
We schrijven februari 2022   
De oorgatbrug was een van de kleinste beweegbare brug-
gen die er zijn. Hij bestond uit twee schuin oplopende brug-
delen aan beide zijden van het midden. In het midden van 
de brug zat de doorvaaropening voor het schip, het oorgat. 
Om ervoor te zorgen dat de zeilschepen de mast niet hoef-
den te strijken, kan in het midden van de brug een stuk 
wegdek van ongeveer één meter breed open draaien, vol-
gens het principe van de valbrug. De brug is bedacht door de stadstim-
merman van Amsterdam Hendrick Jacopsz, Staets (vervolg pag.2)                     
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Inhoud



Openingstijden:      
  Dagelijks van 10.00-18.00 uur,   

de laatste ronde 17.30 uur. 

Maandag, dinsdag en vrijdag van  
10 uur tot einde avondactiviteit,  

’s avonds alleen voor leden. 

* Houd 1.5 meter afstand 

* Roken verboden op het terras 

* Max. 10 personen aan tafel        

* Tafels & stoelen niet verplaatsen 

* 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 verenigings-

verband: Voor leden € 30 per keer 
Voor niet-leden of verenigingen    

€ 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:                                                                                               
Hendrick Jacobsz. Staets, die er in 1596 octrooi op kreeg. Als de mast de brug raakte 
ging het oorgat vanzelf open en het sloot zich ook weer vanzelf. In die tijd kon men niet 
elke mast strijken. Het grote nadeel van deze brug was dat de constructie niet toeliet om 
een heel groot stuk van de brug te openen, daardoor was de opening nooit meer dan 
ruim een meter. Door deze beperking is deze brug tegenwoordig bijna nergens meer te 
vinden. De oorgatbrug is voorbijgestreefd door de ophaalbrug en de basculebrug, die een 
veel grotere brugopening toelaat. Rond 1850 zijn de laatste bruggen met oorgaten uit het 
stadsbeeld verdwenen. De wipbrug in Hindeloopen is een van de laatst overgebleven 
exemplaren.  De tekening is gemaakt door Bart Groels



Beste leden, we zitten nog steeds in een moeilijke situatie. Maar wil toch het 
verzoek doen aan de leden die hun lidmaatschap nog niet hebben betaald. 
Meld mij of je geen lid meer wilt zijn en anders graag een betaling.  
In de laatste algemene ledenvergadering is goedgekeurd dat als het lidmaatschap 
op 31 januari nog niet is betaald, desbetreffende leden niet meer kunnen mee-
doen aan de activiteiten totdat de betaling is ontvangen. Tevens als er wijzigin-
gen zijn in adres, telefoonnummer of emailadres, dit graag aan mij doorgeven. 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschapskaartje 
afhalen aan de bar.    Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl.           
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:                              

Ria Feeburg en Bart Feeburg   
Afgelopen maand overleden:   
Trudie van Zuijlen  /  Herman Luttik (oud lid)   Joke Niestadt                                

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                    Vacature !!!!                              
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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Van de Redactie  
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Het jaar 2022 is rustig van start gegaan, geen uitbundige feesten, vuur-
werk in de ban. In januari zijn in Nederland na een zeer lange formatie 
de leden van het nieuwe kabinet geïnstalleerd die met elkaar voor heel 
veel uitdagingen staan. Ik noem alleen maar de Corona aanpak en de zor-
gen van en voor ouderen.  

In Spanje is er voor gekozen om binnenkort de pandemie te benaderen 
als een griep waarbij de mondkapjes voorlopig nog wel verplicht blijven.  

De club komt langzamerhand weer meer tot leven en we gaan met zijn 
allen hopelijk een zorgelozer voorjaar tegemoet.  

In het kader van we zijn al 3 maanden in Spanje en nu moeten we echt 
kinderen en kleinkinderen even knuffelen maar ook voor een paar evene-
menten die door de lockdown allemaal helaas niet doorgingen, zijn we 
een weekje naar Nederland geweest. Wat een mijl op zeven!!  

De dag voor vertrek scheurde ik een enkelband, het inchecken op het 
vliegveld was een ramp, de accu in onze auto in Nederland had het bege-
ven, het weer was grijs, nat en somber. Een van zonen zat in quarantaine 
dus dat werd eerst alleen even gezellig zwaaien, kortom het was niet 
helemaal wat we ons van het gezellige weekje thuis hadden voorgesteld. 
Natuurlijk was het heerlijk om onze dierbaren te zien en uitgebreid bij te 
kletsen.  

