekken die je niet zo gauw ziet vanuit de auto.  

Alle clubleden kunnen deelnemen aan de wandeltochten die elke zaterdag wor-
den gewandeld. Joke Niestadt is de coördinator en geeft aan welke wandeling er 
wordt gelopen, hoeveel km ongeveer, moeilijke of makkelijke wandeling en de 
verwachte stijging in meters. Wij als groep vinden het gezellig om na de wan-
deling ergens een dagmenu te nuttigen. 

Vertrekplaats is vanaf de parkeerplaats van onze club. 

 � Wandeling wordt in de week voor de wandeling bekend 

gemaakt in de wandelgroep WhatsApp. 
 � Vertrektijd wordt dan ook doorgegeven (afhankelijk van 

reistijd en duur wandeling). 
 � Wandelaars met auto, graag medewandelaars mee laten 

rijden met een vergoeding van € 2.- per persoon. 
 � Als het enigszins mogelijk is nuttigen wij ergens op de 

route nog koffie voor de aanvang van het wandelen. 
Bezoek of niet-leden: Als gasten, familie, tijdelijk bezoek van leden willen 
meewandelen is dit 2 keer mogelijk. Dit geldt ook voor niet-leden. 

Verzekering: U dient een zorg en/of reisverzekering te hebben in geval van 
calamiteiten. De aangestelde, vrijwillige leider en Club Los Holandeses zijn 
niet verantwoordelijk voor elke vorm van letsel of schade aan onszelf of aan 
derden, zij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen of als bemiddelaar 
in te schakelen 

Interesse om mee te lopen? Meld je aan via mijn telefoonnummer (vermeld in 
de Brug). Wel rekening houden, dat u wel enige conditie nodig heeft, gezien het 
stijgen en dalen.  

Joke Niestadt
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BARPRAAT 
 

Laatst werd er gediscussieerd over de (belachelijke) reclames op de TV, 

ten eerste vond iedereen dat de clips te lang duren. 
Nog erger vond men de inhoud van die zooi, wat denken die reclame-

makers wel, kinderachtige beelden van pratende snoepjes, pratende 

auto´s, een kerel in z'n blote kont in een badkuip in het verkeer en nog 

veel meer van die onzin. Ook valse voorlichting van autoreclames met 

opgepimpte auto’s, niemand op de weg, geen rijen en geen geparkeerde 

medeweggebruikers. We zijn geen kinderen meer en zelfs nog niet 

kinds. 
Ik persoonlijk schakel gelijk om naar een andere zender om die onzin te 

ontlopen, als ik geluk heb vind ik een zender die geen reclame uitzendt. 
 

Ook een discussie over ons geboorteland Nederland, het land gaat ach-

teruit vindt iedereen aan de tafel (de bar is nog steeds leeg door de hoge 

temperatuur binnen). 
De oorzaak van de dalende waardering voor ons vaderland is het asiel-

beleid, de aanpak van de energiecrisis, de slappe houding van OM en 

politie aangaande criminaliteit. Sommige deelnemers aan de discussie  

begonnen te twijfelen of ze racistisch aan het worden zijn, maar als je 

het programma "opsporing verzocht" volgt, wordt men wel in die rich-

ting geduwd. 
 

Voor het stikstofprobleem in Nederland hebben we een oplossing 

gevonden, een win-win situatie, koop van ontwikkelingsgeld een oude 

olietanker die rijp is voor de sloop, pomp het schip vol met overtollig 

mest en doneer en breng het naar arme landen met onvruchtbare woes-

tijngrond en maak de woestijn vruchtbaar. In Spanje hoort of leest men 

er niet over, hier zijn toch ook veel varkens en koeien? 
Maar de Nederlandse regering luistert niet naar de eenvoudige barzitters 

in de club los Holandeses. 
We zullen het wel niet goed zien!!  

                                                              GVG                           
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EXIT WATERFIETSEN 
 

En dan plotseling is het zomerseizoen voorbij. Het strand waar wij aan wonen 

wordt elke dag een beetje leger. 
De waterfietsen zijn naar de winterstalling, de zonnebedjes staan opgestapeld te 

wachten om weggehaald te worden. Wat overblijft zijn twee hoge stoelen van 

de strandwachten en nog een paar boeien in zee. Ook die gaan binnenkort ver-

dwijnen. 
En het regent. Alsof de natuur, na die lange warme  periode van zonneschijn, tot 

de conclusie is gekomen dat een kleine opfrisbeurt wel nodig is. 
Dit is, zoals elk jaar, de periode tussen zomergasten en overwinteraars. 
September, de maand waarin alles terugkeert naar "normaal" zelfs het weer. 
Hoewel de warmte nog lang niet uit huis is, kunnen de ramen open om de frisse 

