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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 

JANUARI 
2007 

Correspondentieadres: 
NVOC “De Lage Landen” 
Buzón T 733 
03724 Moraira-Teulada 
Spanje 
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253 
BIC: CAAMES2A 

Bezoekadres: 
Residencia Arnesol 

Calle Cigüeña 10 
Moraira-Teulada 

Tel. 965 745 206 
E-mail: 

info@nvoc-delagelanden.com 
 

Internet: http://www.nvoc-delagelanden.com 
 
Routebeschrijving: 
Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons 
clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde 
stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: 
We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg van 
hier uit de borden richting “El Portet”. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na 
een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje “Farmacie” ziet. Hier gaat u linksaf de 
“Camino de la Viuda” op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het 
bord met “Arnesol” ziet. Hier gaat u rechtsaf de “Calle Cigüeña” in en ziet u het 
clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening 
met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners? 
 
Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. 
De contributie voor het jaar 2006/2007 is vastgesteld op 62,50 € per persoon. 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter: Gerrit Zengerink 966491457 gerrits@wanadoo.es 
Vice-voorzitter & 
Penningmeester: Jan Daenen 965744005 jldaenen@wanadoo.es 

Secretaris: Betty Pennings 966499091 bpennings@telefonica.net 

Bestuurslid: Peter van der Linden 
van Sprankhuizen 

965974412  

Bestuurslid: Monique Krijgsman 966492564 mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 
Bestuurslid: Paul Meijer 966490612 wpmeijer@telefonica.net 
Bestuurslid: Fred Wijk 607359091 prive@frejanvillas.com 
Bestuurslid: Hugo Bergmans 966491538 hbergmans@ctv.es 
Bestuurslid: Gerda Barbier 965745766  
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie 
commissie: 

Floor Touber 
Jan Daenen 
Peter Croughs 

 

Bergwandelen: Frans en Mary van 
Steenoven 

966 491 459 & GSM 620 363 580 

Bibliotheek: Bea Bachman 667 441 720 
Theo Oudendijk Zie bestuur Biljarten: 
Ad de Jong 606 558 306 
Coby van Gelderen 965 791 608 
Henny Stack-Philipsen 966 497 920 

Bridge: 

Annús Adriaanses-Witkamp 966 490 832 
Computerlessen: Mohan Mehta 965 745 054 

mohan.mehta@gmail.com 
Evenementen: Gerrit Zengerink 

Gerda Barbier 
Zie bestuur 

Externe zaken: Gerrit Zengerink 
Gaby Gruber 

Zie bestuur 

Fietsclub: Nico Huikeshoven 966 495 579 & GSM 629 982 551 
Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  

Ria de Jong 677 729 509 Gastvrouwen: 
Marijke van Heijningen-Stals 965 744 733 

Horeca commissie: Fred Wijk Zie bestuur 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Nelly Mehta 965 745 054 
Midgetgolf: Gerda Barbier Zie bestuur 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Hugo Bergmans Zie bestuur 

Hugo Bergmans Zie bestuur Redactie / advertenties 
& lay-out nieuwsbrief: Arie Grootenboer arie.grootenboer@gmail.com 
Reizen: Vacant  
Schilderen: John Evans  
Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & GSM 639 361 999 
Technische zaken: Theo Oudendijk Zie bestuur 

Koos Venekamp 965 745 528 Tennis: 
Joke Wortelboer 965 794 789 

Tuinclub: Gré Daenen 965 744 005 
Webmaster: Arie Grootenboer arie.grootenboer@gmail.com 

Simone de Roy 966 497 940 Zangkoor: 
Gretha van Vliet 965 745 039 & GSM 666 321 173 

Ziekencontact via: Bea Bachman 667 441 720 
 

WILT U DEELEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN? 

NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON... 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2007 
Pagina 

12:00 uur: Nieuwjaarsduik bij El Portet  
1 januari 

13:00 uur: Nieuwjaarsreceptie op Arnesol  
6 januari 09:30 uur: Bergwandelen naar Castel de Castells 21 
8 januari Smartlappen oefenen 17 
9 januari Stekjesclub 10 
16 januari Klassieke muziek 8 
21 januari 09:30 uur: Bergwandelen naar Finestrat 21 
23 januari 20:00 uur: Ziek en wat nu? Marianne Beijnsberger  
28 januari K.K.K. 24 
3 februari Amandelbloesemtocht (onder voorbehoud)  
3 februari 14:00 uur: Warme maaltijd  
13 februari 20:00 uur: Klassieke muziek  
20 februari Bonte avond (sketches) met tapas  
25 februari K.K.K.  

27 februari 20:00 uur: Wat te doen bij eerste Hulp? 
Door Marina van den Bossche 

8 

 
Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten! 

Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico 

 
 
LACHEN IS GEZOND EN WEET U WAAROM? 
 