Toen kwam de terugreis inzicht en moesten we een SpTH code zien te 
krijgen. Via de iPhone  lukte het niet, de laptop stond in Spanje en na 
ruim 6 uur (!!) tobben lukte het met de iPad, wat een stress en gedoe. We 
zijn terug: de zon schijnt en we kunnen weer uit eten, heerlijk!! 
 
En volgend jaar? Familieleden, kinderen, kleinkinderen, vrienden, ze zijn 
van harte welkom, maar wel hier in Spanje; wij hopen dat het allemaal 
niet meer nodig is en anders kunnen we precies uitleggen hoe het een en 
ander werkt! 
 
Elzelies Dolfin 
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Van de bestuurstafel
Mijn eerste stukje in de Brug als bestuurslid, waar ga je het over heb-
ben? Als eerste over de nieuwjaarsreceptie die dit jaar weer eens kon 
doorgaan. Wel in aangepaste vorm want hij werd  buiten georganiseerd 
en met live muziek verzorgd door “Several Sounds”.  

Het was een geweldige middag, jammer als je niet aanwezig was en 
deze gezellige middag met heerlijke hapjes hebt gemist. Over de muziek 
was men vol lof en zeker voor herhaling vatbaar. Wat de activiteiten 
betreft in de club, vele afdelingen zijn weer gestart, sommige nog in 
afgeslankte vorm, maar het begin is er weer!  

Februari, ook de maand van de amandelbloesem, altijd iets om van te 
genieten in deze tijd van het jaar. Het is altijd leuk om een fijne wande-
ling door de Jalon vallei te maken of een toertje met de auto.  

De busreizen zoals deze werden georganiseerd om de prachtige bloesem 
te bewonderen, gaan we dit jaar nog niet doen. Als je in deze periode 
niet in Spanje bent, komt er zeker wat later een andere periode met 
andere bloesem, maar dan de kersenbloesem.   

Ook heel mooi om eens te gaan bekijken, maar dan in de Vall de 
Gallinera (de kersenvallei). Deze vallei is een rustige en nog onontdekte 
vallei, slechts op 30 km van de kust bij Denia. Het landschap is daar 
adembenemend mooi met imposante bergen, olijf-, amandel- en kersen-
bomen die groeien op de gestapelde terrassen.  

De kersenbomen staan tussen maart-juni prachtig in bloei en is de vallei 
op zijn mooist, een aanrader dus! Toch gelukt een stukje te schrijven 
zonder dat verschrikkelijke woord, want eigenlijk willen we allemaal dat 
het er niet meer is. 

Ik wens jullie allen een heerlijke maand, zonder ziekte en alleen maar 
leuke vooruitzichten. 

Joke Niestadt 

Zondag 13 februari 2022 
 

Is er weer een gezellige 

Inloopborrelmiddag 
 

Van 14.00 tot 17.00 uur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Met live muziek van Manon en Pierre. 
 
 

 
 
 
 
 

  Komt U ook gezellig? 
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RECEPT VAN DE MAAND  
Mosselen in de wok. 

Deze keer ga ik mosselen in de wok bereiden. 

Ingrediënten: mosselen met of zonder baart, in Spanje koop je ze veel met 
baart, dragon, zeezout olijfolie, uien. 

Het recept is eigenlijk 
heel simpel. De mosse-
len schoon maken, droog 
maken, wok op het gas 
en heet maken, olijfolie 
in de wok, mosselen en 
stukjes ui erin, laten 
bakken, het vocht diver-
se malen afgieten, mos-
selen omschudden en 
diverse keren olijfolie 
toevoegen.  

Als de mosselen open zijn, dragon en zeezout toevoegen en klaar is het. 
Eventueel garneren met stukjes tomaat en wat peterselie of selderie. Heerlijk 
met stokbrood en sla. Stokbrood in de olijfolie dippen. 

Eet smakelijk, Paul van Veen 

Het was een grote teleurstelling voor de bingoliefhebbers dat de 
Sinterklaas-bingo vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan op 
5 december. Voor de Sint was het ook een tegenvaller, zijn pak was bij 
de stomerij opgehaald en er waren volop chocoladeletters, pepernoten en 
cadeaus gekocht. Het Evenemententeam liet zich niet uit het veld slaan 
en kwam met de oplossing een SinterKerst-bingo te organiseren! Dat 
was een groot succes. De Kerstman en Zwarte Piet kwamen samen, 
onderwijl strooiden ze de pepernoten onder de kerstboom en riepen later 
de bingonummers af. Iedereen kreeg een chocoladeletter en bijna ieder-
een won een cadeautje. De winnaar van de hoofdprijs was Sjannie, die 
voor de eerste keer meedeed!  Ook hadden we een Nieuwjaarsloterij 
waarmee je mooie prijzen kon winnen. Eén prijs is er nog blijven liggen. 
Dus degene die nummer 672 heeft kan zijn prijs bij de club komen 
ophalen.Voor de komende activiteiten verwijzen wij u naar de agenda 
elders in dit blad. 

