
We schrijven maart 2022   
  
De uitvinder van de vlotbrug is Jan Blanken. Hij ontwierp het 
systeem voor het door hem aangelegde Noordhollands Kanaal,   
dat in 1824 gereed kwam. In Nederland liggen anno 2011 nog 
vijf vlotbruggen, alle over dit kanaal. Deze vlotbruggen worden 
geopend door de drijvende gedeelten onder de op- en afritten 
te varen, waardoor het middendeel (ongeveer de halve breed-
te) van het kanaal voor de scheepvaart beschikbaar is. Van zuid naar noord 
liggen er nog een aantal vlotbruggen: o.a. bij Koedijk.      (vervolg pag.2)                
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie
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Redactie:   
E-mailadres voor kopij:  
 
        deBrug@holandeses.nl 
                   
Willeke de Bruijn  tel.:+31 627 377 881 
Elzelies Dolfin     tel.: +31 628 094 073 
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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:  Eeuwenlang staken onze voorouders, als ze al op reis gingen, 
kanalen en rivieren over per boot. Een dergelijke oversteek was niet altijd zon-
der gevaar en talloos zijn de verhalen over reizigers die bij slecht weer niet de 
overkant bereikten. In de loop van de tijd zien we een ontwikkeling van de gam-
mele roei- of zeilboten tot moderne, motorgedreven veerponten. Ze zijn, ook in 
ons land, nog op veel plaatsen in gebruik. Deze charmante vervoermiddelen bie-
den de niet-gehaaste reiziger een moment van rust en fraai uitzicht over het 
water. Overigens is het draagvermogen en daarmee de overzetcapaciteit van een 
veerpont veelal beperkt en is de oversteek een tijdrovende zaak.                                     



Beste leden, graag aan mij doorgeven als er wijzigingen zijn in adres, 
telefoonnummer of emailadres. 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-
kaartje afhalen aan de bar. 

Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl. 
        
Afgelopen periode overleden: Lucy Blok  
 Corrie Baans (oud lid) 
 
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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Van de Redactie  
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Beste lezers, uiteraard doen wij (de redactie, Elzelies en ik) ons uiterste best om 
de Brug iedere maand weer mooi, vol en leuk leesbaar te krijgen, dit met dank 
aan alle inzenders. Maarrrrrr ook bij ons gaat er wel eens iets mis! Vorige 
maand is de bijdrage van het Barteam niet geplaatst, wel ontvangen en doorge-
stuurd maar toch vergeten te plaatsen, wat we in plat Hollands ‘behoorlijk lul-
lig’ vinden. Onze excuses hiervoor. De uitdrukking ‘waar gehakt wordt vallen 
spaanders’ spreekt voor zich, als men niets doet, kan men ook geen fouten 
maken. Er is natuurlijk nooit opzet in het spel. Mocht er ooit iets niet correct te 
zijn geplaatst of een verkeerde tekst, laat het mij weten, ik hoor het graag. Als 
een inzending niet geplaatst is en mogelijk van belang voor de leden, dan kan ik 
dit doorgeven en zal de secretaris alsnog een mail sturen. De redactie houdt 
zich wel het recht voor om bij sommige teksten contact op te nemen met de 
inzender (of het bestuur) en eventueel aan te passen. Ik doe het nu 15 maanden, 
het is best veel werk maar ik begrijp dat de Brug in papieren-versie graag wordt 
gelezen, en daar doe ik het voor, veel leesplezier maar weer! 

