
  

We schrijven september 2022   
 
De vijf gatenbrug over het Aarkanaal, verbindt Ter Aar met 
Papenveer in de N461. Het is een basculebrug. Dat is een    
ophaalbrug waarbij het contragewicht niet boven de brug is 
geplaatst. Meestal vindt men het onzichtbaar weggewerkt onder de 
weg, in de basculekelder. Een ballastkist, in veel gevallen gevuld 
met beton en/of schroot, vormt het contragewicht.                
Doordat brugdek en contragewicht met elkaar in evenwicht zijn,                       
kost het weinig energie om de brug te openen en te sluiten.           (vervolg pag.2)              
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie

Bestuur: Algemeen e-mailadres:  
info@holandeses.nl 

 
Gerry Officier          Voorzitter        
                     tel. 605 350 841 
Paul van Veen          Secretaris  
                     tel. +31 630 203 013 
Jos de Bruijn           Penningmeester      
                     tel. +31 653 867 565 
Fred Mahler             Vice-Voorzitter      
                     tel. 663 632 985 
Joke Niestadt         Algem. Bestuurslid  
                  tel.  656 943 098 

     

Redactie:   
E-mailadres voor kopij:  
 
        deBrug@holandeses.nl 
                   
Willeke de Bruijn  tel.:+31 627 377 881 
Elzelies Dolfin     tel.: +31 628 094 073 
                                                               
Voor advertenties:  
 
        pub.rel@holandeses.nl  
Barteam: 
Aad Stolk en Marco Hoeflaak

Clubgebouw:  Plaza Justus 1            Urb. Barranco Hondo    
                            03580  L’Alfas del Pi. Telefoon: 966 875 342 
                            Website:         www.holandeses.nl   
                            Email:            info@holandeses.nl 
                            Facebook:      Club los Holandeses (ledengroep)
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Inhoud



Openingstijden:      
  Dagelijks van 10.00-18.00 uur,   

de laatste ronde 17.30 uur. 

 

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:                                                                                        
Het contragewicht is niet altijd in een kelder weggewerkt: het kan ook boven 
de weg hangen. Hierdoor heeft de brug meer het uiterlijk van een ophaalbrug, 
maar werkt volgens het principe van een basculebrug. De brug bij Ter Aar 
dankt haar bijzondere vorm aan het feit dat ze twee contragewichten bezit, die 
opzij van het wegdek zijn geplaatst. Daarmee is het nadeel van een traditionele 
ophaalbrug opgeheven: dat deze een beperkte doorrijhoogte heeft. De balans-
kist hangt niet tussen de beide armen maar aan de armen zelf, zodat de armen 
slechts via het wegdek met elkaar zijn verbonden.  



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. 

Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl 
 Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:  

Ali Pals                 Janine Rhijnsburger       Caralin Drew 
Wim van Hooff      Gerda van Vroenhoven       Marga Duker 
Paula Vanderfeesten      Wim Plokhooij 

 
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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Ooit zong Gerard Cox ‘het is weer voorbij die mooie zomer’ maar dat is in 
Nederland. In september lijkt de zomer weer bijna voorbij, de scholen zijn 
begonnen, het wordt weer wat drukker op de wegen en rustiger op de stranden.  

In Spanje is dit een ander verhaal, daar lijkt de zomer in september nog wel 
even door te gaan en daar zit eigenlijk niemand meer op te wachten na de 
warme maanden, maar ja er valt weinig aan te doen, we moeten er mee dealen. 
Het wordt overal warmer, klimaatverandering, minder neerslag dus tekort aan 
water, daar kunnen wij misschien toch iets aan doen.  

Korter douchen, geen zwembad meer vullen, tuin minder vaak besproeien, min-
der water drinken (meer wijn dus) maar dit alles is ten dele vol te houden want 
op langere termijn vallen we (denk ik) weer in ons oude patroon, mits het ècht 
noodzaak gaat worden.  

Wat een veranderingen allemaal.  

Ander probleem, beperkt elektriciteit gebruiken dus airco ook minder aanzetten, 
de kosten rijzen de pan uit, en dit allemaal te danken aan die man in Rusland.  

Wat ik me afvroeg is, als de oorlog in Oekraïne voorbij is, of dan alle proble-
men qua gas en elektriciteit ook voorbij zijn? Niemand weet het; het is momen-
teel een onrustige wereld, dat weet ik wel.  

Als mensen aan mij vragen ‘hoe gaat het’ dan zeg ik maar ‘goed, in mijn eigen 
bubbel’ want alle problemen in de wereld zijn door de gewone mens niet meer 
op te lossen, we blijven in ieder geval ons best doen om de wereld een beetje 
beter, gezonder en leuker te maken, de mondiale problemen zijn te omvangrijk 
dus laten we het maar in onze eigen bubbel leuk houden met elkaar en hopen 
op betere tijden.  