Het Evenemententeam  

Van het Evenemententeam 

Afdeling tafeltennis
De pingpongbatjes en blauwe club- 

shirts zijn weer tevoorschijn gehaald. 
Voor de eerste keer in het nieuwe jaar 
op vrijdagavond 7 januari 2022 zijn 
de ‘Pingpongers’ weer begonnen met 
een balletje slaan en ook met een 
gezellig hapje en drankje erbij. Bijna 
de hele groep was weer compleet, het 
was een leuke avond. We zijn van plan 
dit nog vele vrijdagen te gaan doen. 
Zaterdag 26 februari houden we als 
extra evenement een gezelligheidstoer-
nooi in de club.  
                                       Marijke  



 
 
Albert den Dekker. Albert is in oktober, samen 
met zijn vrouw Joanne lid geworden van onze 
club. Albert speelt gitaar bij ons koor El Canto 
de la Vida en Joanne zingt in het koor.  
 
Wie ben je? 
Ik ben Albert den Dekker, geboren in 
Soerabaja Indonesië, 73 jaar oud en ruim  
52 jaar getrouwd met Joanne. Wij hebben 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes en 
7 kleinkinderen. 
  
Hoe lang woon je al in Spanje? 
Dit is het 7e jaar dat wij 7 maanden in Spanje overwinteren. Hiervoor zijn wij in 
de jaren ‘70 en ‘90 ook op vakantie in Spanje geweest resp. in Malaga, Denia en 
Javea. 
  
Waarom hebben jullie gekozen voor Albir? 
Het is zoals gezegd 7 jaar geleden begonnen om drie maanden op de camping 
Cap Blanche te vertoeven in onze caravan. Dat is van lieverlee verlengd naar 6 
maanden en vanaf 2020 huren wij nu een appartement voor 7 maanden. We zijn 
nu eigenlijk opzoek naar een appartement om het hele jaar te huren. 
De laatste drie jaar zijn Joanne en ik werkzaam in de kerkelijke 
Pinkstergemeente in Benidorm. Wij komen op zondag samen in de middag om 
15.00 uur in het gebouw het Anker. 
  
Wat heb je gedaan in je werkzame leven? 
Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd en ben begonnen als vertegenwoordiger 
van persluchtapparatuur en compressoren en heb mijn loopbaan beëindigd in 
loondienst als directeur van een werkmij in intern transport materieel. De laatste 
5 jaren voor mijn pensioen heb ik als ZZP’er gewerkt als interim coach. 
 
Wat vind je belangrijk in het leven? 
Dat je uiteindelijk het doel bereikt waarvoor je hier op aarde bent. Het doel voor 
Joanne en mij is naast de goede verstandhouding met onze kinderen en kleinkin-
deren en in ons leven voor andere mensen een voorbeeld te mogen zijn. 