Willeke de Bruijn 

Van de bestuurstafel
Lieve leden, 
  
Langzamerhand durven we weer steeds meer. Het einde van de corona is in 
zicht. Dit is ook goed te merken aan het aantal bezoekers in de club: we zijn 
met steeds meer.  
Hierbij moet ik wel opmerken dat er ook leden zijn afgehaakt. Sommigen 
omdat ze niet meer terugkeren naar Spanje en dat is spijtig. 
Er zijn helaas ook leden afgehaakt omdat de club niet genoeg te bieden had in 
coronatijd. Als je alleen maar naar je eigenbelang kijkt en wat het lidmaatschap 
je in coronatijd heeft opgeleverd, komt de club er bekaaid af. Want net zoals in 
iedere andere club hebben we veel en vaak moeten sluiten en waren veel leden 
heel voorzichtig toen het weer kon. Maar juist nu we elkaar zo nodig hebben,   
redeneren de meeste mensen ruimer.  
Onze club is op de eerste plaats een sociale club waarin mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, elkaar in het Nederlands kunnen aanspreken. Waar we plezier 
maken met elkaar én aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. Een 
club waar je vrienden maakt of zelfs een nieuwe liefde vindt. Ook Joost, mijn 
man, en ik hebben veel van onze vrienden voor het eerst in de club ontmoet. 
We zijn hier dankbaar voor en hopen nog lang hier te mogen vertoeven.  
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 vervolg Van de bestuurstafel
Ik grijp ook graag deze gelegenheid aan om een aantal mannen in het zonnetje 
te zetten. Niet zomaar mannen natuurlijk. Het zijn vrijwilligers met een gouden 
randje.  
- Zjohn onze tuinman die de afgelopen jaren met veel liefde onze planten en 
het groen verzorgt. Een paar keer per week is hij aan het werk in onze club, 
daarna gaat hij te voet weer huiswaarts naar Altea, stoer hoor! Buiten het vele 
werk dat hij geheel gratis en voor niets doet, is hij ook ontzettend aardig. Ik 
kan iedereen een praatje met deze gezellige, vriendelijke en bescheiden man 
aanraden. Elders in dit blad staat een interview dat ik vorige maand met hem 
heb gehad.  
- Henk Murks. Onze techneut, die héél veel verstand heeft van de techniek en 
de bouw van onze club. Hij kent de club van binnen en van buiten.  
Naast het feit dat hij ons adviseert op dat gebied, werkt hij keihard voor de 
club, samen met Karin, zijn vrouw. Verven, opruimen, verlichting aanleggen en 
vele andere klussen die nou eenmaal moeten gebeuren: niets is hem teveel.  
Afgelopen maand zijn ze beiden twee weken onafgebroken bezig geweest om 
ons bijgebouw weer “woonklaar” (vergaderklaar) te maken en op te ruimen. Ga 
maar eens een kijkje nemen, je weet niet wat je ziet als je ook de vorige situa-
tie gekend hebt. In deze brug staat een foto van Henk in “actie”. Ook Jeanet en 
Johan hebben geholpen met schilderen. Wat ontzettend fijn dat er zoveel men-
sen actief willen helpen.  
- Bart Groels. Jarenlang heeft Bart in de club les in tekenen en schilderen gege-
ven. Bart heeft qua gezondheid veel moeten inleveren de afgelopen jaren. De 
manier waarop hij hiermee omgaat is fantastisch. Op dit moment is Bart stand-
by bij tekenen en schilderen en tekent hij iedere maand de voorpagina van onze 
brug; hij tekent bruggen met een geschiedenis.  
Vorige maand kreeg ik van Bart tot mijn verrassing het mannetje van onze club 
in klei aangeboden. Waarom? Zomaar, wat een mooi gebaar Bart, dankjewel! 
Elders in dit blad staat een foto hiervan. 
Tot slot wil ik aandacht vragen voor de ALV die wordt gehouden op woensdag-
middag 23 maart om 14.00 uur. We hopen dat er veel mensen komen.  
Verder wens ik iedereen een prachtige maand maart toe en hoop jullie te ont-
moeten in de club. 
 
Met een hartelijke groet,  
Gerry Officier, 
Voorzitter
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RECEPT VAN DE MAAND  
Beste Leden, 

Dit recept heb ik van facebook geplukt, het is heel simpel en vegetarisch. 

Gevulde aubergines; 

Ingrediënten voor 2 personen; 

2 aubergines-1 grote tomaat-
kleine ui-1 teentje knoflook-kleine 
paprika-mayonaise-strooikaas-
klein blikje tonijn. 

Halveer de aubergines en plaats ze 
in de magnetron, snijd alles klein, 
als de aubergines zacht zijn schep 
het vlees eruit. Doe alles in een 
koekenpan en bak alles half gaar, 
schep alles in de 4 halve aubergi-
nes, schep erop de tonijn, dek af 
met mayonaise, daarna de strooi-
kaas erop. Een half uur in de oven 

op 180 graden. 

Eet smakelijk, Paul van Veen. 

Op 22 januari en 19 februari hebben we weer een bingo gehad. Beide zijn 
gelukkig weer druk bezocht en iedereen heeft genoten van zijn of haar prijs. 
Jazeker, mannen doen ook heel graag mee! In januari was de hoofdprijs voor 
Maria. In februari ging Thea met de eer strijken. Zij won tevens een tegoedbon 
van supermarkt De Buren, beschikbaar gesteld door Bob Cats. We hopen dat 
iedereen de volgende keer weer komt of dat degene die hier nog niet mee 
bekend is, wil komen kijken hoe gezellig we het dan hebben. Er zijn mooie 
prijzen te winnen en er is ook geld voor in de knip. Men heeft veel spanning en 
plezier, ook de bitterbal in de pauze ontbreekt niet. Nu we dit allemaal vermeld 
hebben willen wij graag de volgende sponsors bedanken die het mede mogelijk 
maken om mooie prijzen beschikbaar te stellen voor onze bingomiddag. Dit 
zijn Salus, Bob Cats en Imed. 

Op 13 februari was er ook een inloopborrel met muziek. De opkomst was 
groot. Het zangduo Manon en Pierre zorgden ervoor dat het een groot feest 
werd. Er gingen vele beentjes van de vloer en de stemmen werden schor 
gezongen. Al met al een zeer geslaagde avond. 

Het Evenemententeam 

Van het Evenemententeam 

 

Het boertje van club Los Holandeses 
 
Jarenlang heeft Bart, teken- en schilderleraar,  
les gegeven aan onze leden.  
 