• Omdat uw bloeddruk tijdelijk daalt. 
• Omdat u zich relaxed voelt en hierdoor makkelijker kan slapen. 
• Omdat er door het lachen meer immunoglobine A in uw speeksel wordt 

gevormd en dit eiwit roeit eenvoudige ziektekiemen uit. 
• Omdat eventuele pijnen verzacht worden doordat u onder de invloed komt 

van lichaamseigen opiaten. 
• Omdat uw bloed dunner wordt, is de kans dat er zich propjes vormen 

geringer. 
• Omdat u iets minder kans heeft om overspannen te raken. 
• Omdat de bijnier minder stresshormonen afscheidt. Deze stresshormonen 

onderdrukken het immuunsysteem. 
• Omdat u minder vatbaar bent voor bacteriën en virussen. Dit komt doordat 

het aantal witte bloedlichaampjes, T-cellen en killercellen toeneemt. 
 
Dit artikel was opgehangen in de wachtkamer van een gerenommeerde 
arts en deze verklaarde desgevraagd dat de inhoud van dit artikel 
inderdaad juist was. 

Ingestuurd door Kees den Dulk 
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WEEKKALENDER 
 
Maandag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Jeu de boules 
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden 
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep 
16:45 – 17:45 Dru Yoga 
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge 
19:00 – 23:00 Bridgedrive 
  
Dinsdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta 
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby 
  
Woensdag 
Hele dag Biljartclub 
14:00 – 16:30 Zangkoor “Los Jubilados” 
20:00 Klaverjassen 
  
Donderdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen 
15:00 Jeu de boules 
15:00 – 20:00 Clubmiddag 
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  
Vrijdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
19:00 – 24:00 Biljartclub 
 

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk. 
 

OOK IN 2007 ELKE 

DONDERDAG CLUBMIDDAG !!!
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VAN DE VOORZITTER… 
 
In de december maand ontkom ik nooit aan enerzijds blijde 
gevoelens en anderzijds droeve gevoelens, waarbij de droevige 
de laatste jaren meer en meer gaan overheersen. Komt dit 
doordat je ouder wordt? Ik denk het wel. Er gebeurt zoveel om 
je heen dat je niet als prettig kunt ervaren, ziektes zowel 
lichamelijk als geestelijk, het definitief afscheid moeten nemen 
van dierbaren, het gaat steeds meer op je inwerken. Ik heb mij 
dan ook enige jaren geleden voorgenomen om op allen die mij 
in welke vorm dan ook ontvallen zijn een glas te heffen in het 
besef dat ik dan toch dit jaar weer aan ze denk. Het is slechts 
een glas maar een glas met meer dan voldoende inhoud. 
 
Dan komt de beslissing of je voornemens gaat nemen. Dat kan ik direct 
aan u zeggen. Ik neem ze nooit want als het nieuwe jaar mij moet 
dwingen tot iets wat ik anders niet zou doen, is dat voornemen niet veel 
waard. De voornemens moeten elk moment van een jaar genomen 
kunnen en direct uitgevoerd worden wil je er profijt van hebben. 
 
Het blijde gevoel van de gezellige decembermaand neemt gelukkig 
uiteindelijk de overhand en zal voor een goede jaarwisseling zorgen. 
Ongetwijfeld zal er weer te veel gegeten en gedronken worden, maar 
het blijde gevoel om met elkaar deze feestelijkheden door te brengen, 
maakt dat je het nieuwe jaar met een goed gevoel tegemoet gaat. 
 
Ik wens u en de uwen een bijzonder fijne jaarwisseling toe en een 
fantastisch begin van het nieuwe jaar 2007. 
 

Gerrit Zengerink 
 
 
NIEUWE LEDEN 
 
De vereniging is weer twee nieuwe leden rijker geworden: 
 
Maria Hesselink en Ankie Broeren. 
 
Wij heten ze van harte welkom. 
 

Ria de Jong 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Aan alle leden, die hun contributie nog niet voldaan hebben. Helaas 
hebben wij moeten constateren, dat ongeveer 120 leden hun 
contributie nog steeds niet betaald hebben. Zoals u bekend is, 
dient de contributie binnen een maand na het plaatsvinden van de 
Jaarvergadering voldaan te zijn. Deze maand is nu bijna verstreken. U 
hebt ons inziens inmiddels ruim voldoende tijd gehad om één en ander 
in orde te maken. Wij verzoeken u dan ook dringend om de 
eerstvolgende donderdagmiddag even langs te komen en de contributie 
(€ 62,50 per persoon) alsnog te voldoen, of deze over te maken op onze 
bankrekening nr. 
 

