
We schrijven december 2022  
 De Botlekbrug is een Hefbrug voor weg- en spoorverkeer 

over de Oude Maas in het Rotterdamse havengebied. De eer-

ste hefbrug daar werd geopend in 1955 en is in 2015 vervan-

gen door een geheel nieuwe brug. Dit is een vakwerkbrug. 

Sinds de nieuwe brug er is, kan het verkeer in beide richtin-

gen twee rijstroken gebruiken, terwijl het treinverkeer voor elke richting 

één spoor krijgt.                                                (vervolg pagina 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:  
 

Sinds 1980, toen de Botlektunnel beschikbaar kwam voor het wegver-

keer, is de brug hoofdzakelijk in gebruik als route voor langzaam verkeer 

en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel 

mogen. De aanloopbruggen zijn als kokerbrug uitgevoerd die bestaan elk 

uit drie betonnen kokers die het wegdek dragen. De hef-gedeeltes zijn 

als vakwerkbrug uitgevoerd. In oktober 2017 is de oude stalen vakwerk   

hefbrug afgebroken en verschroot. 
  

 tekening Bart Groels   



 
LIEF EN LEED  

Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk  

willen zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij   

 

   Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180  
 

Wij doen dit verzoek omdat het nogal eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs 

helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.  

En dat is natuurlijk jammer voor de zieken. 

 

Groetjes,  Lief en Leed Club “Los Holandeses”

Agenda activiteiten            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  

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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Van de Redactie  
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We zijn alweer bijna een maand in Spanje. Het leven in Nederland werd 

en wordt steeds aparter. Na een zeer zomerse zomer volgde een 

lenteachtige herfst. Voor het energiegebruik was dat alleen maar 

voordelig. Volgens de berichten is de natuur nu wel meer volgens de 

norm, nat en fris, in Spanje blijft het gelukkig aangenaam ondanks een 

giga onweersbui die zelfs het water in de droge rivier deed kolken. 
  
In maart van dit jaar vertrokken we naar Nederland, een paar weken na 

het begin van de oorlog in Oekraïne, geen idee hebbend hoe het zich 

allemaal zou gaan ontwikkelen. Iedereen hoopte op een korte strijd maar 

de vooruitzichten zijn na negen maanden helemaal niet gunstig. Het is 

zo’n oneerlijke strijd waar onnoemelijk veel mensen verdriet en pijn van 

ondervinden, ook de vernielingen zijn gigantisch groot. Het ‘waarom’ 

blijft een niet te beantwoorden vraag aan (het zich laat aanzien) de 

grootheidswaan van één man. En ook het hele energievraagstuk ligt daar-

door als een molensteen om ieders nek.  

 
De keuze om dit jaar met het vliegtuig te komen en niet met de camper 

bracht de nodige simpele persoonlijke dilemma’s met zich mee. Wat pak 

je in en wat is belangrijk genoeg om mee te nemen. Het was heerlijk om 

ons hier weer onder te dompelen in het Spaanse ritme van gezelligheid 

en activiteiten. De keuze van veel Nederlanders om zich in deze con-

treien te vestigen is steeds begrijpelijker, vooral het onbegrijpelijke, 

ongrijpbare en bijna bizarre politieke gebeuren in Den Haag maakt het 

gevoel van ‘wegwezen’ zich van meer en meer mensen en ook van ons 

meester. Maar ja, er zijn toch ook heel veel zaken die ons bindt in 

Nederland: uiteraard familie, vrienden en een fijn appartement, en natu-

urlijk de natuur en de temperatuur in de zomermaanden, de theaters en 

musea. Het sociale leven en de clubjes zijn ook daar belangrijk.  
 

Kortom, op dit moment vinden we het fantastisch om gedurende de win-

termaanden in Spanje te verblijven maar de resterende tijd is toch het 

overvolle, dure en chagrijnige Nederland voor ons de beste keuze.       

De leden van de club en de lezers van De Brug wens ik veel leesplezier 

en een heel gezellige decembermaand.                             Elzelies  
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 Van de bestuurstafel
Wat een drukke tijd hebben we achter de rug. Tijdens de start van dit 

kwartaal is er eigenlijk de ene activiteit na de andere. Zelf zou ik aan 

alles mee willen doen, maar echt aan alles meedoen, lukt gewoon niet. 