Tegenwoordig assisteert hij Linda 
Mahler bij de schilder/tekenlessen. 
 
Dat Bart ook kon werken met klei,      
dat wist ik niet.  
Bart maakte een prachtig boertje, het 
symbool van Club Los Holandeses.  
 
In februari kreeg ik dit van hem aangeboden. Zomaar!!   
Dank je wel lieve Bart, ik ben er heel blij mee.            Gerry



 
Velen van onze lezers zullen weten dat door 
trieste omstandigheden er geen muzikale bege-
leiding meer is voor ons Shantykoor. Is het 
voortbestaan van ons Shantykoor dan bedreigd? 
 
Na ampel overleg hebben wij een Interim 
muziekcommissie in het leven geroepen        
om te kijken of we iets kunnen doen met 
“orkestbanden”. Inge Visser is aan het zoeken 
geslagen en vond een aantal zeer bruikbare 
Karaoke bestanden die pasten in ons repertoire.  
 
 
Vervolgens hebben wij die bewerkt zodat ze als kaal muziekbestand afgespeeld 
kunnen worden en Wim Michels heeft zich samen met Inge beziggehouden met 
het “converteren” van de teksten want vroeger pasten wij de muziek aan de tek-
sten aan maar heden ten dage is dat andersom en in de muziekbestanden zaten 
nogal wat afwijkingen.  
 
Er zijn ook een paar prachtige nieuwe liederen toegevoegd aan het repertoire. 
Inmiddels zijn wij al enkele weken aan het repeteren in deze nieuwe opzet en 
het begint steeds beter te worden.  
 
Gelukkig hebben wij ook alweer 2 nieuwe zangers mogen inschrijven. Helaas 
heeft onze voorzanger Wil Smits ons koor door omstandigheden moeten verla-
ten. Bedankt Wil voor je inzet bij ons koor.  

 
Op de aanstaande lente-
fair op 26 maart zal het 
Shantykoor zorgen voor 
een beetje muzikale 
ondersteuning.  
Kom allemaal maar 
even luisteren. 
 

Fred Dörr 

Shantykoor nieuwe stijl.
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 OOK LEUK OM TE WETEN OVER NEDERLAND 
de volgende 15 weetjes 

36. De Beurs van Hendrik de Keyser in Amsterdam wordt beschouwd als 's 
werelds oudste aandelenbeurs.                                                                        
37. Nederland heeft veel bekende schilders voortgebracht, zoals Rembrandt 
van Rijn, Vincent van Gogh en Willem de Kooning. In Amsterdam alleen kan 
je 22 schilderijen van Rembrandt en 206 werken van Van Gogh vinden.                                                                       
38. Er zijn 1.281 bruggen in Amsterdam!                                                          
39. Nog een van die fijne feitjes over Nederland is dat de microscoop werd 
uitgevonden in Nederland in de 16e eeuw.                                                                                    
40. In Amsterdam vind je Europa's eerste en enige verslavingskliniek, Smith 
& Jones genaamd. Allerlei verslavingen worden er behandeld, van drugsver-
slavingen tot videospelletjesverslavingen.                                                                         
41. De bekende bloementuin Keukenhof is de grootste bloementuin ter wereld.                                                                                              
42. Bekende Nederlandse acteurs zijn onder meer Rutger Hauer (“Blade 
Runner”), Famke Janssen (“the X-Men”) and Carice van Houten (“Game of 
Thrones”).                                                                                                     
43. Nederland heeft de hoogste kabeldensiteit in Europa.                                       
44. Voetgangers mogen niet op de speciaal ontworpen fietspaden wandelen die 
je overal in Nederland vindt.                                                                                
45. Wanneer Nederlandse schoolkinderen slagen voor hun examen, wordt de 
Nederlandse vlag samen met hun boekentas buiten gehangen.                          
46. Wist je dat wortels oorspronkelijk niet oranje waren? Ze waren zwart, wit, 
geel, paars of rood. De oranje variant werd gekweekt ter ere van het Huis van 
Oranje, dat de opstand tegen de Spanjaarden leidde en later de koninkijke 
familie werd.                                                                                                            
47. Dat is trouwens ook waarom oranje de nationale kleur is van Nederland, 
terwijl de kleuren van de vlag rood, wit en blauw zijn.                                         
48. Een Nederlander fietst gemiddeld 2,5 km per dag en zo'n 900 km per jaar.                                                                                      
49. Er zijn zo'n 1.000 musea in Nederland, waarvan 42 in Amsterdam.             
50. Nederland is een constitutionele monarcie sinds 1815 en een parlementaire 
democratie sinds 1848.   