2090 0464 98 0040084253  
NVOC De Lage Landen Moraira 
03724 Moraira (Alicante) 

 
Vanuit Nederland is dit ook goed te doen door voor het 
bankrekeningnummer IBAN ES32 te plaatsen. De BIC-code is: 
CAAMES2A. Wij zullen het ten zeerste op prijs stellen als u omgaand aan 
deze oproep zult willen voldoen. Bij voorbaat onze dank voor de te 
nemen moeite. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
 

Jan Daenen 
 
INTRODUCÉS / GENODIGDEN 
 
Bij onze vereniging is het een goed gebruik om introducés naar de club 
mee te nemen, om hen met de vereniging te laten kennis maken. Er is 
afgesproken dat dit 3 keer mag, hierna wordt de introducé lid of niet. 
Daarnaast hebben we genodigden. Indien u als lid gasten heeft en deze 
mee wilt nemen naar de club, kan dat uiteraard. U bent voor hen 
verantwoordelijk en het bestuur stelt het bijzonder op prijs. Het kan 
echter niet zo zijn, dat ex-leden als introducé opnieuw naar de club 
komen om deel te nemen aan activiteiten. Het bestuur stelt zich op het 
standpunt dat deze ex-leden per direct lid moeten worden, want de 
vereniging kennen ze. Indien u vindt dat van deze regel moet worden 
afgeweken, kan dit uitsluitend met toestemming van ten minste 2 
bestuursleden. 
 

Namens het bestuur, Gerrit Zengerink 
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KLASSIEK CONCERT 
 
Op dinsdag 16 januari kunt u om 20:00 uur weer genieten van een 
klassiek concert. We hebben voor deze avond een zeer goed in het 
gehoor liggend en romantisch programma uitgekozen, namelijk: 
 
1. Berlioz. Harold in Italië, door het Orchestre de Paris o.l.v. 

Christophe Eschenbach met Tabea Zimmermann als altviool 
solist. Dit is één van de weinige werken voor altviool en 
orkest. Het is van een ongekende melodische schoonheid, 
waar ik u nog veel van te vertellen heb. (ca. 40 minuten) 

2. Schumann. Pianoconcert. Martha Argerich met het Gewandhaus uit 
Leipzig o.l.v. Chailly. Een door de vakpers geroemde, sublieme 
uitvoering onder leiding van de voormalige chefdirigent van het 
Concertgebouw Orkest. (ca. 35 minuten) 

PAUZE 
3. Schumann. Symphonie nr. 4 in D., ook door het 

Gewandhaus o.l.v. Chaiilly (ca. 35 minuten) 
 
Dit programma, van recent uitgekomen dvd’s kan ik iedereen 
aanbevelen; echt niet missen! 
 

Tot ziens, Hans Kok 
 
 
URGENCIAS! EERSTE HULP! 
  
Het kan ineens gebeuren dat we geconfronteerd worden met een plots 
optredende, snel evoluerende en zeer ernstige achteruitgang van de 
gezondheid van een persoon in onze onmiddellijke omgeving. Dan is de 
vraag : WAT KAN IK DOEN? maar ook: WAT MAG IK NIET DOEN! 
Misschien kunnen enkele eenvoudige regels ons helpen om de beste 
hulp te bieden in afwachting van de komst van een arts of de 
ambulance. Hierover zal dokter Marina Van den Bossche, huisarts in de 
Clinica Moraira, op dinsdag 27 februari om 20:00 uur een korte 
voordracht geven. Hoe meer leden deze presentatie bijwonen, hoe meer 
kans we hebben om in een noodgeval de juiste maatregelen te kunnen 
treffen en wellicht zelfs het leven van een medelid te redden. Laat we 
hopen dat het nooit nodig zal zijn. 
 

Betty Pennings 
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BEZOEK VAN DE GOEDHEILIGMAN 
  
Het was weer zover, vol verwachting klopte ons hart en keken we uit 
naar de goede Sint. Tijdens de drukbezochte donderdagmiddag soos 
arriveerde de "grote" man, samen met slechts één Pietje (het hadden er 
veel meer mogen zijn, liet Sint zich ontvallen). Binnengekomen en 
verwelkomd met gezang (a.u.b. géén Sinterklaasje, maar 
Sinterklaaaaas) verloor de goede man zijn mijter bij het buigen. 
Bisschoppen buigen namelijk bij 
officiële aangelegenheden. Het was 
opvallend hoe welbespraakt in 
geweldig Nederlands de Sint zich wist 
uit te drukken. Er werden 
verschillende mensen in het zonnetje 
gezet voor bewezen diensten o.a. 
Mohan en Cor, die de afgelopen 
zomer zeer actief zijn geweest met 
verschillende klussen in en rond het clubgebouw. Verder mocht Zus bij 
de Sint komen omdat zij zo'n goede gastvrouw is en tenslotte mocht 
Mardzja aantreden omdat, zoals Sint het zei, zij hem geholpen had met 
het “aankleden”. Hij weet wel wie hij daarvoor uitzoekt!!! Die 
bisschoppen toch! Ook onze geweldige voorzitter kreeg lovende 
woorden van de Sint en daarna greep de ijverige Piet haar kans om 
onze Gerrit eens een flinke pakkerd te geven, wat hem een behoorlijk 
vreemd kleurtje bezorgde. Tot slot werd Sint verzocht om als jury op te 
treden om de verschillende zoete en hartige taarten te keuren die door 

verschillende dames waren gebakken. Vervolgens werden de 
aanwezigen verzocht dit lekkers te verorberen. Sint moest er vandoor en 
nam afscheid. Wat vooral opviel naast z'n prachtige kledij, waren z'n 
prachtige gepoetste (vast zondagse) schoenen. Gewoonlijk ziet men 
deze Sint met z'n enorme sportschoenen op z'n schimmel klimmen. 
Speciaal voor de Hollandse club aangetrokken Sint? In ieder geval 
bedankt Sint en Pietje, het was geweldig!!! 
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VERSLAG VAN DE STEKJESCLUB OP 5 DECEMBER 
 