Zelf heb ik meegedaan aan de puzzelwandeltocht en wat een gezellige 

dag hebben we gehad. Tijdens de lunch met de andere kandidaten discus-

sies over wat zij gezien hadden en wij niet (of andersom) en natuurlijk 

over de antwoorden van de verschillende vragen. 

Nog geen twee weken later was er de autopuzzeltocht, ook weer zo leuk 

om mee te doen. Je zou denken in zo´n auto is niet leuk, je zit alleen 

maar. Dit is totaal niet het geval, hoeveel keer je wel niet in- en uitstapt, 

je moest mijn stappenteller eens zien? En dan komt het onderweg ook 

nog op je behendigheid, antwoorden en score van spelletjes aan. Het is  

de traditie, als je wint dat je het volgende jaar de autopuzzeltocht moet 

uitzetten.  

Velen zien hier tegenop.  

Ook al gaat er aardig wat tijd inzitten, maar uitzetten (vind ik) ook leuk. 

De lol die je van tevoren al kan hebben en natuurlijk originele vragen 

bedenken, het hoort er allemaal bij. Ons team heeft gewonnen, dus wij 

gaan aan de slag om er volgend jaar ook weer zo´n leuke dag van te 

maken. Als je aan beide tochten nog nooit hebt meegedaan, adviseer ik je 

toch om het eens te proberen, het zijn altijd leuke dagen met als afslui-

ting een gezellige en lekkere maaltijd.   

Verder hebben we op de ‘open dag’ veel nieuwe leden mogen verwelko-

men en er komen nog steeds nieuwe leden bij. Zullen we in 2023 de 350 

leden overschrijden?  

We zullen het binnenkort weten.  

Joke Niestadt
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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 

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-

kaartje 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:  
Daniel de Graeve             Corrinda Groffen   Frank van Hooff 
Nelleke van Ledden              Ann Linnekens          Ton Raven 
Miranda van Stappershoef   Monique Vis              Peter Visman
Michiel Wentzel             Bram Stolte              Ankie Stolte 
Andre Beerenhout             Lisa Beerenhout        Petra Jansen 
Andre van Vark  Hans Huele 
 
Afgelopen periode overleden: Rien Michel (oud lid) 
 
Joke Niestadt, ledenadministratie  

CLUB VAN 100 
Lieve clubleden 

 
Allereerst willen wij een ieder die ons initiatief voor de club van 
100 gesteund heeft, heel hartelijk bedanken!!                       
Jullie reacties hierop waren hartverwarmend. De huidige stand 
is 88, in geld uitgedrukt betekent dit  € 8800,- 
Dus nog 12 te gaan! 
Het is een investering voor de toekomst waar we als clubleden 
allemaal baat bij hebben! 
 
Wie helpt ons nog om het doel van 100 te bereiken? 

Nogmaals super bedankt! 
Hermien en Jeannette 

10.00010
.00

0

10.000 10
.00

0
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Zó de maand november zit er ook weer op. 

Wat vliegt de tijd, het heerlijke avondje staat 

al voor de deur en dan komt de gezellige 

feestdagentijd. Dit jaar is de soos al vroeg 

versierd vanwege het WK oranje-voetbal-

spektakel. Wat een vrolijkheid al dat oranje. 

Binnenkort komt daar ook de kerstversiering 

bij, die elk jaar steeds indrukwekkender 

wordt.  

Mocht Nederland verder komen in het toer-

nooi dan krijgen we een combinatie die nog 

nooit te voren is vertoond.  De schilderclub 

is hier weer op ingesprongen door de 

schilderijen die speciaal voor de kerst-

tijd worden geschilderd dit jaar een 

oranje tintje te geven, een waar kleu-

renspektakel.  

Niet alle schilderijen zijn al af maar er 

wordt hard doorgekwast. 

Dat de winter eraan komt bete-

kent ook dat de meeste leden 

aanwezig zijn en met ook nog 

alle nieuwkomers is het een 

gezellige drukke boel aan het 

worden. 
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vervolg B&S
 

Bij het beeldhou-

wen spettert het 

enthousiasme er 

vanaf. Alle vogel-

tjes weer op het 

nest en dan ook 

nog een paar 

nieuwkomers. 

Iedereen is reuze 

hard bezig met de 

mooiste creaties, 

ik mag vol trots er 

van genieten dat 

het aantal mannen in de groep ook is toege-

nomen.Het is een drukte van jewelste.  

 

 

 

Het is leuk 

om al dat 

enthousiasme 

te zien, maar 

het betekent 

ook dat ik wat 

minder tijd 

heb voor 

iedereen.  