het nieuwe orkest
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Dit is het stuk wat in de Brug van februari niet geplaatst is !! 
Het is nu bij het schrijven van dit stukje zaterdag 15 januari. Wat gaat de tijd 
toch snel een week, maand of jaar het is voorbij voor je het weet. 
Op zaterdag 25 december hadden wij onze kerstlunch. De opkomst was voor 
ons boven verwachting in deze tijd. Helaas kregen we toch een aantal afzeg-
gingen op het laatste moment. Wij hebben weer ons best gedaan om voor onze 
leden een mooi menu te presenteren. Wij hebben dan ook vele complimenten 
mogen ontvangen. Daarvoor onze hartelijke dank.                                        
De sfeer was weer als vanouds. Met wederom een prachtige openhaard. 
Bedankt Fred Dörr voor je bijdrage hiervan. Verder willen wij als barteam  
iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar weer met man en daad hebben 
bijgestaan bij verschillende evenementen. Zoals jullie waarschijnlijk al is 
opgevallen heeft Margo helaas ons team verlaten. Wat jullie ook hebben 
gezien op de nieuwjaarsreceptie dat ons team is versterkt met Vivianne. 
Hopelijk gaat zij het net zo goed naar haar zin krijgen zoals Margo het bij 
ons heeft gehad. Samen met het bestuur en het evenemententeam gaan wij 
ook dit jaar weer het één en ander voor jullie verzorgen.                                  

We beginnen op 5 maart met een stamppotten middag.  
Op zondag 17 april paaslunch aanvang 13.00 uur. Wij laten van ons horen via 
de mail en ons maandblad zodra daar meer over bekend is. Namens ons gehe-
le team hopen wij jullie weer regelmatig te ontmoeten in ons clubgebouw.                 

Het barteam. 

VAN HET BARTEAM

BRIDGENIEUWS       Uitslagen:  

 Nieuwjaarsdrive 28 Januari   1.  62.50 % Ans de Geus – Jan Mol                                
2.  60.00% Emmy en Ruud Kool                                    
3.  58,33% Anneke en Henk Overmeen                           

4 Februari      1.  66.67% Ans de Geus – Jan Mol                                
2.  61.11% Hester Steenbergen - Dollie Degenk.             
2.  61.11% Emmy en Ruud Kool                                    

11 Februari    1.  64.26% Oljusja en Frans van Woudenberg                 
2.  57.29% Riek Tol – Ben van Beek                    
3.  56.34% Ineke en Hans Praalder                                 

18 Februari    1.  60.36% Jeanette en Johan Wink                     
2.  59.82% Anneke en Henk Overmeen                
3.  59.52% Hennie Haas – Piet Verhees. 
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BEELDHOUWEN en S C H I L D E R E N
Wat een mooie februari maand hebben we weer gehad. Ongelooflijk heerlijk 
hebben we in het zonnetje kunnen hakken en ook de schilders hebben hun 
kwasten en ezeltjes mee genomen naar buiten om bij het zwembad te gaan zit-
ten. Er is weer hard gewerkt door vele vrijwilligers die na de verbouwing van 
de opslagruimte en het bokkenhok de kwast ter hand hebben genomen voor de 
finishing touch. Bedankt aan iedereen die er aan mee heeft gewerkt. Inmiddels 
staan bijna 
alle ezels ook 
op stal, het 
wordt een 
ware kinder-
boerderij. 
Momenteel 
zijn er nog 
wat bokken 
in hun bui-
tenverblijf, maar die 
komen ook weer 
terug. Er zijn ook 
nog bokjes in de 
maak dus het wordt 
van de zomer een 
drukke boel, dus 
maar eens kijken of 
er nog ergens een 
plekje voor ons is als 
het niet meer past! 
Plaatjes zeggen meer 
dan woorden 
dus kijk maar 
naar de bezig-
heden van de 
kunstenaars.                          
 
 
Linda 
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Deze maand beantwoordt Zjohn Marijnissen de 10 vragen. Zjohn verzorgt al 
een paar jaar het groen in onze club. Dankzij Zjohn kunnen we genieten van 
prachtig gevulde plantenbakken en een mooi opgeruimd buiten.  
  
 1. Wie ben je?  
 Zjohn Marijnissen, singel, 69 jaar en afkomstig uit Breda. Ik ben wat verlegen 
en zoek daarom niet makkelijk contact met mensen die ik niet ken.  
 
2. Hoe lang woon je al in Spanje?  
 Ik woon nu 5 jaar in Spanje maar eigenlijk wilde ik naar Italië. Ik ben altijd 
gek geweest op de fiat 500 en heb er in mijn jonge jaren 3 versleten.  
  
3. Waarom heb je gekozen voor Altea? 
Ik kwam in Benidorm op vakantie van half januari tot half februari om een 
stukje van de winter in Nederland te overbruggen. Ik had vrienden in Albir 
wonen maar ik vond Altea én Villajoyosa mooier en uiteindelijk werd het Altea 
door het oude pueblo boven bij het kerkje.  
  
4. Wat heb je gedaan in je werkzame leven?  
 Ik ben begonnen met werken in een cafetaria, daarna in een distilleerderij maar 
dat was geen succes. Daarna heb ik mijn dienstplicht vervuld en vervolgens 
heb ik 45 jaar gewerkt bij Vroom en Dreesman tot aan het faillissement en heb 
daarna nog 1 jaar in een hotel gewerkt. 
  