Dat was leuk, zeg! Een combinatie van de verjaardagen van die goeie 
ouwe en mijn eigen goeie ouwe en jullie stekjes bezoek! Niet dat er veel 
te zien was in de tuin, nijvere Spaanse drastische scharen hadden 
werkelijk heel veel van wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit tot 
op de aarde terug gesnoeid, wat Wouter nogal sip maakte in verband 
met jullie komst en de Nederlandse benauwdheid of-het-ooit-nog-zal-
uitbotten. 
Ondanks de plattegrond van buurman en vriend Mohan kwam de helft 
"boven" aan en de andere helft "beneden", waarna een ieder elkaar in 
het midden terug vond bij het zwembad. Jarig Woutje kreeg allemaal 
heel erg leuke cadeautjes. Er was ook een mooi ingepakte doos bij met, 
naar deze Amsterdamse dacht, bloembollen, die mooie sieruien bleken 
te zijn. De zon scheen, nijvere handen hielpen koffie inschenken en zo, 
de chocolade taart was lekker, zag er door de zonnebrillen nog bruiner 
uit en we zaten gezellig om de tuintafel (per slot zijn we de tuinclub, 
nietwaar) te kwebbelen, uiteraard het meest over plantjes... 
hoewel? Onze aller Leny gaf blijk van een verbluffend inzicht in de pitjes 
van de granada en beloofde ons een zalige yoghurt-granados taart. 
Wanneer dat zal zijn, is nog eventjes onbekend (zie pagina 23 – red.) 
Toevallig waren we zelf kort geleden in Granada en we konden dus een 
deel van haar boeiend vertellen in de geest bevestigen.  
Tuinman Wouter ging vervolgens de rondleiding doen, waarbij wij 
hoopten dat er niet te veel namen zouden worden gevraagd, omdat er 
in de wintertuin vaak niet meer te zien was dan een kaal takje of zo. 
Onherkenbaar dus. Na een tijdje hoorden de achterblijvers gehijg en 
kwam het gezelschap terug, rijp voor een versterking. Dat werd dan een 
glas Cava met een Belgisch hapje. 
De jarige had nog een eigen hapje gemaakt van een abrikoos met een 
nootje en zachte kaas. Ja, en toen stonden onze dierbare stekkers weer 
op om thuis allerlei andere dingen te gaan doen. Veel stekjes waren er 
nu niet mee te nemen, hier en daar zag uw verslaggever een tak 
wapperen, volgende keer hopelijk beter in dat opzicht! Allemaal heel 
warme Kerstdagen en alvast een goed 2007. 
  

Georgina 
 
Volgend bijeenkomst bij Leny Oudendijk op dinsdag 9 Januari (dus 
tweede dinsdag van de maand). Tel 965 745 628, C/. Benimuslem 54, 
Benimeit Moraira. E-mail: oudendyk@telefonica.net. 
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BEZOEK VAN DE BURGEMEESTER AAN ONZE CLUB 
 
Dinsdag 12 december 2006 bracht onze burgemeester José Ciscar, 
samen met concejal José Luis Alaminos en politiechef Manuel Navarro 
een bezoek aan onze club. Doelstelling was om de Nederlandstalige 
gemeenschap in Moraira-Teulada op de hoogte te brengen van de 
belangrijkste plannen en de bijbehorende begrotingen voor het 
komende jaar. Onze leden waren uitgenodigd middels oproepen in de 
nieuwsbrief, op de website en via een herinnerings e-mail. Daarnaast 
werd er in de Hallo aandacht geschonken aan dit bezoek om ook 
Nederlandstalige niet-leden uit te nodigen. Resultaat een goede 
opkomst van zo’n 65 man. De presentatie begon, zoals gepland om 
20:00 uur. Voorzitter Gerrit Zengerink heette de heren welkom, waarna 

de burgemeester het woord nam en achtereenvolgens de onderstaande 
onderwerpen onder de loup nam. Marike den Dulk zorgde weer voor de 
simultaan vertaling. 
 