 

 

Gelukkig is het grootse deel ervaren en heeft aan een enkele aanwij-

zing genoeg zodat ik aan de beginners extra aandacht kan geven.  
Ik geniet elke dinsdag en donderdag van alle deelnemers, laten we er 

een heerlijke winter van maken. 
 

Linda 
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Nieuws van het Shantykoor 
De meeste mensen zullen wel gehoord hebben van de perikelen die beide 

koren ondervinden met betrekking tot de door omwonenden vermeende over-

last. Helaas had dit als resultaat dat er (voorlopig) niet meer gezongen mocht 

worden op de club, buiten niet en zelfs binnen niet. 
Om de continuïteit van het Shantykoor te bewaken hebben wij besloten uit te 

wijken naar Forum Mare Nostrum. Daar mogen wij gebruik maken van de 

concertzaal op dinsdagmiddag tot wij weer bij onze eigen club terecht kunnen. 
 

Inmiddels heeft het bestuur van onze club in nauw overleg met de gemeente 

(burgemeester en wethouder) toestemming verleend om binnen te zingen onder 

de volgende voorwaarden: deuren en ramen dicht, geen versterkte instrumen-

ten en het geluidsniveau mag dat van de buitenboxjes op het terras niet over-

schrijden. Het Shantykoor is als u dit leest per 29 november weer terug 

gekeerd naar het clubhuis.  

Wij bedanken de directie van 

Forum Mare Nostrum hartelijk 

voor de gelegenheid die zij 

ons geboden hebben onze 

repetities voort te kunnen zet-

ten. Het Forum Mare Nostrum 

heeft ons gevraagd een 

(kerst)concert te geven en dat 

doen wij graag op 20 decem-

ber. Wij zullen daar een aantal 

nationale- en internationale 

kerstliedjes ten gehore bren-

gen, gelardeerd met een paar bekende kerstliedjes. De aanvang is om 16:00 en 

iedereen is van harte welkom. 
 

Het gaat overigens uitstekend met het Shantykoor. Wij eindigden het vorig sei-

zoen met slechts 12 zangers en het ledental is inmiddels meer dan verdubbeld, 

maar ook hier geldt: ”hoe meer zielen (zangers), hoe meer vreugd (geluid)!” 
 

Kan je nog zingen, zing dan mee en meld je aan als zanger bij het Shantykoor 

“club los Holandeses” Wij repeteren elke dinsdagmiddag. Meer informatie 

vind je op op de afdelingen pagina.                        Fred Dörr



VERZEKERINGEN: 
 hoe, wat, waar, wanneer en waarom??? 

 
Het bestuur heeft mij gevraagd om maandelijks een klein informatief berichtje 

over verzekeringen in de Brug te zetten, wat ik met alle plezier zal doen. 
Maar eerst informatie over de verzekeringen die de club zelf heeft.  

 
Ten eerste hebben we een opstal- en inboedelverzekering voor de eigendommen 

van de club met tevens inclusief een Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking.  

 

Deze dekking is schade aan derden. Een uitzondering van deze polis is dat de 

club CLH, dus wij allemaal als clubleden, deze verzekering contracteren met de 

verzekeringsmaatschappij. Wij, als leden van de club, zijn dus geen derden, 

maar verzekeringsnemer en verzekerde. Met andere woorden de W.A.-dekking 

dekt niet schade aan de leden van de club, wel aan personen die geen lid zijn; 

zoals de buren, introducés, personen die op bezoek komen op open dagen, 

markten, etc..  

Denk aan uw huis- en of autopolis, deze heeft dezelfde voorwaarden betreffen-

de de W.A.-dekking.  

 
De club heeft ook een rechtsbijstandverzekering voor, indien nodig, juridische 

hulp in geval van een dispuut met een verzekeringsmaatschappij of onenigheid 

betreffende facturen van bijv. communicatie-of energiebedrijven, etc.. 

 
Tevens heeft de club een speciale Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 

voor het bestuur. Deze is speciaal voor bedrijven (en toepasbaar voor verenigin-

gen) in het geval dat een bestuurslid, uit hoofde van zijn functie, een schade 

zou hebben veroorzaakt; die de club, door een foute beslissing in (financiële) 

problemen zou kunnen brengen. 

 
In de volgende Brug zal ik korte stukjes schrijven met ‘Wist u dat ....’ 
 

Met vriendelijke groet. 
 