5. Wat vind je belangrijk in het leven?  
 Moeilijke vraag maar ik vind gezondheid in ieder geval belangrijk. 
  
 

 
 
 
 
 
6. Heb je hobby’s? 
 Ik houd van wandelen, terrasjes 
pakken en van Zuid-Amerikaanse 
en  Spaanse muziek, 
  
7. Club los Holandeses: wat mis je 
in de club? 
 Ik zou het fijn vinden dat er 
iemand in de club is die hulp kan 
bieden bij problemen met computer 
of mobiel. En verder mis ik een 
maatje die meehelpt in de tuin en 
die wat meer verstand heeft van 
planten.  Verder mis ik een goede 
kraan bij het toilet bij het zwembad. 
  
8. Wat zou je willen veranderen in Nederland?  
 Het zou heel fijn zijn dat Nederland in deze coronatijd regels maakt samen 
met de buurlanden. Verder zou ik het weer wel willen veranderen maar dat lukt 
niet en daarom ben ik hier! Wat ik ook zou wensen is een regering die slag-
vaardiger is: niet lullen maar doen! Ik zou het aantal politieke partijen willen 
verminderen en ook de grote hoeveelheid wetten.  
 
9. Wat zou je hier in Spanje willen veranderen?  
 Het gedrag in het verkeer en ik denk dat de buitenlanders gauw een poot wordt 
uitgetrokken. Het blijft dus oppassen! 
  
10. Heb je nog grote wensen?  
 Nee, ik ben erg tevreden maar ik zou wel heel graag een keer Sevilla en 
Granada willen bezoeken. 
  
 Dank Zjohn voor je openhartige antwoorden. 

10 vragen aan....

ZJOHN MARIJNISSEN
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Graag willen wij ons even voorstellen:  
Wij allen bij BOB CATS hebben service, professionalitiet en klantvriendelijk-
heid hoog in het vaandel staan. Daarnaast zijn we experts in verzekeringen 
sinds 1976 met een kantoor in het pittoreske dorpje Altea. Ik ben het BOB 
CATS team vorig jaar komen versterken en werk al jaren nauw samen met 
Robert van der Zande, van het team van Salus Ziektekostenverzekeringen. 
 
Omdat er uiteraard veel misinformatie heerst en niet iedereen goed weet wat 
er geëist wordt bij residentie aanvragen en hoe de verzekeringswetten hier in 
Spanje in elkaar zitten, willen wij graag onze expertise aan de Hollandse Club 
aanbieden en beschikbaar stellen.  
 

Wij zullen op alle opendagen c.q. evenementen aanwezig zijn met een  
SALUS / BOB CATS stand en u graag te woord staan met raad en daad. 

 
Ook zal onze advertentie maandelijks in DE BRUG staan, waar onze contact-
gegevens staan vermeld, schroom niet en bel of mail gerust. U kunt onze 
advertentie ook terugvinden op de website van Club los Holandeses         
(sponsorpagina). Van daaruit is het gemakkelijk navigeren naar onze website. 
Blijf gezond en tot snel, met vriendelijke groet, Nevada Maenen- Meijer 

BOB CATS VERZEKERINGEN en Robert van der Zande,                   
SALUS ZORG VERZEKERINGEN. 

EEN NIEUWE ADVERTEERDER STELT ZICH VOOR:

 

 
 

 

  

Een vrijwilliger met een goudenrandje 
Henk Murks, onze alleskunner.  

 
Henk wat heb jij vorige maand 
enorm hard gewerkt. Je hebt 
ervoor gezorgd dat ons bijgebouw 
weer een prachtige uitstraling heeft 
gekregen.  
 
Het bestuur wil jou en Karin daar-

voor heel hartelijk danken.  



Zaterdag 5 maart 
 

Stamppottenmiddag  
Aanvang 14.00 uur 
Kosten € 12.50 p.p. 

 
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 
Kraam te boeken voor leden bij de 

bar á € 3.50 
 

Zondag 17 april Paaslunch 
Aanvang 13.00 uur 

 
Zaterdag 23 april Bingo 

Aanvang 14.30 uur 
 

Zaterdag 30 april Oranjemarkt 
10.30 tot 14.00 uur 

Kraam te boeken voor leden bij de 
bar á  € 3.50 

 
Woensdag 4 mei Dodenherdenking 

 
Zondag 8 mei Moederdag 

Van 11.00 tot 13.00 uur 
 

Zaterdag 14 mei Travestie show 
Van 20.00-23.00 uur 

Alleen voor leden, zie flyer. 
 