Voorlopig is de Brug van september na 2 maanden reces weer een feit, we gaan 
maar gewoon door en maken er het beste van, jullie toch ook ???  

Veel leesplezier. 

 

Willeke de Bruijn 
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  Van de bestuurstafel
Als u dit leest zitten we al in september, dus hebben we de Brug-loze periode 
achter de rug van deze zomer. 
 
Terwijl veel leden in deze periode naar Nederland gaan of naar een andere 
vakantiebestemming, blijven er nog genoeg leden over om het hier ook gezellig 
te maken. In juli hebben we, naast de 
gebruikelijke activiteiten van de afdelingen, 
de barbecue gehouden. Er was genoeg 
belangstelling met ongeveer 50 personen en 
heel gezellig. De temperatuur liep op naar 
40 graden, maar NEEN geen probleem, 
iedereen zat in de schaduw, we hadden een 
tent te leen gekregen van de drankenleveran-
cier, alleen de zielige bbq-bakkers hadden 
het heel heet, de rode boerenshawltjes, als 
support voor de boeren, waren veredelde 
zweetbandjes geworden. Met gezellige 
muziek erbij van de Several Sounds was het 
een super middag, alleen dansen zat er niet 
in, dan hadden de mensen uit de schaduw 
moeten komen. 
 
In de periode september/oktober krijgt de 
club een nieuw dak, hierdoor worden andere 
aanpassingen en verbouwingen doorgescho-
ven, deze verbouwing kost veel geld maar is 
zeer noodzakelijk want bij de regenbuien in 
maart leek het gebouw wel op een vergiet. 
We gaan hier allemaal hinder van ondervin-
den, vooral de boven bewoners, maar het is  
-zal ik maar zeggen- voor het goede doel. 
Kijkt U ook even goed op de nieuwe agenda 
voor de tweede helft van dit jaar. 
 
Op 28 september een extra algemene 
ledenvergadering over het al dan niet verhogen van de contributie, het is al 
meer dan 10 jaar geleden dat dit voor het laatst is gebeurd.                           
(vervolg vogende pagina) 
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Vervolg van het bestuur
Verder staat er een wandelpuzzeltocht en autorally c.q autopuzzeltocht op het 
programma, nadere mededelingen vind u als altijd, in de Brug. 
Veel feestelijkheden zoals “Meet & Greet” en inloopborrels, maar ook lezingen 
en markten.Voor het eerst gaan we ook een ambachtelijke markt organiseren en 
natuurlijk is er ook de mosselmiddag en de sint- en kerstviering. 
Volgend jaar maart hebben we weer de Slingers met de welbekende playback-
avond, artiesten kunnen zich nog opgeven bij Joke. 
Op de jaarvergadering van maart 2023 stel ik mijn bestuursfunctie beschikbaar, 
ik heb dan 8 jaar de eer gehad om in het bestuur van onze mooie club zitting te 
mogen hebben. Bij het evenementen team is er nu al een plekje vrij voor een 
vrijwilliger met goede ideeën en veel inzet, je kunt je aanmelden bij Aad van 
de bar. In november zit u ook goed in de soos om de wedstrijden van Oranje te 
kunnen volgen, de soos zal dan ook weer gezellig oranje kleuren. 
Als Nederland ver komt in deze competitie, krijgen we een nieuw fenomeen, 
kerstversiering in het hol van de leeuw! 
Dit zal dan “Oranjekerstmis” gaan worden, we gaan wel zien hoe zich dit alle-
maal gaat ontplooien.                       Groetjes  Fred Mahler 

Wandelpuzzeltocht 22 Oktober. 
 
Verleden jaar hebben we een geweldige wandelpuzzeltocht gehad door 
Benidorm. Op een leuke plek aan de boulevard koffie gedronken en aan het 
eind heerlijk gegeten op de club. 
Dit jaar gaan we in een andere plaats een stukje lopen en de vragen laten 
beantwoorden. Net als de vorige keren is de afstand goed te lopen, niet ver en 
geen grote klimpartijen erin, het gaat om de gezelligheid en het puzzelen. 
Bij een leuke stop gaan we koffie drinken en na deel 2 van deze tocht te heb-
ben gelopen gaan we heerlijk lunchen. 
Hier krijgt u ook de antwoorden, de uitslag en uiteindelijk is dan bekend wie 
volgend jaar het stokje moet overnemen en de volgende tocht mag organiseren.  
 
