
We schrijven februari 2023  
 De Erasmusbrug in Rotterdam is evenals de Prins Clausbrug 
in Utrecht die over het Amsterdam-Rijnkanaal ligt, een    
ontwerp van architect Ben van Berkel (UNStudio) 
Het is een tuibrug, gecombineerd met een basculebrug.   

Er lagen na een bewogen voorgeschiedenis drie ontwerpen voor een 
brug die de kop van zuid moest gaan verbinden met het centrum.  

                                                                                  (vervolg pagina 2)
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CLUB LOS HOLANDESES       algemene informatie
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info@holandeses.nl 
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                     tel. 605 350 841 
Paul van Veen          Secretaris  
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Jos de Bruijn           Penningmeester      
                     tel. +31 653 867 565 
Fred Mahler             Vice-Voorzitter      
                     tel. 663 632 985 
Joke Niestadt         Algem. Bestuurslid  
                  tel.  656 943 098 

     

Redactie:   
E-mailadres voor kopij:  
 
        deBrug@holandeses.nl 
                   
Willeke de Bruijn  tel.:+31 627 377 881 
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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:  

Dat die drie ontwerpen voor de brug er waren (door Struijs, Quist en van 
Berkel) zorgde voor wrijving, die in de pers terecht kwam. Struijs betoog-
de onder andere in een artikel in de Volkskrant, dat het van Berkel-ont-
werp te veel leek op de Alamillobrug in Sevilla van Santiago Calatrava. 

Op 14 november 1991 koos de gemeenteraad met 31 tegen 12 stemmen 

voor het van Berkel-ontwerp. De brug werd gebouwd in Vlissingen. Op 13 
april 1995 kwam de kenmerkende pyloon per schip naar de Kop van Zuid 
en werd daar gemonteerd aan het brugdek. De vorm van de pyloon 
bezorgde de brug haar bijnaam, “De Zwaan”.      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               Eddy Staal                              +32  474 984 143   
Biljart instuif                       Cor Klaver                                     679 015 430         
Biljart libre                         Eddy Staal                             +32  474 984 143 
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   
Keezen                                Elly van der Zaan                    +31  615 506 484  
Klaverjassen                        Hester Steenbergen               +31  641 504 688  
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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Wat is de betekenis van een club eigenlijk? Kort samengevat, een gezel-
schap, kliek, kring, sociëteit, vereniging, gemeenschap, gezelligheidsver-
eniging, loge, soos en wellicht zijn er nog wel meer benamingen. En wat 
is het doel: saamhorigheid, gemeenschappelijk doel, interesse, vriend-
schap, vertrouwen en de verbinding met elkaar! 

Soms vraag ik mij af of dat wel zo beleefd en gevoeld wordt, er zijn 
altijd verschillen in inzicht en ook zijn er soms onderlinge spanningen 
voelbaar. Ook zijn er verschillen in benadering van en door de diverse 
afdelingen. Leden haken af, soms door onduidelijke redenen of omdat 
men zich toch niet, of niet meer, thuis voelt. Het is volgens mij heel erg 
belangrijk om juist de nieuwe leden een gevoel van ‘je bent welkom’ te 
geven. Het is altijd het meest makkelijk om om te gaan met de mensen 
die je al kent. Ook in een grote groep zijn er mensen die zich een eenling 
voelen. Belangstelling is dan heel belangrijk. 

Dit waren even een paar persoonlijke opmerkingen. Misschien komt het 
omdat ik sinds enige tijd slechthorend ben geworden, maar hoe ervaren 
anderen met een handicap dit? Een lichamelijke beperking als slecht 
kunnen bewegen, lopen of zien zijn oorzaken van een eenzamer en terug-
getrokken bestaan. 

Hopelijk worden we met elkaar oud, maar wel met de voorkeur, zo 
gezond mogelijk, maar helaas horen gebreken erbij en daar mag best 
rekening mee worden gehouden. 

Dit stukje van de redactie wil ik zeker heel positief eindigen. Als redactie 
zijn we heel blij met een aantal trouwe leveranciers van  kopij. Uiteraard 
het bestuur met een maandelijkse update. Bart Groels die nu al tijden 
voor prachtige en persoonlijke tekeningen en schilderijen voor de voor-
pagina zorgt, met de bijbehorende teksten. Gerard van Gent die toch 
iedere maand iets te “barpraten” heeft. Inge Albers die maandelijks bij-
draagt met een persoonlijk filosofietje. En natuurlijk alle afdelingshoof-
den die ons op de hoogte houden van het reilen en zeilen van hun afde-
ling.  