Martin Overdevest 
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Deze maand mag ik aanschuiven bij Ria en Cees Serlier, twee positieve lieve 

mensen die nog niet zo lang geleden lid zijn geworden van onze club.  

 1. Wie ben je?  
 Ik ben Ria, 70 jaar en getrouwd met Cees.  
 En ik ben Cees en ik ben 77 jaar.  
  
 2. Sinds wanneer wonen jullie in Spanje?  
 In 2018 zijn we definitief in Spanje gaan wonen  maar we kwamen al     

 20 jaar met Kerst en Oud & Nieuw naar Albir om de feestdagen rustig  

 door te brengen.  
  
 3. Waarom in Albir. 
 We vinden Albir geweldig. En met onze 20 jaar ervaring hier wisten we    

 al wat we wilden en wat ons te wachten stond.  
  
 4. Wat hebben jullie gedaan tijdens je werkzame leven?  
 Ik (Ria) ben begonnen als kapster en daarna heb ik hoofdzakelijk   

 administratieve functies gehad en ik (Cees) heb een bedrijf gehad in   

 tegelzetten.  
  
 5. Wat vinden jullie belangrijk?  
 Het wel en wee van onze kinderen en kleinkinderen in Nederland.  
 En verder vinden we belangrijk dat we hier gezellig, veilig én in een   

 goede sfeer gezond oud mogen worden.  
  
 6. Hebben jullie hobby’s? 
 Voordat we naar Spanje kwamen hebben we paard gereden, geskied  

 maar hier in Spanje vinden we het heerlijk om met de wandelgroep mee  

 te doen en sportieve dingen te doen.  
  
 7. Wat mis je in de club en in het clubblad?   
 We zouden graag Spaanse les willen volgen dus dat missen we wel 

maar verder is er zoveel te doen in de club, voor elk wat wils.  
Verder zouden we in de Brug graag iets lezen over activiteiten en  even-

ementen hier uit de omgeving.  
  
 8. Wat zou je willen 
veranderen in 
Nederland?  
Dat de kinderen in het 

onderwijs gelijke kansen 

worden geboden, bv. dat 

ieder kind een sport kan 

beoefenen en een 

muziekinstrument kan 

leren bespelen. Dit zou 

voor meer vrolijkheid bij 

kinderen kunnen zorgen.  
  
 9. Wat zou je in Spanje 
willen veranderen?  
Niets, we zijn heel bewust naar Spanje gekomen omdat Spanje alles in 

zich heeft wat wij fijn vinden; eten, cultuur, klimaat. We zijn hier gast en 

we voelen ons hier helemaal op onze plek.  
  
10. Heb je nog wensen?  
 Ja, we willen meer tijd vrij maken om Spanje te ontdekken, dus we   

willen meer gaan reizen.  
 

  
Cees en Ria, dank jullie wel voor jullie positieve en open gesprek en ik 

wens jullie heel veel plezier bij alles wat jullie ondernemen.  
  
Gerry 

10 vragen aan......Ria en Cees Serlier



JAAROVERZICHT 2022 OP RIJM 

Januari, een maand om snel te vergeten 
het virus waart nog rond. 

Maskers, gel en afstand meten 
alles voor een collectief gezond. 

 

Februari, nog steeds in de ban van Covid 
krijgen we in Spanje wat vrijheid terug. 

En als het een beetje meezit 
is die virus-ellende snel achter de rug. 

 

Maart, april en mei gaan razendsnel voorbij 
er is storm en er is regen. 

De bekkens vol iedereen blij 
kunnen we er de hele zomer weer tegen. 

 

Juni, de eerste helft van het jaar zit erop 
de zomer vindt het nu wel tijd. 

Temperaturen stijgen naar de top 
De eerste hittegolf is een feit. 

 

Juli en augustus, wel héél erg warm 
alles wordt duurder de prijzen stijgen. 

Door de streken van Putin iedereen arm 
vraag is wanneer we vrede gaan krijgen? 

 

September, nog is de zomer niet voorbij 
het klimaat wordt veel besproken. 
Studenten, boeren, niemand is blij 
er wordt menig overleg verbroken. 

 

Oktober, het is zo lang geleden 
maar eindelijk werd de wens vervuld. 
De regen met bakken naar beneden 

mensen in poncho's gehuld. 
 

November, nog vers in het geheugen 
de dagen warm de nachten minder zwaar. 

We kunnen ons al gaan verheugen 
op de laatste maand van het jaar. 

