
            

Verslag Feestavond 10 jarig bestaan Golf Holanda           
 
Vrijdag 30 september was het dan eindelijk zover, de feestavond voor het 10 
jarig bestaan van golfclub Golf Holanda. Het is later gevierd, doordat de corona 
pandemie roet in het eten gooide om het feest op de juiste datum te vieren. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. 
15 April j.l. kwam de eerste mail met de vermelding om vrijdag 30 september 
vrij te houden voor het jubileumfeest. Dan kwam de melding dat we met een 
bus zouden reizen naar de plaats van bestemming en je moest opgeven met 
welke bus je zou gaan reizen, vanuit Benijofar of vanuit Campoamor.  
Dan nog een mail over de dresscode voor de avond, feestelijk. Uiteindelijk 
bleef de bestemming geheim tot het laatst.  
Het vertrek was om 17.00 uur, er was een klein misverstand met de bus voor 
Beníjofar, deze wachtte op de passagiers 
Bij de BP pomp buiten het dorp (vlakbij de zondagmarkt), maar iedereen stond 
bij de BP pomp in het dorp. Na een kleine vertraging gini ook dit gezelschap 
richting….verrassing.  
Tijdens de rit was er zelfs nog even politiebegeleiding onderweg. 
Naarmate de rit vorderde werden de mobieltjes erbij gehaald en 
werd er druk gekeken  en gespeculeerd waar we wel niet heen 
zouden gaan, er werden van allerlei bestemmingen geroepen, 
maar toen het bord met Novelda in beeld kwam werden er diverse restaurants 
genoemd . 
 
En het  werd…….. Casa Sicilia, een Bodega met restaurant, een prachtige 
entourage in een idyllisch landschap met in de verte het mooie kerkje op de 
heuvel van Novelda. 
 

                   
 
 
 

Na de welkomstborrel en een woord van welkom van voorzitter Henk 
met de uitleg van het verloop van de avond. 
We kregen een rondleiding en uitleg door de bodega met uitleg over de 
verwerking van druif naar wijn, hiervoor werd de groep in 2 groepen 

verdeeld in verband met de grootte. 
 
 



Het was een mooie wandeling door de bodega, die soms ook een museum 
gehalte heeft, de familie komt hier zelf ook nog steeds regelmatig en verblijft 
dan hier om ook van de mooie sfeer te genieten, een aantal vetrekken waren 
dus privé, hetgeen logisch is maar wel jammer van de kelder onder de 
glasvloer, waar we alleen door het glas konden bewonderen hoe het beneden 
in de kelder er uitzag. 
Na de rondleiding werd er nog even een leuke groepsfoto op het bordes 
gemaakt en kwam het gezelschap aan op het gezellige terras waar de tafels 
sfeervol waren gedekt en met muziek van Timeless op de achtergrond.  
Nog een laatste uitleg over de wijnen en het diner kon geserveerd worden. 
Voordat dat ging gebeuren nam voorzitter Henk nog het woord en vertelde 
over de geschiedenis van de club en hoe deze ontstaan is.  
Diverse namen van de oprichters kwamen voorbij, o.a. Martien Nicolasen, 
Henk Klercks, Wim Steyn, Ger Nicolasen die zich ingespannen hebben om de 
club op te zetten en vorm te geven.  
Ook was er een dankwoord voor Ben en Pam van Ees voor hun inzet wel ke ze 
voor de wedstrijd commissie en de club 9 jaar lang hebben gedaan. 
Ondertussen kon iedereen het menu bekijken dat op tafel lag en hoefde je 
alleen het hoofdgerecht te kiezen, de tafels waren alle goed gevuld want de 
opkomst was goed. 
Het was een uitgebreid menu met goed eten en …. er kon gedanst worden op 
de muziek van Timeless. Hier werd goed gebruik van gemaakt want eindelijk 
kan en mag het allemaal weer. 
Iedereen kon zich uitleven op de dansvloer 
en gelijk ook een beetje opwarmen, want 
naarmate de avond vorderde werd het toch 
wel een heel stuk frisser.  
Aan de tafels was volop gezelligheid, er 
werd gebabbeld en gelachen en nogmaals 
veel gedanst. 
 
 
Het was een heel geslaagde avond op een fantastische locatie en ging iedereen 
tevreden naar huis, wel of niet met een doosje(s) wijn. Dank voor de goede 
organisatie 
 

   Een mooi feest voor een mooie club 
 
                Aprovecha el día y Disfruta 
 

                  