Kortom laten we maar blij zijn met elkaar.       
 Elzelies
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 Van de bestuurstafel
Met ingang van 1 januari 2023, zijn er toch wel wat veranderingen betreft auto-
rijden. Het is in Spanje verplicht om een milieusticker te hebben voor je voer-
tuig.  Met deze sticker kunnen voertuigen worden gecategoriseerd op basis van 
hun energie-efficiëntie, waarbij rekening wordt gehouden met hun impact op 
het milieu. In totaal zijn er vier milieustickers (Label 0, Eco-label, Label C en 
Label B) die zijn gemaakt op basis van de milieu-impact. Dan zijn er nog voer-
tuigen die geen recht hebben op een milieusticker en vallen in de 50% “meest 
vervuilende categorie” wat betekent dat ze niet voldoen aan de eisen om als 
‘schoon voertuig’ te worden bestempeld. Om te controleren of je voertuig vol-
doet aan de voorwaarden om een milieusticker, kijk op de officiële DGT-websi-
te (zie onderstaande link) en voer uw kentekennummer in en klik dan op 'raad-
plegen'.  https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/ 

De milieusticker is te verkrijgen bij postkantoren (Correos) de prijs voor deze 
label is € 5. Als u ervoor kiest om de milieusticker in uw voertuig te plaatsen, 
moet deze in de rechterbenedenhoek van de voorruit worden aangebracht. In 
het geval van motorfietsen moet het op elk zichtbaar deel van het voertuig wor-
den geplaatst. Voor voertuigen met een buitenlands kenteken, kan je geen 
Spaanse milieusticker krijgen. 

l'Alfàs del Pi lanceert de campagne 'Jo també soc de l'Alfàs’ deze is gericht op 
eigenaren van honden, katten, fretten en andere dieren in gevangenschap, om 
hen te herinneren aan hun registratieplicht in de Gemeentelijke Dierentelling. 
Met de oprichting wil de gemeenteraad dieren beschermen, verwaarlozing en 
mishandeling tegengaan, verantwoord huisdierbezit bevorderen en 
mensen bewust maken van beleefdheid op straat. 

Zo kan de gemeenteraad specifieke campagnes toepassen, zoals vaccinatie of 
ontworming. De telling is wettelijk verplicht en de identificatie van dieren is 
een fundamenteel instrument om verantwoord eigenaarschap te bevorderen, ver-
lies te voorkomen en achterlating te bestrijden. Ook herinnert het gemeentehuis 
de bevolking eraan dat identificatie met een microchip, het identificatieplaatje 
en de gemeentelijke volkstelling in heel Spanje verplicht zijn. De procedure om 
je huisdier te registreren is heel eenvoudig. Op de gemeentelijke website 
(www.lalfas.es) de aanvraag voor registratie downloaden of persoonlijk ophalen 
bij de afdeling Diergezondheid en -bescherming.                     

Nog iets interessants voor als je een Spaanse bankrekening wilt, als niet resi-
dent en geen bankkosten. Er is nu een onlinebank die Nederlanders met een            
(vervolg volgende pagina)  
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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 
Het is weer februari, wat betekent dat je als lid je contributie hebt 
betaald. Als dat niet het geval is, zien we graag dat dit zo spoedig 
mogelijk gebeurt. Je wilt natuurlijk wel lid blijven van deze leuke 
vereniging.  
Een berichtje voor alle leden, als je bent verhuisd of enige andere 
verandering van emailadres of telefoonnummer, dit graag aan mij 
doorgeven. 
Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaat-
schapskaartje afhalen aan de bar.     
Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl. 
 
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:   

 
 Wil Smits  
 Fred Voskuilen   

                       Nanny Vromans 
 Ad van der Kruijs  
 Yola van der Kruijs     
 Co van der Starre 
 Andre Ernst  

  Peter Beer 
 
Afgelopen periode overleden:  Oud lid Jan Diederen 
 
Joke Niestadt, ledenadministratie  

adres in Nederland van een Spaanse bankrekening voorziet. Geen bankkosten, 
rente op je spaarrekening, 5 x gratis pinnen per maand en gratis overboekingen. 
Meer informatie op hun website: https://www.openbank.nl (onderdeel van 
Banco Santander). 