 

Want december geeft altijd sfeer 
met een feestje hier en daar. 

Met lichtjes en kaarsen in de weer 
en dan maar weer proosten op volgend jaar. 

                                                                                               Inge Alberts 
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DE AUTOPUZZELRIT 
De puzzelrit is twee keer uitgesteld vanwege de COVID, dit was niet prettig 

voor de organisatoren, Joost en Gerry Officier en Cees en Mary Verkuyl, zij 

waren de winnaars in 2019. 
Op 5 november 2022, was het wel zover, er was veel animo voor, met 19 auto’s 

gingen we van start, beginnend bij de club, eerst een kopje koffie, wachten op 

je startnummer en vertrekken, er zaten listige en lastige vragen bij, niet alleen 

de vragen, maar ook de opdrachten waren niet eenvoudig, o.a. het kruis-

boogschieten etc., de koffiestop was helaas vervallen want de eigenaar waar dit 

gepland was had ineens iets anders, niet heel erg, een stukje verder was er wel 

een gelegenheid voor een kopje koffie en tegelijkertijd een sanitaire stop. 
 

Na de koffie verder puzzelen, op naar de lunch 

deze was super geregeld bij Yvonne en Ulrich in de 

Barranco, wij konden heerlijk buiten zitten, kregen 

een lekker kopje soep, broodjes, drinken en nog 

wat versnaperingen.  

 

We kregen daar nog wel een opdracht, de persoon 

waar je mee op stap was (en uit jouw team) teke-

nen, voor mij was dit een crisis, ik kan echt niet  

tekenen. Gerda waar ik mee op stap was wel, de 

tekenwedstrijd is gewonnen door Sonja, zij had 

Sjaak getekend zij waren de gasten van Thea en 

Lou. Vol goede moed en opgefrist het tweede deel, 

dat was wel iets eenvoudiger, maar ook weer wat 

instinkers erbij! We zijn geëindigd in Albir, bij 

Small World, daar konden we eerst een drankje 

buiten drinken, later allen naar binnen voor een 

heerlijk etentje en tevens de uitslag. Ja het was een 

hele klus voor de organisatoren om alles na te 

kijken.  

 

De winnaars van deze puzzelrit zijn Joke Niestadt en Jos & Willeke de Bruijn, 

zij mogen het ons volgend jaar moeilijk maken, succes met het uitzetten en 

proficiat met de overwinning. Als laatste kwamen binnen, de jeugd Monique en 

Ralf, zij kregen de poedelprijs, hun enthousiasme is energie gevend, zij zijn de 

toekomst voor de Club los Holandeses.     

                                                                        Hester



 Excursie Ikea en Murcia 9/11. 

Oeps, was dat even schrikken één dag voor 

vertrek belde onze vaste gids af omdat hij 

ziek was. De bus was al besteld en de animo 

voor deze tocht was groot. Heb ik de hon-

neurs maar overgenomen, ben wel vaker als 

gids mee geweest maar dan kon ik me op 

mijn gemak voorbereiden. Eerste stop was 

bij een wegrestaurant voor koffie en gebruik 

toilet, maar hoe heette deze zaak ook al 

weer? Toch gelukt, bij Ikea gingen er maar 4 

personen uit de bus om een heerlijk dagje te 

shoppen. Met de rest verder naar Murcia en 

met name naar de Parroquia de Nuestra 

Señora de la Fuensanta, een kerk boven op 

een berg met geweldig uitzicht over Murcia, 

die in 1694 gebouwd is, binnen is er een 

geweldig mooie barokstijl. De gezoete 

pinda’s waren helaas al door het nonnetje 

opgegeten, maar gelukkig stond er ook niet 

veel wierook te branden. Om de kerk goed te 

bekijken was het beter om het licht aan te zetten, hiervoor moest men een euro 

in de gleuf gooien, een zee van licht, goed idee met deze hoge energieprijzen, 

toch? Onze chauffeur Moses heeft ons helemaal veilig heen en weer gebracht 

op de smalle bochtige weggetjes. Verder naar het centrum van Murcia, door het 

smalle straatje naar de toeristinformatie en per stel een kaart gekregen.  