Zaterdag 21 mei Bingo 
Aanvang 14.30 uur 

 
Zondag 19 juni Vaderdag 

Van 11.00 tot 13.00 uur 

Hallo allemaal, 
Op een donderdag kort geleden bij het openen van de Bieb, over-
kwam ons iets wat niet vaak gebeurt, we waren sprakeloos, het 
was een  totaal nieuwe omgeving voor ons daar beneden. 
Geen wonder dat niet alle leden tijd hebben om te lezen, een team van vrijwilli-
gers had huisgehouden, er was geruimd, gekuist, geklust en geverfd in alle ver-
trekken rondom de Bieb. Ikzelf, wanneer een werkwoede me overvalt, ga in een 
hoekje zitten wachten tot de aanval over is. Dus graag wil ik dit werklustige 
team wel eens bij  mij thuis uitnodigen. Chapeau voor geweldig werk. 
 
Ook binnen in de Bieb waren stapels verouderde boeken verdwenen en alle 
planken schoon, de overige boeken waren weer prachtig gesorteerd. Er schijnt 
daar zo nu en dan een kaboutertje rond te lopen. We zien  haar wel vaker op de 
Club vermomd als kaasvrouwtje of onherkenbare Piet en Dame achter de tafel 
met Bingoballen rommelen. Dank je wel, je bent echt een kanjer! 
 
Na de opruiming zijn nog veel mooie exemplaren bewaard gebleven voor ver-
koop op de altijd gezellige Lentefair op zaterdag 26 maart.  
 
In de Brug van december heeft Rob Dolfin zich al voorgesteld als nieuw mem-
ber en schrijver van romans die gebaseerd zijn op interesses, auto's, reizen en 
avontuur. Zijn boeken zijn te koop via zijn website (www.robdolfin.nl), je kunt 
je alvast inlezen; uit zijn reeks van 7 boeken zijn er 2 opgenomen in onze Bieb, 
met de titels Tankslag en Vlucht. Met dank aan Rob, wij wensen jullie veel 
leesplezier.                             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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TRAVESTIE SHOW 

ZATERDAG 14 MEI 

20.00 UUR TOT 23.00 UUR 

 
          
  OPTREDEN 
  VAN 
  MISS DIAMOND 
 
  EN 
 
  MUZIEK VAN 
  DJ DIFFREND 
 
 
   Toegang gratis, alleen voor leden, inschrijven aan de bar. 

Red Hats 
Woensdag 2 februari was het weer zover; 
voor de derde keer verscheen er in Albir en 
omgeving een grote groep dames van zeke-
re leeftijd in paarse kleding en met een 
rode hoed. Ah ha, de Red Hats hadden 
zeker hun maandelijkse uitje.  

In november 2021 had Ria Bontekoe, lid 
van Club Los Holandeses, het initiatief 
genomen om in Spanje een chapter op te 
richten, de Red Hats, een club overgewaaid uit de Verenigde Staten, 
een vrolijke vrouwenbeweging voor vrouwen die de 50 gepasseerd 
zijn en plezier in het leven hebben. Met en voor elkaar worden uitjes 
georganiseerd gehuld in paarse kleding en een rode hoed, zonder enig 
ander doel dan gezelligheid en vooral niet zeuren. In De Week heeft 
inmiddels ook een artikel gestaan en ruim de helft van de leden van 
de Red Hats is lid van de Hollandse club maar dit is absoluut geen 
voorwaarde en is geen activiteit binnen de club. 

Met de tram vertrokken we met 24 vrouwen naar Villajoyosa waar we 
na aankomst koffie dronken en de tentoonstelling bezochten van de 
Nederlandse kunstenares Monique Neyzen. Monique vertelde gepassi-
oneerd over haar werk waarbij beweging het hoofdthema is in haar 
beelden en tekeningen. Daarna wandelden we naar de chocoladefa-
briek van Valor waar we gastvrij ontvangen werden met uitleg, ten-
toonstelling film en museum. Ook mochten we een blik werpen op het 
productieproces en na afloop kregen we iets te snoepen en kon er 
geshopt worden in de showroom. Via het oudste gedeelte van de stad 
liepen we door kleine straatjes en langs gekleurde huizen richting het 
strand, onderweg herhaaldelijk nagestaard door applaudisserende toe-
schouwers op het moment dat de kleurrijke groep langs kwam. Op het 
terras bij restaurant Gusta Pizza streken we neer waar drank en spijs genuttigd 
kon worden. Queen Ria en haar 1e assistent Oljusja bedankten iedereen voor hun 
aanwezigheid en vooral organisator Yvonne Ruiter verdient een pluim op haar 
rode hoed. 

Al met al was het een geslaagde en gezellige dag die volledig aan het beoogde 
doel beantwoordde.... het was top.                               Elzelies
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CANASTA afdeling

DE TAAL VAN DE ZEE 
Wakker worden aan de rand van de Middellandse zee 

is elke ochtend een mooie ervaring. 
En elke ochtend weer anders. 

 Soms glad als staal, roze gekleurd door de opkomende zon. 
Soms kabbelend omdat er een windje is opgestoken en loodkleurig, 

want de wind heeft wolken meegenomen.  
De zee is een spiegel.  

De zee heeft veel geheimen.  
De zee vertelt verhalen waar ik graag naar luister.  