10 vragen aan.....
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LEUK OM TE WETEN OVER NEDERLAND 
16. Amsterdam is volledig gebouwd op 11-meter hoge palen. Dit doordat 
de ondergrond bestaat uit dikke lagen klei en veen. 
18. Er zijn zo'n 15.000 km fietspaden in Nederland. 
19. De Nederlandsers zijn de grootste mensen van Europa, met een 
gemiddelde grootte van 1. 81-1m.84 voor volwassen mannen en 1m.67-
1m.70 voor volwassen vrouwen (afhankelijk van de bron). Dat is waar-
schijnlijk wel handig gezien het land grotendeels onder de zeespiegel 
ligt! 
20. Er zijn meer fietsen in Nederland (meer dan 18 miljoen) dan er men-
sen zijn. 
21. De vliegtuigen die op de Amsterdamse luchthaven van Schiphol lan-
den, landen zo'n 3 tot 4,5 meter onder de zeespiegel. 
22. Nederland staat bekend om haar tulpen, maar die bloemen werden 
oorspronkelijk geïmporteerd vanuit het Ottomaanse Rijk in de 17e eeuw. 
23. Nog een van die leuke Nederland weetjes is dat Nederland de groot-
ste tulpenproducent en -exporteur ter wereld is.  
24. Maar ook van andere bloemsoorten. Zo'n 75% van alle bloembollen 
ter wereld komt uit Nederland. 
25. Het Koninklijk Paleis op het Amsterdamse Damplein is gebouwd op 
zo'n 13.659 houten palen. 
26. Zo'n 30% van alle Nederlandse baby's wordt thuis geboren. 
27.Zo'n 17% van het Nederlandse land is gewonnen op de zee en meren. 
28. Het Nederlandse Max Havelaar-certificaat was het eerste fairtrade-
certificaat ter wereld. 
29. Omdat het land zo vlak is, wordt het hoogste punt, slechts 323 meter 
hoog, al een “berg” genoemd. Dat punt ligt in Vaalserberg.  
30. Het laagste punt in Nederland is de Zuidplaspolder. Het ligt zeven 
meter onder de zeespiegel. 
31. Het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, is het oudste nationale volkslied 
dat nog als dusdanig gezongen wordt. Het werd in 1568 geschreven, maar werd 
pas officieel het volkslied in 1932.                                                                 
32. De Nederlandse vlag is ook de oudste driekleur. Ze dateert van 1572.       
33. Rotterdam heeft de grootste zeehaven van Europa.                                
34.In 2013 werd Nederland, samen met Denemarken, door de Europese 
Fietsersfederatie gekroond als meest fietsersvriendelijke land in Europa.      
35. Nederland was een stichtend lid van de Euro. De munt werd er op 1 januari 
1999 in gebruik genomen. 

Albert den Dekker
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Heb je hobby’s? 
Sport: padel, golf (ik ben een beginner), zwemmen, wandelen. 
Muziek: gitaar spelen en een beetje zingen. Dit vooral in onze kerk en sinds kort 
in ons koor. 
  
Zijn er zaken die je mist in onze club? 
Nee eigenlijk niet. De club voorziet voor ons in alle voorkomende behoeften.  
Het sociale contact onderling lijkt ons goed. Dit is ook onze ervaring in het koor. 
  
Wat zou je willen veranderen in Nederland? 
Dat we weer meer respect voor elkaar krijgen en goed moeten begrijpen dat wij 
in een veranderende maatschappij terecht zijn gekomen. Dit proces was zich al 
voor de Corona pandemie aan het ontwikkelen. Door deze Corona pandemie is 
het proces alleen versneld. In deze pandemie begrijpen diverse groepen mensen 
nog steeds niet dat wij in een andere wetgeving terecht zijn gekomen waarin de 
grondwettelijke rechten zeer beperkt zijn om deze pandemie te beteugelen. In 
deze beperkte wetgeving hebben wij ook de plicht om veilig met elkaar om te 
gaan. Een ieder heeft dus naast het beperkte recht de plicht om deze veiligheid 
zelf in te vullen en in acht te nemen. Hiermee smoor je alle discussies in de kiem 
over wel of niet vaccineren etc. Voor de nieuwe regering in Nederland wens ik 
dat zij de hoofdzaken van de bijzaken kunnen scheiden en de belangen van het 
volk beter behartigen dan wat zij tot nu heeft gedaan. (Toeslagen affaire, het 
aardgas in Groningen etc.) 
  
Wat zou je hier in Spanje willen veranderen? 
Voor ons zelf is het leven hier in Spanje veel aangenamer dan in Nederland. Dat 
is niet alleen maar voor het klimaat, maar ook het menselijke contact met de 
Spanjaarden is vele malen prettiger. Dus daar hoeft niets aan veranderd te wor-
den. Wat mij wel ergert is dat in Benidorm de maximumsnelheid is verlaagd naar 
20 km. In Alfas is deze snelheid redelijker omlaag gebracht naar 40 km. Als de 
plaatselijk overheid een ontmoedigingsbeleid voert tegen het autoverkeer, sluit 
dan delen van de stad af voor het autoverkeer. 
  
Heb je grote wensen? 
Eigenlijk hebben wij alles wat wij wensen. De grote wens voor Joanne en mij is 
verder om gezond te blijven en ons dienstbaar te kunnen blijven opstellen naar 
onze medemens. Dank je wel Albert en Joanne, we hebben samen een aangenaam 
uurtje doorgebracht. Ik hoop dat jullie met veel plezier aan het clubleven gaan 
deelnemen want dan zullen we elkaar regelmatig ontmoeten.                  Gerrie
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 BEELDHOUWEN             en           S C H I L D E R E N
 
Nou, dat was een fris maandje, maar onze artistieke leden lieten zich er niet 
door tegenhouden. Zelfs toen het heel koud was en af en toe druppelde hebben 
we nog met een groepje onder de pagode een leuke hakdinsdag gehad. Toen we 
klaar waren voelden we de kou ook echt tot in de botten.  
Dat terwijl we zo gewend zijn om heerlijk in het dinsdagzonnetje te staan 
maar18 januari werden we ook weer heerlijk verwend zoals we gewend zijn. 
 