Auditorium in Teulada 
Een zeer prestigieus project (zie foto volgend pagina), ontworpen door 
de beroemde Baskische architect Francisco (Patxi) Mangado, dat alleen 
maar mogelijk was door de financiële steun van de Communidad 
Valenciana. Die betaalt 4,2 van de 6,7 miljoen Euro die het hele project 
kost. Het multifunctionele gebouw krijgt o.a. een grote zaal met een 
capaciteit van 675 man, zeer geschikt voor congressen, toneel- en 
muziekvoorstellingen en andere culturele manifestaties. De planning is 
dat het in 2008 in gebruik kan worden genomen. Daarmee kunnen de 
ruimtes in het gemeentehuis, die voor dit soort activiteiten werden 
gebruikt nu voor andere doeleinden worden ingezet. 
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Dependance gemeentehuis in Moraira 
Dit komt in het pand dat nu in aanbouw is op de hoek van de Av. Madrid 
en de weg van Moraira naar Calpe. De kosten van dit gebouw worden 
gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van de gemeentegrond 
waarop tot vorig jaar de lagere school stond. Het gebouw geeft ruimte 
aan nieuwe services aan de inwoners van Moraira. Er komt een zaal 
voor 150 man, geschikt voor allerlei activiteiten. Gezien het 
multinationale karakter van Moraira wordt het voorzien van een systeem 
voor simultaanvertaling. Zo is ook onze vereniging daar van harte 
welkom als we bijvoorbeeld een toneelvoorstelling willen organiseren of 
een film vertonen. De ambtenaren in het huidige gemeentekantoortje 
aan de Calatayud gaan ook naar dit nieuwe gebouw. Er komt een 
bibliotheek in, een centrum voor de jeugd en voor gepensioneerden. Het 
moet na de zomer van het volgend jaar in gebruik genomen kunnen 
worden. 
 
Residencia voor bejaarden in Teulada 
Een tehuis met 140 kamers voor vaste bewoners en 40 dagverblijven. 
Het wordt betaald door de bouwmaatschappij, die het de komende 40 
jaar mag exploiteren. Het zal in mei/juni in gebruik worden genomen. Er 
komen allerlei dienstverleningen. Mensen die staan ingeschreven in het 
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Padròn genieten de voorkeur bij het in aanmerking komen voor 
vestiging in dit tehuis. Als u dat wil, of als u eerst alleen meer informatie 
wil, kunt u zich op een lijst in het gemeentehuis laten inschrijven. 
 
Twee nieuwe musea 
Er komt in het centrum van Teulada een museum over de bereiding van 
wijn en olijfolie zoals dat in het verleden werd gedaan. In de wijk 
Benimarco wordt een oude finca gerestaureerd en omgebouwd tot 

museum, waarin de bezoeker kan zien hoe men hier 200 jaar geleden 
leefde en werkte. De kosten van deze twee projecten, ad 700.000 euro 
worden geheel gedragen door de Europese Gemeenschap. 
 
Riolering 
Op dit moment wordt er gewerkt aan het traject tussen het restaurant 
Gemisant en de supermarkt Pepe la Sal. Het betreft de aanleg van een 
hoofdleiding, waarop later zo’n 2000 woningen uit de nabijgelegen 
urbanisaties zullen worden aangesloten. Nu ligt de weg tussen Gemisant 
en Algas nog helemaal open. Voor de Kerst zal deze weg weer normaal 
toegankelijk zijn. 
 
In de C/. Haya is men met de laatste fase bezig, hier zullen zo’n 400 
woningen toegang krijgen tot het rioleringsstelsel en dan kunnen de 
huidige septic tanks buiten gebruik worden gesteld worden. Ook de 
Cami de Campamiento is een hoofdleiding. Echter hier moeten eerst nog 
wat problemen, met name met Iberdrola, worden opgelost. Deze 
werkzaamheden zullen starten in februari 2007. 
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Andere infrastructurele plannen 
De plannen en begrotingen voor het boekjaar 2007 zijn kort geleden 
goedgekeurd. Het betreft onder andere de volgende maatregelen. 
• De gemeentelijke belastingen zullen het komende jaar niet worden 

verhoogd.  
• De aanleg van de ondergrondse afval deposito’s in de verschillende 

wijken gaat versneld door en de bedoeling is dat medio 2007 het 
werk geklaard is. 

• Er komt een recreatieterrein bij de Font Santa, beplant met bomen 
en voorzien van banken, tafels, barbecues, toiletten, etc.  

• Het kruispunt bij San Jaime/Cap Blanc tegenover Pepe la Sal zal 
worden voorzien van een rotonde. Een gecompliceerde klus, want er 
zijn veel partijen bij betrokken. Zowel onze gemeente als die van 
Benissa en dan ook nog de Communidad Valenciana, terwijl de weg 
valt onder de Diputación. De financiering is rond, de plannen 
worden uitgewerkt in het komende jaar.  

• Er komt een rotonde onder aan de C/. Mostoles kruising Cami de la 
Camarrocha. Daar moet echter eerst nog wat terrein worden 
aangekocht. 