Namens het Bestuur  

Joke Niestadt

VERVOLG VAN HET BESTUUR
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
Nou, we zijn het nieuwe jaar met geweldig 
weer begonnen, het kon niet op zelfs, de 
schilders gingen met hun kwasten buiten 
een de gang. Wil iedereen even kijken of 
de contributie al is overgemaakt voor 
2023? Het is tenslotte al februari. 
Met beeldhouwen is het best wel druk op 
sommige dagen. Er zijn altijd wel mensen 
die BBHH hebben of gewoon op vakantie 
zijn, maar dat drukt momenteel het aantal 
deelnemers niet. Er heerst een leuke sfeer 
en er wordt bij elkaar gekeken, want het is 
een lust voor het oog om te zien wat er 
allemaal voor moois wordt gemaakt. 
In beide groepen komen heel gezellig men-
sen die hier maar een paar weken zijn en 
die toch even willen mee-hakken of mee-
kwasten, zeer leuk. 

De schilders zijn ook weer met hun eigen 
werken bezig. Ook bij de schilders is het 
iets drukker geworden nu er weer mensen 
terug zijn van winterstop. Afgelopen keer 
was het voor het eerst te koud om buiten te 
schilderen dus verhuisden we naar binnen.  

Daar wordt het echt een drukke boel, daar 
de biljarters ook met een grote groep zijn, 
maar voorlopig past het nog. 

 

 

 

 
Ik ben even een paar weekjes afwezig, maar 
hoop aan het einde van deze maand weer 
aanwezig te zijn op de artistieke dagen. 

Linda 
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BARPRAAT 
Milieustickers was het gesprek begin januari, dit was bij de Nederlandse 
gemeenschap wat laat bekend geworden. 
In steden met meer dan 50.000 inwoners is een milieusticker nodig als men 
met auto in de stad (of gemeente ??) wilt binnenrijden, velen van ons bezoe-
ken Benidorm of Alicante regelmatig, 
Dus wel belangrijk zo'n sticker op de rechterkant op je voorruit te hebben, 
anders word je verrast met een flinke boete, men heeft het over € 200 en deze 
besteed ik liever aan het barteam. 
 
De vraag is: waar krijg je zo’n sticker? Op het postkantoor is een apart loket 
voor de aanvraag, in l’Álfas del Pi en u raadt het al, lange rij en eindelijk aan 
de beurt, uitverkocht. Maar we hebben zelf gekozen om in Spanje te gaan 
wonen, dus niet zeuren. 
In het weekblad " De Week" van 11 Januari op pagina 4 staat een mededeling 
hoe te handelen. 
 
Ondergetekende vraagt zich af of de etter c.q. knetter motortjes ook worden 
geweerd uit de bewoonde wereld. 
 
Dan nog maar weer eens een restaurantbezoek. 
Het restaurant in het seniorencomplex Forum Mare Nostrum heeft weer eens 
een nieuwe uitbater. 
Er was voorheen nogal eens een wisseling van de wacht. 
Deze keer een goede ervaring. Het restaurant is gedeeld in twee afdelingen, 
één voor bewoners van het Forum en één voor niet bewoners.                    
Wel hetzelfde menu, maar wel andere prijzen € 13,50 voor bewoners,             
€ 16 voor niet bewoners. 
 
Keuze menu met 6 voorgerechten, 6 hoofdgerechten en 4 nagerechten. Er 
waren mooi gedekte tafels met linnen tafelkleed en servetten. 
We hebben heerlijk gegeten voor die prijs, er staat kennelijk een kok in de 
keuken, geen etenbereider. 
Ergo, een aanrader. Na de lunch een leuke wandeling rond het complex met 
mooie beplanting gemaakt en het parkeren is geen probleem. 
 