zeewind binnen te laten. We zijn ons dan ook erg bewust van het feit hoe heer-

lijk het is om zo dicht bij die mooie Middellandse zee te wonen. 
Hier maken we een soort wisseling van seizoenen mee, waarbij september een 

inspirerende rol speelt. 
Kijkend naar het bijna lege, door de regen schoongewassen strand weten we 

dat, wanneer de echte buien gaan komen, het zand zal veranderen in een delta 

van grote en kleine waterlopen, richting zee. 
Daar hebben de zonaanbidders van de afgelopen zomer geen weet van. 
Net zo min dat er weer voldoende plek is om je auto te parkeren, verschillende 

terrasjes even niet bruisen en hoe een grijze sluier van mist de wereld intiemer 

maakt. 
Dit is ons privilege, dat neemt niemand ons af. 
Inmiddels is het oktober maar september, ìk hou van die maand! 
 

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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De webmaster meldt zich. 
Het wordt weer tijd dat we het over onze website gaan hebben. 
Eerste vraag die bij mensen op zou kunnen komen is: ‘Wat is het nut van 
die website?’ 
Dat is feitelijk simpel gezegd, het is ons contact met de buitenwereld. Een 
vraagbaak voor mensen die alles over onze club willen weten en ook tegelij 
kertijd een informatiebron voor onze eigen leden. De statistieken bewijzen 
dat de site goed bezocht wordt. Sinds het online gaan van de “nieuwe” site 
hebben we inmiddels meer dan 27700 bezoekers geteld. Dat betekent dat de 
site dagelijks door 35 mensen aangeklikt wordt.De webmaster doet er alles 
aan de informatie zo volledig mogelijk te houden, vooral de agenda is daar 
een belangrijk onderdeel van. Deze is altijd up-to-date en je vindt er alle 
evenementen en gebeurtenissen. Mis je informatie of ontdek je foute infor-
matie, laat dat dan even weten aan de webmaster@holandeses.nl. 
Dat is tevens een dringend verzoek aan de afdelingshoofden om te kijken of 
de informatie van hun afdeling nog klopt. Zo niet of wens je het aangevuld 
te hebben ook dan is webmaster@holandeses.nl ervoor om je te helpen. Dan 
bestaat er ook nog de mogelijkheid om je als lid van de club los Holandeses 
te registreren op de ledenpagina. Dan krijg je toegang tot fotoalbums van 
evenementen en andere pagina’s die alleen voor leden bestemd zijn. Lukt 
het je niet om te registreren dan is er altijd weer de webmaster die je verder 
kan helpen. Rest mij te zeggen: Tot ziens op www.holandeses.nl  

Fred Dörr 
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AUTO-PUZZELTOCHT 

Op zaterdag 5 november kan dan eindelijk de auto-puzzeltocht plaats- 
vinden. De laatste keer zouden we deze op 14 maart 2020 organiseren. 
Alles was in kannen en kruiken maar helaas werd die dag de lockdown 
afgekondigd ivm corona. We moeten dit jaar dus helemaal weer 
opnieuw beginnen. Voor de mensen die willen meedoen:  
         Datum: zaterdag 5 november  Aanvang: vanaf 10 uur   
              Maximaal aantal personen: 50  Prijs: €27,50 
Je kunt je opgeven t/m 29 oktober via een inschrijfformulier bij de bar 
en daar kun je ook betalen.  

We hopen op een mooie dag met gezellige mensen. 
De organisatoren: Mary en Kees Verkuyl, Joost en Gerry Officier,
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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  

Nieuws van het Shantykoor 
Op 20 september j.l. hebben de leden van het 

Shantykoor een vergadering gehouden. 

Tijdens die vergadering is de nieuwe dirigent voorge-

steld. Inge gaat met plezier het koor leiden.           

Tevens hebben zich 4 nieuwe zangers aangemeld. 

Henk Overmeen heeft echter na 22 jaar lidmaatschap 

besloten te stoppen met zingen. Hij was feitelijk de 

oprichter van het Shantykoor. De leden hebben hem 

voor zijn grote verdiensten van het koor tot erelid 

gemaakt. 
 

Wil je eens meezingen met het Shantykoor, dan ben je op dinsdagmiddag 
altijd van harte welkom. Het eerstvolgende optreden van het Shantykoor is 
op zaterdag 8 oktober tijdens de open dag van onze vereniging. 

                                                                                     Fred Dörr
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Feestje!!! 
Alle leden waren de afgelopen winter en voorjaar zeer begaan met ons m.b.t. 

de ernstige Covid-19 besmetting van Annelies (bij de meesten bekend als 

accordeonist bij het Shantykoor). Gelukkig laten we deze nare periode achter 

ons en willen wij dit graag vieren met iedereen die ons zo fijn heeft bijgestaan 

en tot steun is geweest (ook in gedachten). 