• Heel belangrijk is de rotonde, die aangelegd wordt bij Molinet. Het is 
een gecompliceerde en zeer dure (1,5 miljoen euro) constructie. Op 
die plaats loopt een riviertje (een belangrijke waterafvoer naar zee, 
zeker bij flinke regenval; bovendien betreft het deels een ecologisch 
gebied. De nodige privé terreinen zijn al aangekocht door de 
gemeente, het werk moet in het komende jaar worden uitgevoerd. 
De rotonde is belangrijk voor de verkeersveiligheid ter plaatse, maar 
ook voor het verbeteren van de toegang tot de grote parkeerplaats. 
Er komt daar een nieuwe toegangsweg. 

• De Carretera Moraira-Teulada tussen de “rotonde met de vissen” en 
Solpark gaat sterk verbeterd worden. Dit is een weg die valt onder 
verantwoordelijkheid van de Communidad en die zal dan ook voor 
de kosten (10 miljoen euro) opdraaien. De weg wordt verbreed, er 
komen aan weerszijden voetgangerspaden en t.z.t een rotonde t.o. 
Mas y Mas. Er moeten nog al wat terreinen worden onteigend, zo 
zullen er hier en daar tuinmuren moeten sneuvelen en zelfs 
zwembaden worden opgeruimd. Het wachten is op het groene licht 
uit Valencia, daarna zal de gemeente direct met de procedures 
beginnen. 

• Wandelboulevard tussen Ampolla en Algas. Dit betreft het 
doortrekken van de wandelroute, die begint in El Portet en nu dus 
tot het strand van Ampolla loopt. Het wordt “ecologisch” aangepakt, 
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d.w.z. geen ontsierende elementen langs de kust. De kosten ad 
375.000 euro worden door de gemeente en de Communidad 
gedragen. Met de voltooiing van dit project gaat een lang 
gekoesterde wens in vervulling. 

• Er staan nog twee belangrijke werken op stapel, namelijk een 
ondergrondse parkeergarage in Teulada en één in Moraira. In 
Teulada komt die achter het gemeentehuis, nu nog een zanderige 
“wildparkeerplaats”. Onder de grond plaats voor 350 auto’s en er 
bovenop een voetgangersgebied, dat weer op de gebruikelijke 
manier zal worden verfraaid met boompjes en bankjes. Door het 
niveauverschil van 6 meter tussen het laagste en het hoogste punt 
van het terrein komt er plaats voor een overdekt winkelgebiedje, dat 
men vooral wil bestemmen voor een soort permanente markt met 
eerste klas locale producten in de levensmiddelensfeer. Later zal 
hier meer informatie over beschikbaar komen. In Moraira wordt de 
ondergrondse parkeerplaats (420 auto’s) aangelegd onder de 
Passeig del Senellar. De straat zèlf wordt een autovrij 
voetgangersgebied met aan de ene kant de terrasjes van de huidige 
eethuisjes en aan de andere kant het bestaande parkje en het 
strand van Ampolla. Het plein wordt natuurlijk weer voorzien van 
boompjes, bankjes, speelplaatsjes enz. In januari zal worden beslist 
wie dit project gaat uitvoeren, tot augustus heeft men dan de tijd de 
definitieve plannen te maken en het werk zal in het najaar 
aanvangen. Duurt ongeveer twee jaar. In de zomermaanden wordt 
het werk onderbroken. 

• Ook in 2007 gaat het opnieuw asfalteren van straten waar dat nodig 
is ook weer gewoon door. 

 
Verkiezingen 
Zoals wij al eerder meldden, kan men zich tot het einde van dit jaar nog 
laten inschrijven in het padròn, waardoor men o.a. ook het recht krijgt 
zijn stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen op de 
27ste mei van het volgende jaar. De burgemeester maakte bekend dat 
hij zich weer (voor een derde termijn) verkiesbaar stelt, waarop de zaal 
instemmend applaudisseerde. 
 
Vragenuurtje 
De burgemeester nam ruimschoots de tijd voor het beantwoorden van 
de vele vragen, die er blijkbaar onder ons leven. Hieronder volgt een 
opsomming. 
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Betaald parkeren? 
Inde parkeergarages zal hetzelfde tarief worden gehanteerd als in de 
blauwe zones, de grote parkeerplaats blijft gratis. 
 
Partida Les Sorts? 
De terreinen van Les Sorts, zijn nu definitief beschermd gebied. Er komt 
en organisatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Communidad, 
de gemeente, de grondeigenaren en ecologische specialisten, die zullen 
bepalen hoe de terreinen verder zullen worden gecultiveerd. In de 
toekomst wil de gemeente de terreinen zelf kopen. 
 
Watervoorziening? 
Die is veiliggesteld door de bouw van nog een waterdeposito van 6000 
m³ in Teulada. Daarnaast komt er nog één van 4000m³ in Benitachell, 
hetgeen belangrijk is voor de bewoners van El Portet, die daar hun 
water vandaan krijgen. Men blijft werken aan verdere verbetering van 
het beheer en de kwaliteit van het water, dit laatste is al sterk 
verbeterd. 
 