Met schilderen zit het ook mee, op de donderdag staan er dames onder de luifel 
van de soos te schilderen. Voor beide dagen geldt dat het de ene dag drukker is  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dan de andere, maar doordat er altijd wel iemand niet kan om wat voor reden 
dan ook, verloopt het zo met z'n gangetje. We beginnen tegenwoordig al eerder 
zodat iedereen toch nog voldoende aandacht kan krijgen. We zijn er natuurlijk 
ook nog voor de gezelligheid. 
We gaan vrolijk door en het voorjaar komt er al haast weer aan. 
Na de Kerstversiering en Kerstschilderijen is de soos best kaal, maar er wordt  
 

druk gewerkt om weer nieuwe schilderijen klaar te krijgen zodat de muren weer 
opgevrolijkt worden met nieuwe kunst. 
                                                                                 Linda 



 
Zondag 13 februari 

 
Inloopborrelmiddag met live muziek 

van Manon en Pierre 
Van 14.00 tot 17.00 uur 

 
Zaterdag 19 februari Bingo 

Aanvang 14.30 uur 
 

Zaterdag 26 februari Tafeltennistoernooi 
 

Zaterdag 5 maart Stamppotten middag 
Aanvang 14.00 uur  Info volgt 

 
Zaterdag 19 maart Bingo 

Aanvang 14.30 uur 
 

Woensdag 23 maart Algemene Ledenvergadering 
Aanvang 14.00 uur 

 
Zaterdag 26 maart Lentefair 

Van 10.30 tot 14.00 uur 
 

Zondag 17 april Paaslunch 
Aanvang 13.00 uur Info volgt 

 
Zaterdag 23 april Bingo 

Aanvang 14.30 uur 
 

Zaterdag 30 april Oranjemarkt 
10.30 tot 14.00 uur 

 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking 

 
Zondag 8 mei Moederdag 

Van 11.00 tot 13.00 uur 
 

Zaterdag 21 mei Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

 
Zondag 19 juni Vaderdag 

Van 11.00 tot 13.00 uur 
 

Hallo allemaal, 
Ineens alweer 2022, wij hopen dat alle leden en lezers de jaarwis-
seling, ieder op zijn eigen manier mooi heeft kunnen beleven. 
Je kunt ieder moment een heerlijk boek openslaan, je 'inleven' in 
een wereld die ver weg is, toch zijn er ook momenten dat je beter in de buurt 
kunt blijven, het mooie boek even moet dichtslaan om op de Club Los 
Holandeses te zijn, 1 januari was zo'n moment! Het Nieuwjaar inluiden met 
zoveel leden en bekenden, is succesvol gelukt op onze club. 
Prachtig weer, geweldige muziek en sfeer van "we zijn weer samen" en deze 
verbinding wordt zoals altijd weer bevestigd door de hartelijke woorden van 
onze voorzitter, zo gewoon en daardoor zo speciaal, dank je wel Gerry!!! 
Ook bewondering voor de organisatie voor het verplaatsen van de tijd en uiter-
aard dank aan het hele, zeer gewaardeerde barteam, het was een zeer gezellige 
middag. 
Kortom een goeie start van het jaar. Maar nu terug naar de boeken, al kijkt 
iedereen uit naar  het hoogtepunt van de maand...'de Brug', toch is er meer. Bij 
ons staan ook heel veel mooie verhalen op de planken, die op de lezers wach-
ten. 
Kom gezellig eens naar ons beneden, daar 'Down Under' zitten de 
Boekenwurmen klaar om jullie te adviseren en ook te voorzien van leuke 
gesprekken. 
Daarna is al bekend, lekker naar boven voor de 'Babbel en Borrel' en dat 
samenzijn geeft dan ook weer stof tot schrijven voor GvG. 
 