De prijs voor deelname is € 19,95 en U kunt zich inschrijven aan de bar. 
We hopen dat het op zaterdag 22 oktober vanaf 10.00 uur een drukke boel 
wordt in ….......???? 
 
Tot dan, Linda en Fred 
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Ja, ja, het is alweer september, 
time flyes when you are hot, 
want een warme zomer is het 
echt wel geweest hier, gelukkig 
hebben de overzomeraars in 
Nederland ook een mooie 
zomer gehad. 

Met beeldhouwen hebben we 
het toch elke keer weer voor 
elkaar gekregen om te gaan 
hakken, soms waren we maar 
met z’n tweetjes, maar dat 
mocht de pret niet drukken, het 
gaat tenslotte om het heerlijk 
bezig zijn met je hobby en bij-
kletsen als de handje wapperen, 
dat gaf dan weer gelijk verkoe-
ling onder de 
Johannesbroodbomen op het ter-
ras van de soos. Het is daar echt 
heerlijk vertoeven. Tijdens ons 
hakken werd er volop gebruik 
gemaakt van het zwembad waar 
enkele dames echt serieus met 
de drijfstangen oefeningen aan 
het doen waren. Langzamerhand  
zullen in september de mensen 
weer terug keren uit Nederland 
en gaan we gewoon lekker door. 
Met de hitte beginnen we niet 
zo fanatiek als van de winter 
maar rond 11.00 uur proberen 
we echt te starten terwijl het 
straks weer rond 10.15 uur 
begint. 
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vervolg B&S
Voor het schilderen geldt hetzelfde, met een diepte 
punt op 18 augustus toen de schilderes die wel 
kwam, toch maar naar huis ging.  

Gelukkig nam ik nog een heerlijke versnapering op 
het terras en kwam er iemand die twee maanden 
weggeweest was kijken of er nog wat te doen was.  

We hebben gezellig onze zomerervaringen uitgewis-
seld. Later schoof er nog een echtpaar aan waarvan 
de vrouw gelijk lid werd van onze club om ook mee 
te kunnen doen met schilderen en misschien zelfs 

ook beeldhouwen, dus 
het was geen verloren 
dag.  

Daarna wordt het vast 
weer drukker en gaat het 
langzaam bergopwaarts, 
voor je het weet zitten 
we weer op een vol ter-
ras met elkaar. 

 

 

                                         Iedereen die     
aankomt, alvast 
welkom in het 
Spaans zonnetje. 

Linda 

 

BIBLIOTHEEKNIEUWS 
 
 
Hallo lieve lezers, 
 
Zou de hitte de oorzaak zijn deze zomer dat er massaal gelezen werd, zelfs 
nieuwe lezers hebben zich gemeld en er is een nieuwe run op de reeks de 7-
Zussen, ze worden verslonden en zijn zelfs binnen een week terug. 
 
Dit was voor het biebteam een leuke verrassing, de ladies hebben namelijk de 
hele zomer de deur hartelijk opengehouden voor onze trouwe lezers, als altijd 
met veel animo voor jullie en eerlijk gezegd ook voor onszelf, want we heb-
ben veel plezier onderling tijdens de werkdrukte (hihi) en daarna ontspanning 
boven op het terras onder de tabaksboom met verkoeling en versnaperingen 
van Aad en Marco, een leuke plek op onze club. 
 
Nu even terug naar de boeken, er is een nieuwe reeks van Lucinda Riley 
onderweg naar ons, het is nog even niet zeker of de lang verwachte Zus num-
mer 8 met de titel Atlas daarbij zal zijn, leuke spanning voor iedereen. 
 
Er worden ook interessante tijdschriften met veel wetenswaardigheden aange-
bracht door leden. Die worden ook gretig gelezen door velen, dus hierbij dank 
daarvoor en ze liggen voor ieder boven op de tafel bij de leesmand, na lezen 
zijn ze hartelijk welkom terug voor volgende lezers 
. 
We hebben een heel gezellige zomer gehad op de club met veel bezoek van 
familie, kinderen en vooral ook kleinkinderen die allemaal hebben genoten 
van de gastvrijheid en gezelligheid van onze Hollandse Club.  
 
Last but not least, zijn we dolblij dat Hetty zich bij het team heeft aangesloten, 
we waren met 6 en nu compleet met 7……het lijken de 7 Zussen wel!!! 