GVG 
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Het verschil tussen 5G en 5G 
Iedereen ziet het wel eens langskomen die afkorting 5G! Maar wat betekent 
die nu eigenlijk?  
Mobiele netwerken: 
Bij de mobiele telefonie kennen we diverse netwerken. Het minste is vaak 3G 
daarna 4G en 5G. Die afkorting staat voor het generatienummer waarmee ze 
uitzenden. 
Telkens weer als er verbeteringen bedacht worden dan wordt er een nieuwe 
generatie bedacht en dan moeten de fabrikanten van mobiele telefoons hun 
apparaten (de hardware) aanpassen. Hoe hoger de generatie van je telefoon is, 
des te beter is dat. Een 5G (5de generatie) telefoon kan uiteraard wel met lage-
re generaties werken maar niet met hogere want bij de productie van die tele-
foon weten ze natuurlijk nog niet welke verbeteringen er bij een volgende 
generatie zullen zijn. 
Wifi netwerken. 
In ons clubhuis hebben we tegenwoordig zeer snel internet via een glasvezel-
kabel. Het gaat hier om 10000 Mbit. Het gaat te ver om uit te leggen wat dit 
inhoudt maar neem maar aan dat het snel is, zelfs sneller als in menig woon-
huis. Als je op de club verbinding wilt maken met het nieuwe wifi netwerk dan 
zie je in ieder geval een netwerk met de naam CLH_home en een met de naam 
5G-CLH_home. 
Heeft die 5G aanduiding dezelfde betekenis als bij de mobiele telefonie? Nee, 
dat betekent niet hetzelfde. Het heeft dus niet met opvolgende generaties te 
maken. Wat betekent het dan wel? De 5G aanduiding geeft de frequentie aan 
waarmee het wifi netwerk communiceert. (5Ghz, gelijk weer vergeten!). 
Het is wel belangrijk om te weten wat het verschil is tussen de twee beschikba-
re netwerken op de club. Het apparaat waarmee je verbinding maakt staat ach-
ter de bar. Het 5G netwerk is wel sneller, maar draagt minder ver dan het ande-
re netwerk. Als je dus buiten zit is het verstandig om dat niet te gebruiken. Het 
is ook gevoeliger voor betonnen muren en andere zaken waar het doorheen 
moet. 
Let op: Niet alle telefoons kunnen omgaan met een 5Ghz netwerk. Als dat zo 
is, zal je dit netwerk ook niet zien op je lijst in je telefoon. 
 
Nu je dit weet, kijk dan ook eens thuis naar je beschikbare netwerken. Zeker 
als je glasvezel hebt, zal je ook een gewoon en een 5G wifi netwerk hebben. 
 

Fred Dörr 
Webmaster www.holandeses.nl



 
We gaan alweer de tweede maand van het nieuwe jaar 2023 in. 
De eerste maand is omgevlogen. Eerst de heel druk bezochte nieuwjaars-
receptie met vele nieuwe gezichten waar aandachtig werd geluisterd naar 
de toespraak van Gerry en de plannen voor dit jaar. De Nieuwjaarsloterij  
was een groot succes, met prachtige prijzen aangeboden door onderstaan-
de sponsors:  HOSPITAL CLINICA BENIDORM 

IMED LEVANTE 
BOB CATS 

CHOCOFLORA 
ASTRID TEN ZELDAM 

RUUD KOOIJMANS 
AAD STOLK 

Hiervoor onze hartelijk dank! 
Op 9 januari is de kerstversiering opgeruimd, dank voor alle helpende 
handen. Het was een hele klus om alles weer in de oude staat te brengen, 
maar het is gelukt.Het E.T heeft nog leuke plannen voor dit jaar, dus 

houd de aankondigingen in de gaten!       Het Evenemententeam 
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NIEUWS VAN HET EVENEMENTENTEAM

Het jaar begon goed voor onze bibliotheek! 
Begin januari zijn we de Bieb weer wat gaan opschonen. Er 
stonden 5 dozen met boeken voor de deur, wat een verrassing 
en er zaten juweeltjes bij. Een leuke klus om boeken te 
sorteren en weer op te ruimen. De gedachte dat iemand 
afscheid moet nemen van prachtige boeken en daarbij toch aan 
anderen denkt, die dame danken wij hartelijk en oprecht want ze                 
zijn bij de Bieb van de club van harte welkom. 
 
Buiten zoveel nieuwe boeken is er ook al enthousiasme voor het uitwisselen 
van legpuzzels, er liggen leuke plaatjes op de plank. Dus een oproep voor alle 
puzzelliefhebbers om nieuwe te komen halen…..of juist niet…. Kom ze bij ons 
brengen als je ervan af wilt. 
 
Een hartelijke groet van ons daar beneden, voor nieuwe leden, we hebben een 
leuke babbel en locatie, trappetje af bij het zwembad op donderdag van 13 tot 
14 uur. Kom eens langs en neem de tijd, er liggen zoveel mooie verhalen op u 

te wachten.   De boeken dames. 