 

Daarom willen wij leden van de club uitnodigen om met ons “het leven” te 

vieren op zondag 16 oktober a.s. vanaf 14:00 uur. Voor levende muziek is al 

gezorgd en elke bezoeker die lid is van club los Holandeses krijgt van ons 2 

consumptiebonnen op die dag te besteden tot 17:00 uur aan de bar van ons 

clubhuis voor een versnapering als bier, frisdrank en wijn. 

 

Voor levende muziek hebben wij de welbekende “Several Sounds” kunnen 

contracteren. 

Het enige wat nog rest is “tot ziens op de 16e oktober”.      
Groeten Fred en Annelies Dörr 

 
Cadeautip: Geen geld, geen cadeaus, geen bloemen en zeker geen zoenen 

maar wel een goed humeur. 

 
- 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

Bericht van het Klaverjasteam 
 

Het was een lange en erg warme zomer, maar we hebben op woens-

dag en zondag toch gekaart, met wisselend meer of minder tafels. 
De hoogste score van deze maand was voor koppel Henk en Elly 

Mulder met 5658 punten en individueel Ben van Beek met 5388 punten. Goed 

gedaan! 
 

Nog even en we gaan met z`n allen voor een paar dagen naar Mojacar. 
We gaan met twee groepen. Eén groep gaat canasta spelen en wij gaan klaver-

jassen. 
Wij zouden nog graag één speler erbij willen hebben, die komen we tekort om 

6 complete tafels te vormen. Zou héél fijn zijn! 
We hopen op een paar heel gezellige kaartdagen !  
 

                                                     Het Klaverjas team 
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Beste Leden,  
Bijgaand de informatie voor de aanvraag van een paspoort.  
Hierbij informeer ik u dat tussen 17 en 21 oktober een delegatie van de 
Nederlandse Ambassade in La Nucía aanwezig zal zijn voor het verwer-
ken van aanvragen van Nederlandse paspoorten en ID-kaarten. Bijgaand 
stuur ik u de communicatie daarvoor van de Nederlandse Ambassade. 
Daarop staan de instructies voor de aanmelding vermeld. Ik verzoek u 
deze onder uw leden te verspreiden. 
 
De aanvraag is in principe bedoeld voor personen die zich niet of moeilijk 
naar Madrid kunnen verplaatsen. In de laatste jaren is gebleken dat er 
een groot aantal aanvragen verwerkt kan worden. 

De aanmelding start op 19 september aanstaande  
EXCLUSIEF VIA HET AANMELDINGSFORMULIER VAN DE 

AMBASSADE op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
via de volgende link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/paspoort-id-

kaart/buitenland/paspoort-spanje.  
 19 september zal de speciale aanmelding daarvoor verschijnen.  

 
Als Honorair Consul heb ik geen invloed op de inschrijving op deze lijst. 
Het is dan ook zinloos als mensen mij daarvoor gaan aanschrijven. 
 
Bij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de Ambassade het recht 
voor om voorrang te verlenen aan personen die niet persoonlijk naar 
Madrid kunnen komen. 
 

 Met vriendelijke groet, 
 Erik de Haan 
 Honorair Consul 
……………………………………………………………… 
 Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden 
 Nederlands Business Centrum Spanje| Calle Benlliure, 2  
 03530 La Nucía Alicante |Spain 
……………………………………………………………… 
 www.nederlanderswereldwijd.nl                                                     
………………………………………………………………                                

INFORMATIE VOOR DE AANVRAAG 
VAN EEN PASPOORT 
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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: 
12 Aug. 

 1. 66,25% Ans de Geus en Jan Mol 
 2. 56,25% Ann Koot en Jeanette Wink 
 3. 51,25% Ben van Beek en Peter Ortmans 

19 Aug. 
 1. 67,50% Ann Koot en Jeanette Wink 
 2. 55,00% Ben van Beek en Peter Ortmans 
 3. 53,75% Ans de Geus en Jan Mol 

26 Aug. 
 1. 62,50% Ben van Beek en Peter Ortmans 
 2. 56,94% Oljusja en Frans van Woudenberg 
 3. 55,56% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij 

2 Sept. 
 1. 69,79% Oljusja en Frans van Woudenberg 
 2. 55,00% Ben van Beek en Peter Ortmans 
 3. 53,75% Elly van Os en Wim Plokhooij 

9 Sept. 
 1. 57,50% Pieter Tensen en Jan Mol 
 2. 57,29% Johanna Boits en Bart Kors 
 3. 55,00% Elly van Oers en Peter Ortmans 

16 Sept. 
 1. 58,33% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij 
 2. 57,29% Aad Stolk en Johan Wink 
 3. 56,77% Elly van Os en Peter Ortmans 

 

Vrijdag 16 september speelden we met 10 paren. 
We willen graag naar de 20 paren en in 2 lijnen gaan spelen. 
Dus beste mensen nodig uw bridgevrienden uit een keertje met ons mee te  

spelen. 
Tot aan de bridgetafel. 
 

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

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