We zijn bij de Cathedrale begonnen aan de wandeling door het centrum, we 

hebben veel gezien maar ook veel niet gezien daar de gids ook niet alles wist. 
Wel dat Murcia 440.000 inwoners heeft en daarmee de achtste grote stad van 

Spanje is. Om 13.00 uur kon iedereen lekker ergens gaan eten of nog winkelen. 
Daarna zijn we stipt op tijd naar Ikea gegaan, waar we nog een uurtje konden 

rondrennen, om alles te kunnen kopen wat we van plan waren om te kopen.    
 

Toen we weer richting club gingen, was de laadruimte van de bus niet vol, er 

kon nog meer bij. Precies op de geplande tijd zijn we dankzij onze geweldige 

chauffeur Moses, weer thuis gekomen. Namens het Evenementen Team kan ik 

vertellen dat er voor volgend jaar weer busreisjes in de maak zijn. 
Al met al hebben we een gezellige dag gehad.                       Fred Mahler 
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El canto de la vida  

Alhoewel we ons vleugellam voelen, doordat we 

al weken niet meer mochten zingen met ons 

koor (binnen en buiten) zijn we heel blij dat het 

bestuur, in overleg met de gemeente Alfas del 

Pi, er voor gezorgd heeft dat we vanaf 21 

november binnen in de club onze levensliederen 

kunnen oefenen. Fred Dörr heeft buiten decibel-

metingen gedaan, op het terras en vlakbij de 

woningen tijdens deze repetitie en hieruit kwam 

als conclusie dat wij niet meer decibellen produ-

ceren dan het omgevingsgeluid bij de woningen. Natuurlijk willen we goed 

samenleven met onze buren en daarbij hoort geven en nemen en we hopen dat 

we door overleg uit deze impasse kunnen komen en met mooi weer naar buiten 

kunnen.  Wordt vervolgd …….Het was weer ontspannend, gezellig en hartver-

warmend om met elkaar te zingen en te lachen, er zit gelukkig weer muziek in, 

zie foto. Annelies en Gonnie, beiden accordeonist, speelden weer goed samen 

en gaven een puike begeleiding.            Namens het koorteam, Margaret 
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 BARPRAAT 
Als ik het goed heb begrepen mogen we binnenkort niet meer normaal praten 

in het clubhuis zonder permissie van de gemeente, dus ook geen BARPRAAT 

meer. Maar ik hoop dat ik het verkeerd heb  begrepen. 
 

Het zit zo, een van de bewoners (ik weet wie, geen lid) rondom het clubhuis 

heeft de politie gebeld i.v.m. geluidsoverlast. 
Voor het buitengebeuren moet permissie bij de gemeente aangevraagd worden 

en die wordt meestal verleend. 
Laatst kwam de politie het repeteren van onze zangkoren verbieden, blijkbaar 

geen permissie aangevraagd. Er wordt ook gevreesd dat binnen geen koorzang 

zonder vergunning mogelijk is. Mogen we alleen nog maar fluisterend met 

elkaar praten? 
 

Wetende dat het bestuur een goede verstandhouding heeft met de gemeente 

Alfas del Pi, dan moet het toch mogelijk zijn dit probleem op te lossen? 

Hopelijk is het opgelost als u het nu leest. 
 

Sinds een tijdje zijn in de bieb van de club oude maandbladen t.w. KNOW 

HOW en QUEST te leen. 
Geen roddelbladen, maar bladen met wetenswaardigheden en wetenschappelij-

ke artikelen. Dat ze niet actueel zijn is geen enkel bezwaar, eerder leuk om de 

artikelen te lezen van 10 jaar terug en nu te weten hoe de toen beweerde stel-

lingen zijn uitgekomen. 
 

Voorheen op donderdag, maar met ingang van heden op maandag (van 13 tot 

15 uur) kan men in het clubhuis advies vragen over problemen met smart-

phone, ipad en andere computerproblemen, Fred Dörr probeert uw probleem 

op te lossen. 

 
Niet alles kan hij oplossen, maar hij weet meer dan het gemiddelde clublid. 
Ik beweer dit omdat ikzelf een probleem had waar hij in eerste instantie ook 

zo gauw geen oplossing voor had, maar na een tijdje loste hij het toch op, ergo 

hij leert er zelf ook nog bij. 
 

GVG. (Gerard van Gent) 
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Afgelopen 29 oktober hadden we weer een leuke, druk bezochte 

Bingomiddag met veel nieuwe spelers, Joke Holleman was helaas, om 

zoals gewoonlijk de nummers te draaien, afwezig. 

 

Maar we hebben gelukkig een prima vervanger gevonden n.l. Henk 

Murks (1malig zei Henk) maar het echtpaar deed het uitstekend! 