Jarenlang heb ik op hem gezeild,  
in hem gezwommen,  

van hem genoten. 
En nog steeds geniet ik als ik de branding hoor,  

kinderen zie spelen, 
 een hond zie rennen. 

Een tijdloos iets,  
gaat nooit voorbij. 
Andere kinderen, 

andere hond,  
andere ik, 

 dezelfde zee,  
eindeloos..................... 

Inge Albers 

 

We hebben ons Sinterklaastoernooi, welke door de Corona niet door kon     
gaan verplaatst naar 14 februari,Valentijnsdag.  

Een avondvullend toernooi met een soepje en een broodje en 2 drankjes      
aangeboden door de Canasta afdeling. De avond was een succes, zeker de 
moeite waard om snel weer eens iets te organiseren. 

Willeke de Bruijn en Joke Niestadt 



“El Canto de la Vida “  
Ons gemengd koor, is sinds een paar weken weer aan het 
zingen. De opkomst is nog niet erg groot, gemiddeld 15 
personen maar dat komt waarschijnlijk doordat er nog 
leden in Nederland zijn en we nog steeds buiten zingen 

ivm het virus. Soms staan we te 
warm, bij het zwembad of te 
koud bij de tafeltennisplaats maar 
de echte “diehards” geven daar 
niet om en komen trouw zingen. 
Ons koorlid Oljusja had beloofd 
ons een paar ademhalingstechnieken te leren om te 

zorgen dat we niet buiten adem raken en dat gaf af en toe hilariteit wanneer we 
met elkaar ‘hik,hok’ riepen en tegen onze wijsvinger moesten blazen met een 
ingetrokken buik. Volgens de dirigent moest er meer passie klinken in het lied 
‘Ik hou van Holland’ het werd kennelijk niet enthousiast genoeg gezongen, 
waarop koorlid Willeke de Bruijn de opmerking maakte ‘daarom zijn we alle-
maal in Spanje’ zó is ons eigen clublied ontstaan. De tekst is aangepast op de 
bekende melodie, dus nu heeft ons koor een eigen lied zoals het hieronder staat. 
Misschien een idee om het voor de club Los Holandeses als clublied aan te 
nemen?? Ook enthousiast? We horen het wel.        Margaret Vegter  

Couplet: 
Spanje, met je palmen en je stranden, we mogen er graag landen met 

de club echt ver van huis. Spanje waaraan wij ons hart verpanden 
ondanks andre mooie landen voelen wij ons hier ook thuis.  

Couplet: 
Spanje, met de siësta’s en paella, dat is wennen ja dat wel ja, maar 

we passen ons graag  aan. Spanje, met je helder blauwe luchten,  
pensionados kou ontvluchten, en liefst niet naar huis toe gaan. 

Refrein: 
Ik hou van Spanje aan de Mediterranee 

We spreken Spaans daar, wel een zinnetje of twee 
Daar waar we buiten zitten op een leuk terras,  

genietend van een vino in ons koele glas 
Ik hou van Spanje ben er echt wel voor gezwicht 

Want hier in Spanje blijft de plu vaak dicht  
Gezond voor lijf en geest als je in Holland bent geweest 

Hou ik van Spanje toch het allermeest. 
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Bericht van het Klaverjasteam 
De maand februari is niet een feestmaand met dagen, wel  
wat het mooie weer ons brengt, we kunnen nog niet buiten  
spelen, nog even geduld, wij hebben wel gekaart op  
woensdag en zondagochtend.                                     
De leeftijden van de klaverjassers is vrij oud, wij hadden 
op een gegeven moment een tafel met een dame van 90 
jaar en de andere dame is 88 en tja gaat ze nat of ver-
zaakt ze een keer, dan zegt ze altijd ‘ach brand is erger’ 
daarbij was een heer van 84 en de andere speler was een 
jongeling van 77 jaar. Het zou fijn zijn om wat jongere 
spelers te begroeten, welkom, bij ons clubje. 
Zo zijn er soms topscores, Henk en Elly 6.100 punten, 
maar ook is er een super lage score van 3.300 punten, 
voor Rietje Oudenrijn. Soms wordt er veel gescoord met 
de roem die er valt, het was deze maand een keer bij het 
eerste spel, er viel 130 roem, dit is een lekkere start. 
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om met elkaar te kaarten, wat te klet-
sen, maar vooral ook te lachen. Wij wensen iedereen veel kaartplezier en vooral 
niet vergeten, er zijn altijd prijzen te winnen.   

Het Klaverjas Team                                              

  Wandelclub “de Barranco stappers”  

De wandelclub is nog steeds heel actief en groeit, er zijn 
best veel enthousiaste fitte stappers. Organisatorisch moet 
er bij grotere groepen soms wat bijgesteld worden, qua 
meerijden, achter elkaar rijden, koffie drinken, eten, maar 
voor alles is een oplossing!  