                      
 

Hartelijke groet van ons van de Bieb



Agenda activiteiten en mededelingen   
  

Zaterdag 17 september Meet en Greet.  
 Live muziek van Richard Jordon 

Van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Zaterdag 24 september Bingomiddag 
Aanvang 14.30 uur 

 
Woensdag 28 september Extra Algemene leden vergadering 

Aanvang 14.00 uur 
 

Zaterdag 8 oktober Open Dag 
Van 11.00 tot 14.00 uur 

 
Zaterdag  15 oktober Herfstmarkt 

Van 10.30 tot 14.00 uur 
 

Woensdag 19 oktober Lezing Gerry Officier 
Aanvang 14.00 uur 

 
Zaterdag 22 oktober Puzzel wandeltocht 

 
Zondag 23 oktober Inloopborrel middag 

Met live muziek van James 
Van 14.00 tot 17.00 uur 

 
Zaterdag 29 oktober Bingomiddag 

Aanvang 14.30 uur 
 

Zaterdag 5 november Autorally  
 

Woensdag 9 november Busreis 
 

Zaterdag 12 november 
 

Ambachtelijke markt 
Van 11.00 tot 15.00 uur 

 
Woensdag 16 november Lezing Gonnie Boekestijn 

Aanvang 14.00 uur 
 

Zaterdag 19 november Mosselmiddag 
 

Aanvang 14.00 uur 

 
 
 

 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022 

AANVANG 14.00 UUR 
 

 
 

 MET LIVE MUZIEK VAN 
RICHARD JORDON    

 
 

 

MEET EN GREET 
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Wat een geweldige happening was het weer om deel te mogen nemen 
aan de Alpe d’HuZes. 
Donderdag 2 juni hebben 5000 mensen deze berg fietsend of lopend 
10.440 keer beklommen. Deze dag vormde het hoogtepunt van een week 
die in het teken stond van saamhorigheid, emoties delen en herdenken. 
Wij hebben dit gedaan omdat we allemaal zeer betrokken 
willen zijn en ons willen inzetten om kanker 
om te buigen naar een chronische ziekte waar je 
goed mee verder kunt leven. 
Deze onderzoeken kosten veel geld en we willen 
jullie graag laten weten dat er op deze dag         
€ 16.255.499,- bij elkaar is gefietst en gelopen. 
Mooi voor ons als deelnemers, mooi voor de 
wetenschappers, maar het mooiste is natuurlijk dat 
dit fantastische bedrag door alle sponsoren bij 
elkaar is gebracht. 
Stichting Alpe d’HuZes en het KWF bepalen welke onderzoeken zij met 
dit bedrag gaan financieren.  
Ik was één van die 5000 mensen, heb de Alpe d’Huez, die “Franse mols-
hoop” die dag 2 x met de racefiets beklommen.  
Ik was die dag door heel veel mensen in Spanje en Nederland voor een 
bedrag van € 2810,- gesponsord.  
 

Hiervan was ruim € 1000,- gespon-
sord door vrienden van Club 
Holandeses!! 
 
Ook dit is een vorm van grote saam-
horigheid, ik dank jullie allemaal zeer 
voor deze hulp. 
Zolang het mij gegeven is zal ik dit 
blijven doen. 
 

Maar ……. Ik was dit jaar niet het enige 
lid van Club Holandeses die op 2 juni de 
Alpe heeft beklommen. 
 
Mijn vriendin Tonnie Hoefnagels, lid 
van het maandagmiddagkoor El Canto 
de la Vida, was een paar maanden vóór 
donderdag 2 juni zo gemotiveerd om  
zich als loop-deelneemster op te geven. 
Ze is flink gaan trainen en heeft de 
Alpe, 14 km. non-stop tussen de 7-12% 
stijging beklommen.                                                                         
Ook zij was in korte tijd voor meer dan € 1000,- gesponsord en 
natuurlijk ook voor een gedeelte door vrienden van Club 
Holandeses. 
Tonnie maakte het enkele dagen voor de beklimming nog wel erg span-
nend door een zeer ongelukkige val waarvoor 9 hechtingen in haar voor-
hoofd nodig waren.                                                                          
Was dit het einde Alpe d’HuZes deelname voor haar?      
Nee zij nam het motto van de Alpe d’HuZes,   

   “OPGEVEN IS GEEN OPTIE”     
wel erg letterlijk op en enkele dagen 
na haar val heeft ze op de originele 
dag de hele beklimming echt op haar 
laatste tandvlees volbracht. 
Op de sluitingsavond gaven Tonnie en 
ik de Alpe d’HuZes nog een leuk 
internationaal tintje want in de statis-
tieken stonden we genoteerd als 2 
Spanjaarden. 
 