 

Er waren veel prijzen te winnen, o.a. door Aad, hij was heel blij met een 

doos bonbons aangeboden door Choco Flora en Thea won een fles rode 

en witte wijn aangeboden door HCB. 

 

Dat is nog eens gezellig proosten. 

 

Daarna de hoofdprijs!!                                                                       

Het is nog nooit voorgekomen dat er 4 gelukkigen waren die het goede 

kaartje hadden! Thea, Vivian, Ria en Catharina.  

Gefeliciteerd. Zij hebben de prijs eerlijk gedeeld. 

 

Wij hopen jullie allemaal graag terug te zien bij de volgende Bingo. 

Maar let op!! Die is gepland op 3 of 4 december i.v.m. de te spelen 

groepswedstrijd in Qatar. 

 

Houd je email in de gaten, daar laten wij de juiste datum weten. 

 

Of het 3 of 4 december wordt, in ieder geval komt de Sint met zijn 

Pieten, en of dat nu gekleurde-of roetveegpieten zijn? 

 

Maar ik denk, de gewone ouderwetse zwarte Pieten. 

 

Graag tot ziens .  

                                                        Het Evenemententeam  
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EVENEMENTENTEAM



 

December de maand met diverse feesten, eerst 

Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Jaarwisseling, 

allerlei festiviteiten. 

 
Bij de klaverjas hebben we 18 december het ker-

stklaverjassen met aansluitend een etentje, tevens 

nemen we dan afscheid van Wies en Harry als leidinggevenden van de 

klaverjassers, niet dat zij niet meer komen, zij blijven lekker meespelen 

met ons. Hartelijk dank voor jullie inzet en een prettige vakantie met de 

feestdagen. Gelukkig zijn er twee opvolgers, te weten Ben van Beek en 

Hester Steenbergen. 

 
Wij spelen nog steeds op woensdagochtend als inloopochtend, en zondags 

koppelklaverjassen voor alle leden; als jullie denken dit lijkt me leuk, 

kom gerust een keertje kijken en meespelen kan uiteraard ook. 
Zijn er leden die het graag willen leren, neem dan contact met ons op. 
De laatste maand waren we gemiddeld met vijf tafels. Wij wensen jullie 

allemaal veel plezier en feestvreugde deze maand, tot volgend jaar. 
 

Het Klaverjasteam  
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MOSSELMIDDAG 

Zaterdag 19 november 

was het weer zo ver: 

onze traditionele mos-

seldag. Ook deze keer 

was de start om 14.00 

uur. Op vrijdag 18 

november zat ik met 

een leuke ploeg de 

mosselen te baarden. 

Henk, Fred, Snoekie, 

Ruud, Hans, Sjaan, 

Hans en Ruud hebben 

gezorgd dat de mosse-

len weer schoon 

waren.  

Dit doen we volgend 

jaar zeker weer. Er 

waren ruim 60 perso-

nen aanwezig. De 

mosselen waren weer 

van zeer goede kwali-

teit, heerlijk vlezig en 

ze hadden een gewel-

dige smaak.  

Voor de niet-mossel-

liefhebbers hadden ze 

heerlijke medaillons 

van varkenshaas gebakken met champignonsaus. Voor iedereen was er uiteraard 

ook brood met aioli, heerlijke salade, friet en 3 verschillende sauzen voor bij de 

mosselen. Voor degene die dit heeft gemist en toch deel had willen nemen, wees 

er volgend jaar (want dan komt deze middag zeker terug) op tijd bij.  

Dank aan alle medewerkers in de keuken en achter de bar. Een grote pluim.                   

                                Een Mossel liefhebber.
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Playback feestavond op  
zaterdag 11 maart 2023 met als thema 

 “Uit de oude doos”. 
 

Zoals velen van u eerder in De BRUG hebben kunnen lezen organiseren 

De Slingers op 11 maart 2023 een Playback avond. Hier volgt wat meer 

informatie over de avond zelf.  
 

We hebben inmiddels al ruim 20 aanmeldingen gehad met leuke en bij-

zondere optredens. Leden die nog mee willen doen meld je dan snel aan 

bij Joke Niestadt per e-mail. Uiterlijk voor vrijdag 16 december! 
 

Zoals eerder vermeld zal de entreeprijs  € 4,- bedragen inclusief 1 con-

sumptie. De kaartverkoop gaat op 6 januari 2023 (Drie Koningen) van 

start via de bar. 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 ongeveer 120 personen en VOL=VOL.  
 