Groet van de Library Ladies 

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK

 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 en mededelingen   
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Zomaar weer een bericht .... 
FIKKIE 

Miljoenen kijken naar de persconferenties in Nederland waarin maand na 
maand wordt verkondigd wat er vooral niet mag. Hier in Spanje prijzen we 
ons gelukkig omdat we meer vrijheid hebben en de verantwoordelijkheid 
bij onszelf wordt gelegd dus zijn we vanzelf wel voorzichtig. We dragen ons 
masker, ontwijken drukke plaatsen en in de supermarkt bevechten we onze 
1,5 meter met verve. We hebben onze booster gekregen maar zijn inmiddels 
zo gewend aan de maatregelen dat we er mee doorgaan. 
Elke week ontvangen we in de mail van het barteam het menu voor de dins-
dag en donderdag, met tot slot de vraag of we rekening willen houden met: 
 

Hou 1,5 meter afstand 
Max 10 personen aan één tafel 

Tafels en stoelen niet verplaatsen 
Coronapas en mondkapje binnen verplicht 

Aanwezigheid op ons terras is op eigen verantwoording. 
 

Na een lange tijd en gerust gesteld door deze wekelijkse oproep trok ik de 
stoute schoenen aan om naar het clubhuis te gaan. Wat schetst mijn verba-
zing want binnen is weinig te merken van bovengenoemde. 
Ik ben (misschien toevallig) niet gecontroleerd op een QR-code, niet ieder-
een droeg een mondkapje, 1,5 m afstand en 10 personen aan een tafel bete-
kent na even rekenen toch al gauw een tafel van 1,5 x 6 meter! Ik zag ook 
een groepje gezellig aan de bar zitten. Dus die laatste zin over onze eigen 
verantwoordelijkheid slaat naar mijn idee op het hele gebouw zowel binnen 
als buiten. Voorlopig ben ik er wel weer even geweest. 
Waarom zijn sommige Nederlanders zo koppig als het gaat om het naleven 
van de coronaregels? Volgens psychologen ligt het aan de volksaard, de 
aard van het beestje dus. Geef mijn portie dan maar aan Fikkie.  
Ik heb wel een lichtpuntje gevonden: 
Onderzoekers van de Universiteit van Cardiff stelden tot hun verrassing 
vast dat zowel mannen als vrouwen aantrekkelijker gevonden worden wan-
neer een mondkapje de onderste helft van hun gezicht bedekt. 
 
Snel nog een extra pakje gaan halen! 
Kom Fikkie, waar is je riem? 
                                                                        Inge Albersikkie. 
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CANASTA afdeling

❣❣YOGALESSEN❣❣ 
Vanaf woensdag 2 maart start er bij voldoende deelname een cursus 
yoga. De cursus duurt 10 weken en wordt gegeven door een Engels 
sprekende yogalerares, haar naam is Inés.                                   

Heb je interesse? Haar info vind je onder aan deze pagina.               
Maximaal aantal personen: 10, bij minder personen vervalt de cursus.                         
Kosten € 30,- voor 10 lessen, bij de eerste les te voldoen aan de lerares. 
Datum en tijd: vanaf woensdag 2 maart. Tijd: 14.00-15.00 uur. 
Aanmelding: via een inschrijfformulier bij de bar, vóór 17 februari.             
De lessen zullen op een locatie buiten plaatsvinden.  ZEER ZACHTE Hatha 
yogalessen met elementen van Ying/ Yang en herstellende yoga. 

Toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen, vooral mensen van 50, 60, 70, en 
zelfs 80 plus: Ook geschikt voor degenen die nog nooit yoga hebben gepro-
beerd, maar oprecht geïnteresseerd zijn om te komen kijken waar het allemaal 
om draait. Er is geen eerdere ervaring nodig.  

De voordelen van Hatha yoga zijn: verbetert flexibiliteit en mobiliteit, bouwt 
kracht op, juiste houding, ondersteuning van de gezondheid van het hart, 
gewichtsverlies, verhoogt je energie, vermindert stress, slaapt en ademt beter, 
vermindert ontstekingen, het verbetert de concentratie, maakt chronische pijn 
ongedaan, vermindert angst, beheerst depressie en behandelt lage rugpijn.          
Namasté, Inés, 652 073 124

Er is weer een voorzichtig begin gemaakt met canasta 
spelen op de maandagavond. We waren met 3 tafels en 
verwachten op termijn weer meer spelers te kunnen begroeten. Het blijft een 
beetje schipperen met wát wel en niet mag/kan? Om te mogen spellen is de 2G 
maatregel helaas nog van kracht, dit verzinnen wij niet maar hebben ons wel 
aan de regels te houden. Het geplande sinterklaas-canasta-toernooi ging in 
december niet door maar we hebben een andere datum gekozen. Op maandag 
14 februari willen we nu het Valentijn-toernooi spelen, de restricties die dan 
gelden moeten wij naleven, dus het is nog onder voorbehoud. We zullen de spe-
lers via whatsapp op de hoogte houden, voorlopig nog even gewoon spelen en 
dus goed oefenen om misschien de 14e een prijs in de wacht te slepen.           
In 2022 gaan we elke maand de winnaar van de maand bekend maken met 
daarbij een kleine prijs.                                                Joke & Willeke                      