Lieve mensen nog één keer, allemaal ontzettend bedankt. 
Tonnie Hoefnagels en Jan Mol  

Alpe d’HuZes, donderdag 2 juni 2022



Bericht van het Klaverjasteam 
De zomervakanties voor de Nederlanders loopt op zijn eind, voor ons is 
de zomer nog niet voorbij en wat voor zomer is het, de ene hittegolf na 
de andere, in september zakt de temperatuur meestal iets terug, wel een aangename tijd, 
dat geldt ook voor oktober. Ja in oktober gaan we gezamenlijk met de canasta afdeling 
4 dagen naar Mojacar, dit kan ook voor de andere leden, als zij mee willen prima, Joke 
en ik (Hester), zorgen dat er voldoende spellen meegaan, we willen ook een keer tus-
sendoor, als jullie dit willen een pup quiz doen. 
We vertrekken 10 oktober en komen 13 oktober weer terug, we verblijven in Best Hotel 
Mojacar, er is van alles te doen in het hotel, oa, tafeltennis, een goede fitness, een 
mooie wellness en op vijf minuten lopen zit je op het strand, het zeewater is dan nog 
goed van temperatuur. (zie flyer elders in De Brug)  
Wij hebben heel de zomer door gespeeld, soms met drie of vier tafels.  
In juni is Gerda bij ons gekomen, zij woont in Calpe, maar vindt het leuk om bij ons te 
spelen, Cees is ook weer terug, momenteel zijn er nog wat klaverjassers in Nederland, 
zij komen in september meestal weer terug. 
Als er leden zijn die interesse hebben in het klaverjassen en het willen leren, horen wij 
dat graag, dan gaan we kijken wanneer en waar we les kunnen geven. 
Veel plezier voor allen de komende maand, vooral voor de klaverjassers, het is en blijft 

maar een spelletje.                                                     Het Klaverjas team 

HET BARTEAM 
Bij het schrijven van dit stukje is het nog steeds bijzonder warm. Al een hele 
lange tijd is de temperatuur haast niet onder de 30 graden geweest. 
Zo ook bij onze barbecuemiddag in juli. Er hadden zich 52 personen ingeschre-
ven, er stond die dag wel een heerlijk briesje zodat het voor velen goed uit te hou-
den was. Fred en Marco, de 2 koks die achter de barbecues stonden hebben onze 
leden weer heerlijk verwend die middag. Met vlees, salades, sauzen, etc. het was, 
zoals jullie gewend zijn weer geweldig en in overvloed. 
Deze middag hadden we ook weer live muziek van de Several Sounds, zoals altijd 
brengen zij een geweldige sfeer en mede daardoor  was deze middag wederom een 
groot succes. Onze laatste leden verlieten deze dag om 19.00 uur ons clubgebouw. 
Op zaterdag 20 augustus verzorgden onze koks Ruud en Marco voor jullie een 
¨Kleine Culinaire Reis¨ vanaf Nederland met een huzarensalade, vervolgens door 
naar België voor een heerlijk stoofvlees aangemaakt met bruin bier en zelfge-
maakte frites, en daarna voor een toetje naar Frankrijk voor de Crème Brûlée, 
voor deze middag hadden zich 56 personen aangemeld. Ook op deze middag was 
er live-muziek van Ricky Ricardo, hij wist menig aanwezige één voor één van zijn 
stoel te halen voor een dansje. (kijk voor de foto’s op de website) 
Wij als barteam kunnen terug kijken op twee zeer geslaagde middagen en wij 
hopen jullie ook? Noteer alvast in je agenda de mosselmiddag op zaterdag 19 
november, meer informatie volgt.                       Het barteam  
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Playback feestavond op 
zaterdag 11 maart 2023 met als 

thema “Uit de oude doos”. 
 

Zoals velen van u voor de zomer al in de BRUG hebben kunnen lezen organi-
seren De Slingers op 11 maart 2023 een Playback avond.                           
Hier volgt wat meer informatie over de avond zelf.  
 
Om deze avond tot een succes te maken hebben wij een 20-tal optredens 
nodig. We hebben al leuke aanmeldingen gehad maar we zoeken nu nog een 
aantal acts om de avond verder mee aan te vullen. Wil je meedoen geef je dan 
snel op bij Joke Niestadt per e-mail.                                                       
Alleen leden kunnen zich aanmelden om mee te doen.  
De entreeprijs zal € 4,- bedragen inclusief 1 consumptie. Je vraagt je af € 4,-, 
maar om een leuke avond neer te zetten hebben wij kosten die ergens van 
betaald moeten worden. De kaartverkoop begint dit najaar. Wilt u deze avond 
bijwonen, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk kaarten te kopen zodra deze 
in de verkoop gaan want er is maar plaats voor 120 personen en VOL=VOL. 
Meer informatie in de volgende Brug. De eerste 2 rijen van de zitplaatsen zijn 
alleen te reserveren door de personen voor wie dat echt nodig is. De organisa-
tie zal deze zo eerlijk mogelijk toewijzen nadat de kaartverkoop afgerond is. 
 