Wilt u de avond nog sponseren laat het ons dan weten. 
 

Hou ook de flyers welke in de club komen te hangen in de gaten voor 

meer informatie. 
 

Op naar een leuke feestavond zet hem in de agenda en mis het niet! 
 

De Slingers; Joke, Fred, Linda, Wouter, Bart

 
- 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
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Hallo lieve leden en lezers. 

 
Deze week nog in de volle zon heerlijk op het terras mijn boek uit-

gelezen. Het Italiaanse meisje van Lucinda Riley, het is luchtig lezen, 

een fictief verhaal tegen een historische achtergrond, zoals ook de        

zeven Zussen. 
Ineens sloeg het weer om zoals ook mijn zin en interesse in een heel 

ander verhaal, veel serieuzer en een vrijwel onbekende schrijver, Nino 

Haratischwili, zeer interessant voor de doorgewinterde lezer, 1269 keer 

de pagina omslaan, ‘Het Achtste Leven’ staat binnenkort op de plank.  
Zoals ook weer veel nieuwe boeken, ditmaal een gift van mijn buren 

die geen lid zijn maar al wel interesse krijgen in onze gezellige Club. 

Ook vorige week zijn er op de Club boeken afgeleverd en daarbij ook 

veel spelen en legpuzzels. Nu ben ik buiten lezen ook behoorlijk ver-

slaafd aan puzzels en zo is er een puzzel-ruil-groep ontstaan. Mocht er 

nu interesse zijn binnen de club om te puzzelen, laat me dit dan weten 

dan zouden we naast boeken ook puzzels kunnen uitlenen. Mijn tele-

foonnummer is te vinden in De Brug bij de afdeling bibliotheek. 
Donderdag was weer een bijzonder leuke middag zowel in de Bieb als 

boven onder de boom en binnen was een leuke sfeer met voor velen een 

onbekend spel, dit heet Keezen! Er is nog ruimte en ik dacht meteen 

ook een volgende keer eens een spelletje mee te Keezen. Op het 

moment van schrijven zitten de voetbalfans in de oranjegekleurde soos 

en is het eerste doelpunt net gevallen, veel succes voor de jongens! 

Oeps…en net het tweede schot, het zal wel een feestje worden. 
Maar heel snel zitten we weer mooi en sfeervol in de kerstsfeer en 

kijken we uit naar een fijne altijd mooi verzorgende kerstlunch. Alvast 

bij voorbaat dank aan Marco, Ruud en het com-

plete barteam!!!! 
Voor alle lezers een fijne decembermaand gewenst 

vanuit de Bieb. 
 

Sylvia van Houwelingen 

BIBLIOTHEEKNIEUWS
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                 WEEKSCHEMA-ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “     COMPUTERHULP                     13.00 - 15.00  
      “                  GEMENGD KOOR                            13.30 - 15.30 
      “     CANASTA          19.30  
 
DINSDAG     BEELDHOUWEN           10.30 - 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: 
21 Oktober: 

 1. 65.42% Emmy en Ruud Kool 
 2. 65.00% Pieter Tensen en Piet Verhees 
 3. 59.17% Hans en Ineke Praalder  

 

28 Oktober: 
 1. 62.08% Emmy en Ruud Kool 
 2. 61.67% Pieter Tensen en Piet Verhees 
 3. 58.33% Christine van Bel en Monika Hennenberg 

 

4 November: 
 1. 68.33% Conny en Ruud van Schie 
 2. 66.25% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij 
 3. 65.28% Emmy en Ruud Kool  

 

11  November: 
 1. 69.53% Emmy en Ruud Kool  
 2. 60.68% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij  
 3. 59.11% Ina en Krijn Jongenjan 

 

18 November: 
 1. 65.50% Henny Haas en Piet Verhees 

65.50%             Emmy en Ruud Kool 
       3.  57.50%             Ans de Geus en Jan Mol 

 

Vrijdag 16 December gaan we weer onze jaarlijkse Kerst-Bridgedrive spelen. 
We starten om 11.00 uur, spelen 12 spellen, dan gaan we genieten van een 

heerlijke Kerstlunch en een Kerstborrel, vervolgens spelen we weer 12 spel-

len en sluiten af met de prijsuitreiking. 
We wensen alle bridgers en overige leden van de Club Holandeses prettige 

feestdagen en een gezond 2023. 
 

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