Zaterdag 25 februari



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

Wist u dat een rechtsbijstandverzekering onverwachte kosten kan voorkomen? 
Een conflict kunt u moeilijk voorzien en als u niet verzekerd bent, kunnen de 
juridische kosten flink oplopen. Bij deze verzekering kunt u rekenen op juridis-
che oplossingen en bieden u hulp en informatie als dat nodig. De juridische 
experts kunnen meedenken over de gewenste aanpak, voor u te voeren corre-
spondentie en hoe te onderhandelen. In veel gevallen kan een conflict opgelost 
worden zonder tussenkomst van een rechter, maar indien nodig vertegenwo-
ordigt een advocaat of procuradeur van ARAG Seguros u ook bij de rechtbank. 
Wij, als CBKexpat, sluiten standaard bij iedere nieuwe auto- en huispolis een 
'BASIC' rechtsbijstandverzekering bij de maatschappij ARAG Seguros af.      
De kosten hiervan zijn tussen de € 27,00 en € 33,00 per polis/ per jaar.  
Tevens kunnen wij u een FAMILIE-rechtsbijstandverzekering bij de maatschap-
pij ARAG Seguros met uitgebreidere dekkingen aanbieden; Zoals fiscaal, con-
sument, overheidsinstanties, woning, echtscheiding, etc.. 
En heb ik een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering nodig? 
Jawel. Het ongeluk zit in een klein hoekje. 
Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt schades aan derden voor 
bewoners op hetzelfde adres, uw fiets en uw huisdier. 
In onze huispolissen (opstal en/of inboedel) is standaard een W.A.-dekking 
inbegrepen van min.  
€ 600.000 en max. € 1.200.000. 
Voor elektrische fietsen en scootmobiels zijn er speciale Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekeringen. 
 
De huispolis in combinatie met een rechtsbijstandverzekering geeft u een gerust 
gevoel betreffende uw eigendom in Spanje. 
Voor meer informatie en/of een afspraak over verzekeringen bij Martin 
Overdevest van CBKexpat verzekeringen in Albir, zijn wij donderdagochtend 
op de club of bel (0034) 603235885 / email:  
  
Tot ziens!  Martin Overdevest 
 
CBK EXPAT – Central Broker Expat S.L. / COINBROKER 
Avda. del Albir 155 (C.C. Monver) Loc. 23 
03581 Albir - Alicante - España  
Tel.: +34-966800020 

www.cbkexpat.com 
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Hallo allemaal. 
 
Ik ben Charles, mij is gevraagd om deze keer het stukje voor de 
klaverjassers te schrijven, en uiteraard te promoten. Zelf ben ik 
samen met mijn man/partner al zo’n tien jaar geleden begonnen 
om het spel te leren, wij kregen les van Carl Frits. Wij waren 
meteen verkocht en spelen nu twee keer per week in de club, zondagmorgen 
speel je met je vaste partner, woensdagochtend speel je individueel, is ook leuk 
dan kom je iedereen een keer tegen. 
Sinds januari wordt het geleid door Ben van Beek en Hester Steenbergen, Wies 
en Harry, zijn er na een x aantal jaren mee gestopt. Zij genieten nu van meer 
vrije tijd. Door de Corona epidemie zijn vele leden weggebleven, sommige 
hebben de angst laten overheersen en komen niet meer naar de club. Maar we 
zijn op de goede weg, daarom zoeken we enthousiaste klaverjassers om onze 
club te versterken. Het is een leuk en sociaal gebeuren, met af en toe geweldige 
verrassingen, als je een mars speelt, krijg je af en toe een marsje.Wij spelen 
Amsterdams met verplicht troef maken. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn we met 52 
mensen naar Mojacar (Almería) 4 dagen geweest, samen met de Canasta spel-
ers. Was een ervaring op een prachtige locatie. Dus wilt u, zondagochtend of 
woensdagochtend komen klaverjassen, welkom, u kunt altijd contact opnemen 
met Hester 0031-641504688, zij heeft ook wattsapp.                                                         
Hoop gauw nieuwe gezichten te zien op onze klaverjas ochtenden 

                                                        Groeten Charles 
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El Canto de la Vida, gemengd koor 

Binnen repeteren, gezellig en geanimeerd.  
 
Ton van der Kley is hier de ster bij het lied 

"de Vlieger" 
van Andre 
Hazes waar 
hij vol gevoel 
zijn emoties 
toont. 
 
Het koor volgt hem hierbij op de voet, er vloei-
en nog net geen tranen.



Keezen 
Zoals iedere donderdagmiddag is er de 
mogelijkheid om te komen Keezen, op don-
derdag 19 januari waren er 4 tafels x 4 per-
sonen = toch 16 spelers. 
Er is een toernooi voor de eerste helft van dit seizoen. Dit sluit eind 
april de 27ste. Dat zijn 15 weken in totaal. Waarbij je 7 maal móét 
meespelen als je wilt deelnemen aan het toernooi. Dus genoeg tijd om te 
komen.  
 