Om deze avond weer tot een succes te maken zijn wij nog steeds op zoek naar 
sponsors. Alleen met sponsoren kunnen wij deze avond tot een succes maken. 
Dus meld u aan als sponsor bij een van ons aub!  
Wij rekenen op uw steun, zodat iedereen weer kan gaan genieten van een 
uitermate gezellige en vooral ontspannende avond. Geef je snel op!!!  
 

In de oktober-BRUG zullen we hopelijk weer meer details bekend maken.                
Vriendelijke groeten,                                                       

De Slingers; Joke, Fred, Linda, Wouter, Bart                            
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ZOMAAR WEER EEN BERICHT VAN INGE   
 
Hoewel we al 14 zomers meemaken hier in Spanje is deze wel heel pittig. 
Hittegolf na hittegolf, bijna geen ruimte ertussen om even op adem te komen. 
Dan verlang je soms wel naar je dekbedje. 
Het wordt ons elke keer weer voorgehouden: klimaatverandering is de oorzaak. 
En wij, homo sapiens, zijn de oorzaak en kunnen er nog iets aan veranderen, 
mits op tijd, want het is vijf minuten voor twaalf.  
 
Ja, dan ga je nadenken over je gedrag en je eigen voetafdruk. De uitstoot in de 
atmosfeer die je zelf veroorzaakt door je manier van leven, je consumptiegedrag 
etc. En je doet eens een testje: voetafdruktest.wwf.nl, dan zie je dat je "goed 
bezig" bent, maarrrrr nog van alles kunt aanpassen om het beter te doen. 
Compenseren. Gebruik je de auto? Dan de sinaasappels met de hand persen en 
een wasje minder draaien. 
Nu staat de auto al 4 weken voor een reparatie in de garage dus is de elektri-
sche pers weer boven water en de lakens worden sneller vervangen. 
Dat laatste is ook wel nodig met die plaknachten. 
Knip de "led" tv aan en zoek het nieuws. Bommen op Oekraïne, raketten over 
Taiwan, tonnen vuil van de stranden, vervuild water door illegale lozing, geen 
gas? dan maar weer de kolen uit de kelder. 
 
Uitstoot, uitstoot, uitstoot. 
 
Ik zou die voet wel eens willen zien met zo'n gigantische afdruk, dus schakel 
over naar een ander net, oh gezellig! Andre en Jannie weer onderweg in hun 
bootje. Even aan niets meer denken en ik neem snel een slokje van mijn elek-
trisch geperste sapje. 
                                                              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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Klaverjas- en Canasta vrienden. 

Na de stille Coronaperiode, waar eigenlijk niets mocht of kon, gaat de Klaverjas- en Canasta afdeling gezamenlijk  
een 4-daags reisje organiseren. 

De keuze is gevallen op Hotel Best Mojacar  

Dit hotel ligt direct aan de kust en heeft vele extra´s. Onze intentie is van 10 t/m 13 oktober (4 dagen, 3 nachten) op 
basis van een 2 persoonskamer met volpension en buffetmaaltijden met water en wijn, dit kost dan € 108,- p.p.  

      

   

https://www.besthotels.es/nl/bestemmingen-en-hotels/best-mojacar.html             

Neem een kijkje op bovenstaande link en zie welke accommodaties aanwezig zijn in het hotel. 
 
Dit is als je zelf met de auto rijdt, de afstand is 275 km via de A7 en duurt ongeveer 3 uur. Als we 
liever gezamenlijk met de bus willen (kunnen we uitzoeken wat dit extra zou kosten).  
https://goo.gl/maps/EBdy8eEmAAxjCbb56  
 

Op bovenstaande link klikken en de route verschijnt op je telefoon in Google maps. 
 
Inschrijven is natuurlijk betalen; 

Voor de Klaverjas kan dit bij: Wies Benthem 

Voor de Canasta bij: Joke Niestadt 

Als er meer leden (die normaal niet kaarten) gebruik willen maken van dit leuke reisje, kan dit altijd en kunnen zij 
zich opgeven bij bovenstaande personen. 

Inschrijven vóór 30 september! 



Shantykoor 2.0 (Update) 

Onze dirigent Cees Verkuijl heeft aangegeven dat hij afscheid wil nemen van het 
Shantykoor. Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet voor het koor. 
 