Waterzuivering? 
De “poepfabriek” stinkt. Deze situatie heeft alle aandacht van de 
gemeente. Inmiddels zijn er al maatregelen genomen en is de stank 
beduidend minder geworden. Maar er wordt nog verder aan gewerkt. 
Oorzaak bleek slecht onderhoud door de onderneming die hiervoor was 
aangesteld door de Communidad. De installatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van Valencia. Er is een nieuwe onderneming 
(Aguagest) aangesteld voor het onderhoud en die zijn sedert september 
bezig de problematiek op te lossen. 
 
Veiligheid? 
De veiligheid binnen de grenzen van de gemeente is de laatste jaren 
sterk verbeterd. Vooral dankzij de uitbreiding van de Policia Local en de 
instelling van burgerwachten per urbanisatie. Daar zijn nu zo’n 450 
burgers bij betrokken. Het gemiddeld aantal inbraken in Spanje is 47 op 
de 1000 inwoners, in onze gemeente zijn die cijfers 6 op de 1000. De 
bestrijding van de criminaliteit is een open proces, waar voortdurend 
aan gewerkt wordt. Als men meer inlichtingen wil hebben, bijvoorbeeld 
wat u er zelf aan kunt doen, dan kunt u zich rustig bij de politiechef 
Manuel Navarro melden, die u graag van dienst zal zijn. Wist u dat, 
wanneer u voor enige tijd uw huis verlaat (vakantie o.i.d.) u dit kunt 
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melden bij de lokale politie, die dan wat regelmatiger een oogje in het 
zeil zal houden?  
 
Stroomuitval? 
Zodra er water uit de hemel dreigt te vallen, valt in ieder geval de 
stroom uit. Ook recentelijk hebben we dat weer moeten meemaken. De 
burgemeester verklaarde dat hoewel het niet direct onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt, men er van verzekerd kan 
zijn dat er voortdurend contact is met Iberdrola. 
 
Brandweer? 
De capaciteit voor brandbestrijding is voldoende, over de weg en door 
de lucht. Echter de grote brandweerkazerne staat in Dénia, daarom 
hebben we in Teulada de beschikking over twee brandweerwagens, die 
kleine klusjes kunnen klaren of de eerste hulp kunnen bieden in 
afwachting van versterking. De brandbestrijdingsvliegtuigen en 
helikopters zijn gestationeerd in Castell de Castells en kunnen snel ter 
plaatse zijn. 
 
Rond de klok van tienen was de bijeenkomst afgelopen. Voorzitter Gerrit 
Zengerink bedankte namens ons allen de burgemeester en zijn team en 
natuurlijk ook Marike, die het weer prima had gedaan. Door de “die 
hards” werd nog wel even nagekaart, wat krijg je een dorst van al die 
tekst! 
 

Hugo Bergmans 
 
 
SMARTLAPPENKOOR 
 

 
Op maandag 8 januari houdt het Smartlappenkoor een eerste 
oefensessie vanaf 13:00 uur in Arnesol. Heeft u ook zin om mee te 
galmen, kom dan gerust… Met een lach en traan kunnen we alles aan! 
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ACCOMMODATIE 
 
Naar aanleiding van de discussie die er ontstond, wil ik namens het 
bestuur enige toelichting geven op onze standpunten. Als vereniging 
huur je een accommodatie of je bezit er een. Het huren geeft je weinig 
of geen verantwoording hiervoor. Je betaalt de huur en de eigenaar van 
het pand is tevreden. Ideaal is dit niet, maar het kan meer dan 
voldoende zijn om een perfect clubleven te laten draaien. 
We kunnen als vereniging ook een pand in bezit hebben. De vereniging 
is er verantwoordelijk voor, de vereniging heeft het onderhoud en heeft 
het eigendom. Op dit moment laat de financiële positie van onze 
vereniging een directe aanschaf van een gebouw niet toe. De vereniging 
heeft het vermogen er niet voor. Echter huren blijft een lastige optie. 
Lange huurcontracten sluit men in Spanje niet af en de vereniging wordt 
telkensmaal gedwongen of de huurverhoging te accepteren of te 
verhuizen met alle bijkomende kosten. Het bedrag dat de vereniging nu 
ieder jaar moet afdragen aan huur bedraagt op dit moment € 24.000,- 
plus € 5000,-, zijnde de verbouwingskosten van Arnesol (totaal € 
30.000,- af te lossen in 6 jaar). Dat de huurverhoging voor de komende 
jaren aanzienlijk zal zijn, kan gezien de snel groeiende economie in 
Spanje, als vaststaand aangenomen worden. Als de vereniging per jaar 
een € 30.000,- euro of meer uit kan geven aan huur, kan de vereniging 
ook een aanschaf van een accommodatie overwegen. Bij een rentestand 
van 4 á 5 procent kan een totaalinvestering van ongeveer € 700.000,- 
aangegaan worden. De leden van de vereniging moeten dan wel in deze 
investering participeren, aangezien geen enkele bank in Spanje veel 
verder wil gaan dan 60% van de koopsom te financieren. Een totale 
financiering door leden van de vereniging kan ook als optie in 
overweging worden genomen. Dit zou kunnen door een stichting tot 
exploitatie gebouw op te richten. Door deze stichting worden obligaties 
uitgegeven en een eventuele hypotheek afgesloten. In deze stichting 
zijn alle onroerende goederen zoals gebouw en grond onder gebracht. 
In de vereniging zij alle roerende goederen ondergebracht. De 
vereniging gaat met de stichting en de stichting gaat met de vereniging 
langlopende wederzijdse contracten aan, zodat er zekerheden over en 
weer ontstaan. 
Met dit bovenstaande wil het bestuur gaarne met alle leden van 
gedachten wisselen. Een open discussie op gang brengen om de 
haalbaarheid tot aanschaf af te tasten. 
 