“El Canto de la Vida “  
 Dirigeren met of zonder “stokje”? 
We kunnen het allemaal meemaken met het programma “Maestro”. Wat mij in 
muziek onder andere fascineert is waarom de ene musicus beter is dan de ande-
re. Is Janine Jansen beter dan Isabel van Keulen? Is Jaap van Zweden minder 
dan Haitink? De dirigent heeft maar een enkele opdracht: “haal er met jouw 
inspiratie en interpretatie uit, wat er in je musici zit”. 
Ik maak onderscheid tussen koor- en orkestdirectie. Van orkestdirectie weet ik 
eigenlijk niet veel. Wat ik van koordirectie heb geleerd, pas ik toe bij El Canto 
de la Vida. Er wordt mij gevraagd waarom gebruik je geen dirigeerstok? 
Simpel: bij een orkest gebruik je ‘een stok’ eh baton! Bij een zangkoor gebruik 
je je handen. ‘Haal er uit wat er in zit’ bereik je bij koorzangers niet met een 
stokje! We gebruiken continu voorbeelden van hoe we de dingen doen. Alle 
zangers, dirigenten, toneelspelers, cabaretiers, hebben voorbeelden waarnaar zij 
zich richten. Een van mijn voorbeelden is de Oostenrijkse dirigent Matthias 
Kendlinger. (Die overigens soms ook met baton dirigeert….)  
Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=XttF0vg0MGo&list=RDCMU-
CYMN4uQ_gnzpWKcla035dWQ&start_radio=1.  
Let op zijn handen en gezicht. Waarmee hij als het ware de muziek vastgrijpt. 
Die emotie, inspiratie, soms agressie, zal je nooit bereiken met ‘een stokje’! 
‘Eruit halen wat er in zit’ doe je met je handen en je ogen! Let ook op de mon-
den van de zangers. Oh, kon ik jullie maar eens ‘Aan de Amsterdamse grach-
ten’ en veel meer levensliederen met die intensiteit  laten zingen….. Zo hebben, 
een jaartje of dertig geleden, twee keer per week de dirigerende handen van 
mijn leermeester Henry Blackmon (Music Director van de Amerikaanse kerk in 
Den Haag) mij geleerd en geïnspireerd. Toch, ook ik heb een baton. In 1989 
gekregen van het Concertgebouw te Amsterdam. Bij iedere repetitie heb ik hem 
bij mij, maar, ik gebruik hem nooit. Een baton hoort niet bij een zangkoor. Net 
als een meezingende dirigent. Ik vind dat soort dirigenten echt een belediging 
voor de zangers alsof zij niet weten hoe ze moeten zingen. Het voegt ook niets 
toe aan de zangprestatie. Zo levert iedere dirigent met zijn zangkoor een eigen 
prestatie. Ik kies voor mijn handen in plaats van een baton, zonder mee te zin-
gen. Hiermee kies ik voor mijn zangers en daardoor haal ik er uit wat er in zit. 
Door te ‘zingen’ en hierdoor jullie het plezier van die paar uurtjes per week te 
kunnen geven. Daarom. 
 
Adriaan P, dirigent. 
Vragen, opmerkingen, suggesties:  apolderman25@gmail.com 
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Bericht van het Klaverjasteam 
De eerste maand van dit jaar is alweer voorbij, wat een  
geluk hebben we met dit mooie weer ☀☀☀�  de nachten zijn  
koud, maar op de dag is het genieten. 
Wij hebben ook deze maand weer gespeeld op woens-
dagochtend en zondagochtend, Wies en Harry waren 
weer terug van hun vakantie naar Tenerife, wat voor 
Wies niet zo aangenaam was want zij kreeg voedselver-
giftiging daar, maar het is gelukkig goed afgelopen. 
We hadden weer winnaars en verliezers, het is maar net 
hoe je de kaarten krijgt, of zo als Ali zegt,  
              “zonder geluk vaart niemand wel”. 
We hadden op een woensdag weer een hoge score Leo 
met 5854 punten, maar ook weer een super lage op  
zondagochtend door Tonny en Peter met 3557 punten. 
Wij wensen iedereen veel kaartplezier. 
 