Wij hebben nog steeds geen muzikanten en hebben daarom besloten door te gaan 
met de ingeslagen weg, muzikale begeleiding door middel van orkestbanden. 
Deze wijze van werken is toch wel gebleken heel anders te zijn. Een “levende” 
muzikant kan zich uitstekend aanpassen als er ergens een tel of een noot overge-
slagen wordt of als de inzet niet juist is. Bij het gebruik van muziekbanden is er 
echter een strakke discipline nodig van dirigent en koorleden want de muziek 
speelt door en past zich niet aan.  
Het vorig seizoen hebben wij ons best gedaan een repertoire op te bouwen met 
deze muziekbanden. Het zoeken naar de juiste muziek is al een uitdaging op zich. 
Als dan de juiste of de meest goede is gevonden kloppen ook vaak de teksten niet 
meer. Die moeten dan minutieus of zelfs per seconde en maat worden doorgeno-
men en aangepast. Uiteindelijk denk ik dat dit goed is gelukt. 
Daarvoor bedank ik Inge Visser en Wim Michels voor hun samenwerking in deze 
uitdaging. 
Inge Visser is inmiddels bereid gevonden de muzikale leiding van het koor op 
zich te nemen. Wim blijft zich bezig houden met de teksten en ik zelf zal als van-
ouds de techniek blijven doen. 
 
Voor wie belangstelling heeft om mee te doen met het Shantykoor: De repeti-
ties vinden plaats op dinsdagmiddag vanaf 14:00 uur. Kijk voor meer infor-
matie over ons koor op de website van de club bij de afdelingen. De eerste 
repetitie van het seizoen 2022/2023 vindt plaats op dinsdag 20 september. 
 
Fred Dörr 
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Wijnproeverij in Albir,  
Op 3 september organiseert de horeca 
in  Albir/ Alfas del Pi  een wijnproeverij 

waarbij iedereen welkom is.  

BARPRAAT 
Tijdens de vakantie van de redactie van de BRUG was de bezetting aan de bar 
minimaal vanwege de hoge temperatuur, buiten op het terras werden uiteraard 
ook meningen uitgewisseld, maar dat mag ik eigenlijk geen BARPRAAT noemen. 
Een fijn plekje buiten, is onder de peukenboom  waar een tafel met asbak staat, 
het woord zegt het al, een plek waar roken is toegestaan.   
Ik, als niet roker constateer dat de tafel dikwijls is bezet met niet rokers en de 

                                                         vervolg volgende pagina
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vervolg BARPRAAT 
rokers niet meer weten waar ze kunnen roken. Niet rokers, gun de rokers hun 
laatste plekje waar ze nog van hun peukje kunnen genieten! 
De gesprekken gingen tijdens de hittegolven natuurlijk over de uitzonderlijke 
warmte, de een kan het beter verdragen dan de ander, het staat vast dat ouderen 
het moeilijker hebben en het sterftecijfer onder ouderen tijdens die periodes 
hoger is dan normaal.  
Te hopen is dat onze bejaarde leden de hittegolven hebben overleefd. Vluchten 
naar Nederland hielp trouwens ook al niet, ook daar hittegolven. Gesprek van de 
dag was ook de prijzengolf, de meeste van de gesprekspartners wisten ook niet 
waarom, het begon met de prijs van zonnebloemolie omdat dit product veel uit 
Oekraïne komt, we mochten slechts 2 liter p.p. meenemen, nu is er weer genoeg 
maar het is wel duurder geworden. 
Men vraagt zich af of alles wat uit de Oekraïne komt, daarom nu duurder is?  
Nee natuurlijk, er wordt gewoon misbruik gemaakt van de situatie en de prijzen 
zullen niet meer zakken. Hopelijk worden de pensioenen snel aangepast om de 

pijn een beetje te verzachten.                                CVG

Een leuk begin bij de laatste bingo voor de zomerstop, alle aanwezigen kregen een 
kadootje, een T-shirt en pet, deze waren aangeboden door                                
BOB CATS VERZEKERINGEN. Ook de bijzondere “verkleurende” bekers, aan-
geboden door Tiny werden enthousiast ontvangen. Na 8 speelronden waren de prij-
zen uitgedeeld. Er werd een heerlijke doos bonbons gewonnen door Hetty, aange-
boden door CHOCO FLORA en Karin won een mooie fles wijn met dank aan 
BOB CATS, de hoofdprijs van deze middag werd weer gewonnen door Thea. 
Maar na een warme zomer, staat de nieuwe bingomiddag gepland op 24 sep-
tember om 14.30 uur. We hopen jullie in goede gezondheid dan terug te zien. 
 