De regels van het toernooi; 
Degene die het 1ste zijn huis vol heeft én voor degene (gespeeld met 
een maat) die het spel gewonnen hebben, krijgen een ieder 1 punt. Dus 
het is mogelijk dat je 2 punten per spel kan scoren. Op elke tafel komt 
een klein blokje waarin dit opgeschreven wordt. Er worden 2 spellen op 
de middag gespeeld voor het toernooi. Daarna wordt het blokje 
ingeleverd.  
Na deze 2 rondes is het vrij spelen, deze tellen dus niét meer mee voor 
het toernooi.  
Voor degene die áltijd, of het meeste aanwezig is, hebben we natuurlijk 
ook een prijs.  
Eind april, de 27ste, is de eerste eindronde. Dan weten we wie de win-
naar is van een vol huis en wie het meest een partij gewonnen heeft. 
Je hoeft dus niet met een vaste maat te spelen.  
Om de 5 weken maak ik de (tussen)stand bekend.  
 
Op deze manier kunnen nieuwe deelnemers ook komen spelen.  
Dan kan je nog makkelijk de 7 rondes meespelen. Na de zomer komt er 
een 2de toernooi. 
En natuurlijk als je later komt, mag je gewoon meespelen, zonder aan 
het toernooi mee te doen. Dus kom gerust, of je het spel kent of niet, er 
is alle tijd voor je. 
                                  Elly van der Zaan 
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Beste vrienden en leden van de biljartclub bij de Club Holandeses.          
Bij deze willen wij jullie met veel vreugde mededelen dat we bij de biljart-
club een nieuw volledig bestuur hebben kunnen aanstellen . 

VOORZITTER   

WILLEM WALTERS   willem@tryitout.nl    0031-630.375.825 

SECRETARIS         

IVO DE POORTER      ivodp@gmx.es     0034-619.491.125  

PENNINGMEESTER    

 ULICH  BOS         uajbos@hotmail.com      0031-641.510.720  

SPELLEIDER                

EDDY STAAL      eddy.staal@skynet.be        0032-474.984.143 

Het doel van dit nieuwe bestuur is om de biljartclub naar een hoger niveau 
te brengen en ook meer kenbaar te maken naar de buitenwereld. 

Ook staan wij zeker open om vrouwelijke biljarters in de club op te nemen 
en beginnende spelers op te leiden door het geven van biljartlessen.  

Wil je informatie of heb je vragen contacteer dan het bestuur uitsluitend 
via het mail adres ivo-secretaris@gmx.com  hij  zal u dan zo vlug mogelijk 
antwoorden. 

Het bestuur 

Vlnr: 

Eddy Staal 

Ivo Poorter 

Willem Walters 

Ulrich Bos  
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BILJARTCLUB 
 OP HET EERSTE GEZICHT.   bewerking van Willem Bronsema 

Met ons, senioren is niets aan de hand,                                                                                                  

Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand.                                                                                               

Al hebben we spijkers in heupen en knieën                                                                                    

En krijgen wij last van te veel calorieën                                                                                                  

En zenuwen, reuma, van spierpijn en jicht,                                                                                        

Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht. 
Het lopen op steunzolen valt echt wel mee,                                                                                           

En met ons gebit zijn wij allen tevree.                                                                                            

Wij willen nog veel; dat willen we weten,                                                                                            

Maar wat we nu willen, dat zijn we vergeten.                                                                                          

Al groeien we krom, naar de aarde gericht,                                                                                          

We zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.  
De jeugdige liefde was mooi en apart.                                                                                            

Nu dragen we pacemakers onder ons hart.                                                                                    

Wij denken met weemoed aan vroegere jaren,                                                                                

De tijd, dat we vurige minnaars waren.                                                                                          

Nu voelen we scheuten in ieder gewricht.                                                                                            

We zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.  
Wij ouderen worden wat langzaam en traag                                                                                  

En slikken pillen voor darmen en maag.                                                                                         

Wij kruipen ’s avonds doodmoe in ons bedje                                                                                  

En nemen voor het slapen een zenuwtabletje.                                                                                 

Al valt voor bejaarden het leven niet licht,                                                                                       

We zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.  
De adem wordt korter, de kelen te droog.                                                                                              

De pols is te snel en de bloeddruk te hoog.                                                                                    

De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren,                                                                         

Ondanks de rampen die met ons gebeuren.                                                                                   

Wij hebben te veel of te weinig gewicht.                                                                                                    

Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.  
Al geven de zintuigen kommer en kwel,                                                                                        

Met bril en gehoorapparaat lukt het nog wel.                                                                                     

Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes,                                                                  

Spontaan zingen we steeds nog onze liedjes                                                                                 

En hopen, dat u zegt na dit laatste gedicht:  

Wij blijven fantastisch, op het eerste gezicht 
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De webmaster meldt zich ook in 
2023 

Wisten jullie dat: 
- De webmaster dezelfde persoon is als diegene die computeron-

dersteuning geeft op de maandagmiddag? 
 