We proberen nog steeds nieuwe wandelingen uit in de 
omgeving. Dat kan ook wel eens zo uitpakken dat we even moeten zoeken, 
waar ligt de route nou precies? Dit maakt het juist zo leuk, want waar kom je 
terecht. Meestal op locaties waar je niet zo snel zou komen. Zo hebben we 
pas een nieuwe wandeling rond Polop gedaan en zijn op bijzondere plekken 
geweest, zo leuk! Als je eens mee wilt, dat kan als je enige ervaring hebt om 
in de bergen te wandelen. Natuurlijk blijft lopen altijd op eigen risico en met 
STEVIGE wandelschoenen.                          

Joke Niestadt 
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Het praatje aan de bar kon er niet omheen om de nieuwe hype te bespreken, 
namelijk het vervolg van Me Too, het Voice of Holland en het Ajax-schandaal. 
Ik wachtte met het gesprek te beginnen totdat er alleen mannen aan de bar 
zaten. Zoals ik al had gedacht, waren de meningen niet zo verdeeld. 
We zijn er niet blij mee met deze ontwikkeling, we durven bijna geen vrouw 
meer aan te kijken, laat staan aan te raken. 
Er lopen altijd wel wat geilneven rond en dat is natuurlijk altijd zo geweest, 
vroeger noemde men die gasten gewoon potloodventers, 
 
Maar, als jongens op straat niet meer naar meisjes mogen fluiten hoe moeten 
die meisjes dan aan een jongen komen. Als ik zo'n meisje zou zijn en er wordt 
niet naar mij gefloten, dan zou ik mij ernstig zorgen maken en vrezen dat ik 
nooit een echtgenoot zou krijgen c.q. kinderen. 
Natuurlijk is het niet goed dat er geilneven maar raak grijpen, maar als een 
vrouw aangeeft dat zij dit niet wilt, moet het stoppen. Dit gebeurt niet altijd en 
dan moeten de "slachtoffers" het ergens gemakkelijk kunnen melden bij hun 
moeder bijvoorbeeld zodat de daders op hun daden aangesproken en/of bestraft 
kunnen worden. Afkicken wordt ook wel geadviseerd maar of dat helpt?  
Het zijn ook geen slimme viespeuken, zij sturen bewijzen mee in de vorm van 
een appje van hun (misschien wel uitvergroot) geslachtsdeel, hoe gek kan het 
zijn?  
Dit is zo ongeveer de mening van mannen, vrouwen zullen er nog wel strenger 
over denken en dat is logisch. Ik hoorde wel een oplossing voor het probleem 
van een vrouw, namelijk, stuur het appje met de dickpic door naar de vrouw of 
vriendin van de afzender, dan wordt het probleem intern opgelost (of niet). 
 
Het wordt de laatste tijd weer aardig druk op de club ook de evenementen wor-
den druk bezocht, zal het corona tijdperk nu eindelijk teneinde zijn? Het ziet er 
wel naar uit, zelfs in Nederland worden de maatregelen sterk versoepeld.  
 
De komende algemene ledenvergadering deze maand zal vast weer rustig verlo-
pen, hoop ik althans. Bij de vorige ALV werd het bestuur unaniem gekozen en 
dat zegt wel wat over het vertrouwen dat de leden hebben in het huidige bestuur 
onder leiding van een voortreffelijke voorzitter. 
 
                                                                                     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.

In het land der blinden… 
 
Vaak word ik, als ik op de club ben, aangespro-
ken door medeleden die een probleem hebben 
met hun telefoon, tablet, laptop of computer. 
Ik lijk dus klaarblijkelijk uit te stralen dat ik er 
“verstand” van heb. 
 
Ene Confusius zei ooit eens: “als je ergens van hoort, dan vergeet je het”,  
“als je iets ziet, dan onthoud je het” en “als je iets doet, dan begrijp je het”! 
 
Dat is dus ook de manier waarop ik het allemaal heb geleerd. Niet bang zijn 
fouten te maken en door dingen te doen het leren. 
Hoe ben ik daar eigenlijk in gerold? Opgeleid als elektricien (waar ik om de 
kost te verdienen nooit iets mee heb gedaan) kwam ik terecht in de verkoop 
van bruingoed (radio, televisie en afspeelapparatuur). Via een overstap naar 
luchtvrachtexpeditie en logistiek in de scheepsbouw ging ik mij bezighouden 
met het inrichten van grote bedrijfscomputersystemen. 
 
Ik wil graag mijn kennis en expertise delen met leden van onze club als zij 
problemen ervaren met een van hun digitale apparaten en stel voor op elke 
donderdag spreekuur te houden in ons clubgebouw van 10:00 tot 12:00 uur. 
 

Ik stel voor dat degene die hulp nodig heeft mij een e-mail stuurt op 
fred@doerr.nl of een Whatsapp naar +31 620979279. 

Samen proberen we dan de problemen op te lossen. 
Fred Dörr   

VRAAG EN AANBOD 
Te koop: 
Ronde, leren Marokkaanse poef. 
Kleuren rood en gebroken wit. 
Doorsnee 48cm 
Hoogte 25cm 
€ 25 
Bellen met Inge: 634353883
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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                                        

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