19 Juli Vaderdag. Op een warme zomerdag werden de vaders -letterlijk en figuur-
lijk- in het zonnetje gezet! Er werd getrakteerd op een kopje koffie met wat lek-
kers. Het vaderdag kadootje was een grote doos Mint-chocolade, maar daar moest 
even op gewacht worden want deze stond nl in de koeling, dit was echt wel nodig. 
Jammer dat de opkomst niet zo groot was. Helaas moeten wij mededelen dat Hetty 
de Ridder en Yvonne Göttgens het evenementen team hebben verlaten. Wij willen 
Hetty en Yvon hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Wij zoeken 2 enthousiaste leden, die het E.T komen versterken.                     
Stuur een Email naar: evenemententeamclh@gmail.com  Het Evenemententeam 

BERICHT VAN HET EVENEMENTENTEAM
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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

“El Canto de la Vida “  
Hola zangers, zijn jullie allemaal weer terug in ons mooie Spanje?  
We hopen dat er weer velen zijn want dan kunnen we weer met een grotere 
groep gaan repeteren, samen met onze muzikanten.  
Meestal is iedereen er weer in oktober maar dat weerhoudt ons er niet van in 
september gewoon door te gaan met de dan aanwezigen, iedereen kan later 
gewoon aanschuiven. Dat hebben we deze zomer ook gedaan, doorgegaan met 
zingen, op een paar zeer warme dagen na was er een klein groepje enthousia-
stelingen en hebben we heerlijk onder de bomen geoefend. Het nieuwe liedje “ 
Opzij, opzij, opzij” van Herman van Veen hebben we zelfs in canon gezongen. 
Dat klonk zo goed dat we een applausje kregen van de mensen op het terras. 
Alle liedjes zijn door Fred op de clubsite gezet van waaraf je ze kunt printen 
zodat iedereen up to date is voor het komende seizoen. We kijken er naar uit 
om weer met jullie en onze muzikanten te gaan oefenen, tot gauw. 
Namens het koorteam,           Margaret   
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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 
           
DINSDAG     BEELDHOUWEN           10.15 - 13.00 
      “     SHANTYKOOR          14.00  
                      
WOENSDAG    KLAVERJASSEN          10.30     
                
DONDERDAG  BILJARTINSTUIF          10.30 - 14.00 
      “     JEU DE BOULES          11.00 
      “     SCHILDEREEN          10.15 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
              
VRIJDAG     RESERVE WEDSTRIJDDAG            10.30 - 14.00                            

               BILJARTCOMPETITIE EN 
                          TOERNOOIEN  
      “                  BRIDGE          12.00  
      “     CANASTA (tijdelijk)          19.30  
      “                  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.

 
 
 
De afgelopen 2 maanden hebben we toch elke vrijdag gezellig buiten kunnen 
bridgen. Met een extra drankje tegen de dorst vanwege de temperatuur was het 
goed te doen. 
We hopen dat alle over-zomeraars vanuit Nederland vanaf 2 september de weg 
weer terugvinden naar de bridgetafel. 
Op het einde van afgelopen seizoen hadden we regelmatig nieuwe bezoekers. 
We hopen dat we deze bridgers weer terug gaan zien.  
We hebben ook een oproep gedaan in “de Week”. 
Het zou leuk zijn als we voldoende bridgers hebben om in 2 lijnen te spelen 
met elke week een promotie en degradatie van 3 paren. 
Dus heeft u vrienden of bekenden die ook bridgen, neem ze een keer mee op 
vrijdag, misschien worden het onze nieuwe bridgevrienden. 
Als u nog geen (vaste) bridgepartner heeft kunt u zelf een oproep doen op de 
groepsapp. Staat u (nog) niet in deze groepsapp, laat het mij dan even weten 
via de mail (janmol46@outlook.com). 
Tot aan de bridgetafel, we gaan er weer een mooi en gezellig bridgeseizoen 
van maken. 

                                  Het bridgeteam,  Ans en Jan.  

Van het bridgeteam 

Canasta afdeling 

Onze spelavond die tijdens de zomermaanden 
is verhuisd naar de vrijdagavond is in goede 
aarde gevallen.                                          
We zitten aan de 8 tot 10 spelers per avond.                                                                
In oktober gaan we weer op maandagavond spelen.                                
Dit jaar hebben we samen met de Klaverjas afdeling een leuk reisje in de  
planning van 10 t/m 13 oktober. Het is naar Mojacar waar we een 4-sterren 
hotel direct aan het strand hebben besproken. Het is de bedoeling om jezelf 
overdag te vermaken en in de avond spelen we Canasta of  Klaverjas.                       
Het zijn 4 dagen en 3 nachten, volpension met water en wijn, € 108,- p.p. op 
basis van een 2-persoonskamer. Als je alleen op een kamer wilt kost dit € 15,- 
extra per nacht. Wil je mee zonder te kaarten, dan kan dat natuurlijk ook.       
Je kunt je opgeven bij de leiding van Canasta of Klaverjas.                          
(zie de info elders in De Brug)       Willeke de Bruijn en Joke Niestadt 
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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  

Xtra/FM                                       
 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