- De website alweer 28792 keer bezocht is sinds hij online is 

gegaan en dat dit betekent dat we gemiddeld per dag 26 
bezoekers hebben? 

 
- Van vrijwel alle evenementen fotoalbums staan op de “voor 

leden” pagina? 
 
- Er van die evenementen sinds kort óók filmpjes bekeken kun-

nen worden op de “voor leden” pagina? 
 
- De “voor leden” pagina alleen toegankelijk is voor gereg-

istreerde leden van onze club? 
 
- Je hulp kunt krijgen bij het registreren op de maandagmiddag 

vanaf 13:00 uur? 
 
- Als je foto’s of filmpjes hebt waarvan je denkt dat die leuk zijn 

voor de site je deze kan sturen naar webmaster@holandeses.nl  
maar dat de webmaster uiteindelijk beslist of het geplaatst 
kan/gaat worden? 

 
- Alle afdelingshoofden na het lezen van deze pagina gaan kijken 

of de informatie van hun afdeling nog klopt? 
 
- Er nu de allernieuwste boekenlijst beschikbaar is op de pagina 

van de bibliotheek zodat je thuis al kunt kijken of er iets voor 
je bij zit? 

 
- Dat het best interessant is om de geschiedenis van de club en 

haar afdelingen nog eens door te lezen? 

Fred Dörr
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Playback feestavond op zaterdag 11 maart   
Zoals jullie al vaker in De BRUG hebben kunnen lezen organiseren De 
Slingers op 11 maart een Playback avond met als thema “Uit de oude doos”.  
 
Sinds 6 januari zijn de kaarten te koop aan de bar. De verkoop gaat heel hard 
dus wees er snel bij want op is echt op! De optredens zijn een echte menge-
ling van diverse genres.   
Na de show zal de avond worden afgesloten met muziek van DJ Diffrend en 
kunnen de voetjes van de vloer.   
Inmiddels is de poster met meer informatie ook in de club te vinden.  
 
Wees er snel bij en mis deze bijzondere leuke avond niet op 11 maart! 
 
De Slingers; Joke, Fred, Linda, Wouter, Bart 

 

Wandelclub  

“de Barranco stappers”  

De paden op de lanen in, het motto van deze groep. 
Zoals enkele van de lezers al in de wandelgangen 
hebben vernomen waren er strubbelingen in de 
wandelclub. Mijn lust om te wandelen was gezakt 
naar het 0-punt en ik besloot te stoppen. Maar vele 
vaste wandelaars hebben mij weten over te halen om deze keuze om te 
draaien. Na een korte wandelstop in te lassen is intussen de wind weer 
gaan liggen en is er aan een oplossing gewerkt die voor de meeste wan-
delaars acceptabel is. Het wandelreglement is aangepast en we zijn 
weer lekker van plan dit jaar de nodige stappen te gaan zetten.  

Op naar een mooie nieuwe start van 2023 met veel wandelplezier. 

  Joke Niestadt
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Het Shantykoor, opgericht in 2010 (20 november) beleeft dit jaar een bijzonder 
jaar. Het bestaat namelijk in mei a.s. 12,5 jaar en dat willen wij natuurlijk niet 
zo maar voorbij laten gaan. Wij willen dit graag vieren met een grandioos jubi-
leum concert op dinsdagmiddag 25 april 2023. Schrijf die datum dus in je 
agenda, dan ligt dat al vast. Nadere informatie volgt zo spoedig als mogelijk. 
 
Door de enorme groei van het koor de laatste tijd hadden wij een tekort aan 
poloshirts met ons logo er op. Gelukkig hebben wij ook nu weer het HCB 
bereid gevonden dit voor ons aan te vullen, waarvoor onze hartelijke dank. 
Verder hadden we, om de eenheid te bewaren, nieuwe petten laten komen met 
de gedachte dat we dan voorlopig voldoende zouden hebben. Maar ook dat 
bleek niet waar, we hebben 
alle petten uitgegeven en er 
weer een aantal bij besteld 
die inmiddels binnen zijn. 
Dus wij zijn weer helemaal 
klaar voor nieuwe aanwas. 
 