Het klaverjasteam 
 

  Linedance 
We zijn weer gestart, na 
een tussenstop tijdens de 
feestdagen. Het was even 
goed nadenken, maar de 
stappen zaten er zo weer 
in. Er wordt nog steeds 
met veel enthousiasme 
gedanst. Heb je ook zin 
om mee te doen? Kom 
gezellig langs en probeer 
het ook eens. Donderdag 
van 14.00 t/m 15.30 uur.                      

Joke Niestadt 
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Laatst zat ik als enige man aan de bar met 6 barzitters van het vrouwelij-
ke geslacht. 
Bij aankomst was ik al min of meer op het terras door mijn barmaatjes 
ingelicht dat er alleen dames aan de bar zitten, maar dat was voor mij 
geen aanleiding om daar geen plaats te nemen. 
Mijn ervaring leert dat bij een gemengd gezelschap aan de bar of aan een 
tafeltje, de heren zich wat beschaafder gedragen wat betreft de gespreks-
inhoud. 
 
Ik nam plaats aan het eind van de rij dames, zodat ze zich niet zo geremd 
zouden voelen in het gezelschap van een man. 
In het begin gingen de gesprekken over de ‘normale’ damesonderwerpen 
zoals prijzen in de supermarkt, gezondheid, kinderen en kleinkinderen. 
Maar na een poosje, na wat meer alcoholische consumpties werd het 
gehalte van het gesprek wat vrijer. 
Het ging over kleding en het verstellen ervan, een van de dames riep, ik 
heb een NAAIMAN, dit werd door de dames (en mij) met een schater-
lach beantwoord en daarna werd de "NAAIMAN" steeds weer aange-
haald als de dame van de ‘NAAIMAN’ aan het woord was.  
Dat ikzelf de dubbelzinnige betekenis van het woord herken vond ik 
logisch, mannen denken nu eenmaal meer seksistisch dan vrouwen. 
Vanaf nu let ik niet meer zo op mijn woorden in het bijzijn van dames 
die aan de bar zitten, zij kunnen blijkbaar een dubbelzinnige uitdrukking 
best waarderen. 
 
Vanaf het corona tijdperk is het gebeuren op de club drastisch veranderd, 
er is een soort twee of als u wilt een driedeling ontstaan. Er zijn leden 
die niet zo bang zijn en gewoon binnen het clubgebouw komen, er zijn 
leden die alleen buiten op het terras plaatsnemen en leden die om welke 
reden dan ook, niet de QR-code kunnen tonen en onder de mooie oude 
Johannesbroodboom, waar de rooktafel staat moeten verblijven. Ik heb 
die plek de naam ‘de PEUKENBOOM’ gegeven vanwege de toegestane 
rookplek. 
                                                                                      GVG 

BARPRAAT
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                         WEEKSCHEMA ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “                  GEMENGD KOOR                            14.00 - 16.00 
      “     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 
    “     SCHILDEREEN          10.15 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
      “     LINEDANCING          14.00 - 15.30 
           
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.

  Chinese horoscoop 
De redactie had het plan om in  2022 aan-
dacht te besteden aan de twaalf tekens - 
loten - van de Chinese dierenriem. 

De namen van de de twaalf dieren wer-
den zo zorgvuldig gekozen dat zelfs de 
verhoudingen tussen verschillende tekens, gunstig dan wel ongunstig,     
gemakkelijk kunnen worden vastgesteld. 

HET TEKEN voor het JAAR 2022 is de TIJGER en gaat in op 1 februari 

De Tijger is zonder twijfel de koning der 
dieren. Mensen die geboren zijn in het jaar 
van de tijger stralen vertrouwen uit en wei-
geren te aanvaarden dat ze minder zijn dan 
wie ook. De moeilijkheid voor een tijger 
zit niet in nieuwe uitdagingen maar in de 
onmogelijkheid om het oude te verande-
ren. De tijger is een stimulerend metgezel, 
vriendelijk en bemoedigend zonder neer-
buigend te worden.De tijger kan een luiste-
rend oor bieden en opbouwende adviezen 
geven. Ze zijn graag op de hoogte van het 
laatste nieuws van internationale kwesties 
tot roddel.Dit is in het kort de Tijger. Er 
zijn nog heel veel aspecten niet aan bod  
gekomen. Indien gewenst later meer!!                    

 
DE  
REBUS  
VAN 
DE 
MAAND 
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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                                             

          Saya Consulting    
The Royal BBQ 
Toldos Aitana                      

Totays                                   
Vistalia                                        

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