Dat geldt natuurlijk ook 
voor het repertoire.       
First Mate Inge Visser,   
herkenbaar aan haar bijzon-
dere pet, is al druk bezig 
geweest met het zoeken 
naar juiste muziek van nieuwe liedjes. Als dat dan gebeurd is komt Wim 
Michels aan de beurt met het maken en bewerken van tekst zodat het goed bij 
de nieuwe muziek aansluit. Kortom geen sinecure om dat allemaal voor elkaar 
te krijgen. Dan zijn er voor belangstellenden de volgende mogelijkheden om 
het koor te beluisteren:  
 

Elke dinsdagmiddag tijdens de repetitie vanaf 14:00 uur 
Tijdens de lente-fair op ons clubterrein op 4 maart 2023 

Tijdens de Oranjemarkt op ons clubterrein op 29 april 2023 
En uiteraard tijdens het jubileum concert op 25 april, maar ik zou niet zo lang 
wachten.  

Ons motto blijft: ”Kan je nog zingen, zing dan mee”
 

 
Fred Dörr 

Van het Shantykoor
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                 WEEKSCHEMA-ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “     COMPUTERHULP                     13.00 - 15.00  
      “                  GEMENGD KOOR                            14.00 - 16.00 
      “     CANASTA          19.30  
 
DINSDAG     BEELDHOUWEN           10.30 - 13.00 
      “     SHANTYKOOR          14.00  
      “                DARTS          19.00 
 
WOENSDAG    KLAVERJASSEN          10.30     
               RESERVE WEDSTRIJDDAG            10.15 - 14.00                            

               BILJARTCOMPETITIE EN 
                          TOERNOOIEN  
 
DONDERDAG  BILJARTINSTUIF          10.30 - 14.00 
      “     JEU DE BOULES          11.00 
      “     SCHILDEREN          10.30 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
      “     KEEZEN          13.45  

 
VRIJDAG         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:  
23 December        1. 63.89% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij  
     2. 60.83% Emmy en Ruud Kool  
     3. 60.42% Rietje van den Oudenrijn en Peter Ortmans    
30 December:      A-lijn:   1. 58.33% Yola en Ad van der Kruijs  
      2. 58.33% Danny de Pauw en Gerard Verboekent 
       3. 54.17% Ineke en Hans Praalder  

B-lijn:   1. 57.64%         Sandy en Peter Kuivenhoven 
        2. 56.25% Ina en Krijn Jongejan  
        3. 54.86% Aad Stolk en Johan Wink  
6 Januari:            A-lijn:   1. 65.00% Yola en Ad van der Kruijs  
        2. 59.17% Danny de Pauw en Gerard Verboekent  
       3. 55.83% Nadia en Patric Houben  

          B-lijn:     1. 61.46% Rietje v.d. Oudenrijn en Peter Ortmans 
       2. 56.25% Elly van Os en Ivonne Wetjens 
          3. 54.17% Margaret Vegter en Linda Mahler 
13 Januari:       A-lijn:     1. 59.03% Yola en Ad van der Kruijs  
      2. 56.25% Emmy en Ruud Kool   
       3. 52.08% Danny de Pauw en Gerard Verboekent  
    4. 52.08% Paula Vanderfeesten en Wim Plokhooij 

           B-lijn:     1. 64.58% Riek Tol en Ben van Beek  
      2. 58.33%         Margriet en Henk de Haan 
         3. 54.17% Ans de Geus en Jan Mol 
In elke bridgeclub is het verstandig af en toe even aandacht te schenken aan de 
                 BRIDGE-ETIQUETTE:   
    1. BIDDING-BOX   Denk met je hoofd.  

En niet met je hand. 
    2. BLINDE De blinde staat buitenspel 

En speelt slechts op bevel. 
    3. KAART GEREED HOUDEN  Denk en beslis 

  Pak de kaart als het je beurt is. 
    4. ONGEOORLOOFDE INFORMATIE Bridge blijft slechts mooi 

             Met je gezicht in de plooi 
Lippen op elkaar 
En spelen maar. 

    5. NAKAARTEN EN TREUZELEN       Bridge is nadenken en spelen 
Niet de tegenstander vervelen 
Geef geen commentaar 
In woord noch gebaar 
Na het spel weet de partner het ook wel. 

    6. GEDRAG AAN TAFEL  Hoffelijk gedrag  
Levert sneller een lach.   

                                                                    Het bridgeteam, Ans en Jan.

Van het bridgeteam 
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Bioresonantie Javea 
CBKexpat                          

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 (NL) 

 
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