Gerrit Zengerink 
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DAAROM VINDEN WIJ HET LEVEN AAN DE COSTA BLANCA ZO FIJN 
  
40 Jaar horeca had zo zijn sporen na gelaten, dus moest het roer om. 
Nu beschikten we al 30 jaar over een huis in El Portet met een 
schitterend uitzicht op zee, een schril contrast met het vlakke 
polderlandschap van Nijelamer Friesland, ofschoon ook dat zo zijn 
charmes heeft. We hebben het de laatste 8 jaar rustig opgebouwd, eerst 
3 maanden hier, toen 6 en nu gemiddeld 9. Onze 3 kinderen komen 
ieder 3 weken in juli en augustus. Wij benutten deze tijd in Nederland 
om onze contacten daar te behouden. We hebben hier in Spanje, mede 
door onze fijne club de n.v.o.c, een groot aantal gezellige mensen leren 
kennen, bridgen graag en staan nu voor de toog i.p.v er achter. En dat 
voor 1 euro per drankje. De vele uren zonneschijn, de leuke vooral 
Spaanse restaurantjes, het mooie Spaanse binnenland, denk aan o.a de 
bloesemtochten. Alle stress van het jachtige Holland is hier weg, het 
altijd weer moeten presteren, etc. 
Niet ieder jaar een nieuw pak kleren heerlijk. Brr dat winkelen. Hier 6 à 
7 maanden per jaar bijna iedere dag zwemmen in ons mooie baaitje van 
El Portet , ‘s morgens om 7 uur haal je al een broodje bij de bakker, het 
kroegje ernaast zit al vol werklui. Op de vrijdagmarkt halen we onze 
sinaasappels en drinken bij Nancy vaak een drankje op alle goeds wat 
Spanje biedt. Kijk en dat maakt het leven nou zo aangenaam hier. 
Natuurlijk missen we de kinderen en kleinkinderen, maar je merkt 
steeds weer dat ze hun eigen drukke leventje hebben, net als wij 
vroeger. Ze komen regelmatig, we hebben hoge telefoonrekeningen we 
e-mailen dat het een lust is, etc etc. Kortom, we hopen hier oud te 
worden en beschouwen Spanje als ons geliefde 2de vaderland. 
  

Ben en Grietje Brinkman 
 
 
SPAAR NU VAST VOOR DE ORANJEMARKT OP KONINGINNEDAG  
 
Voor de viering van Koninginnedag in 2007 zullen we weer, o.a. via een 
mededeling in de Hallo, àlle in ons dorp wonende landgenoten 
uitnodigen. We zullen dan onder andere ook een echte ouderwetse 
Oranjemarkt organiseren. Daarom roepen we u nu al op om voorlopig 
geen oude, maar toch nog bruikbare, spulletjes weg te gooien. Bewaar 
ze voor de markt. Wie weet wat ze nog opbrengen! 
 

Gerda Barbier 
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NAAR DE GROT BOVEN JALON 
 
Op zondag 17 december vertrokken vijf vrouwen, vier mannen en een 
hond van Pan Pan y Jamon Jamon naar de parkeerplaats in Jalon. Het 
was een prachtige dag, zeker na al die regen en kou van de dagen er 
voor. Vanaf de parkeerplaats in Jalon over de brug en een stukje langs 
de weg om vrij snel rechtsaf te slaan, richting de bergrug van de Aixa. 
Een rustig weggetje, maar wel met zicht op de veel te grote en te witte 
urbanisatie La Solana. Na een kwartier ging de weg over in een goed te 
belopen pad naar de grot. Niet steil en geen echte uitdaging voor 
ervaren bergstappers. Hier en daar een enkele bloem aan een 
amandelboom en veel, maar lang niet alle, brem stond al te bloeien. 
Waarom bloeien die eigenlijk niet allemaal tegelijk? En tijm, en 
rozemarijn. In de buurt van de ingang van de grot zijn oude 
steengroeven. Te zien aan de evenwijdig lopende boorgaten in de 
rotsen. Waarom daar, vraag je je af. Zo te zien geen bijzondere 
steensoort; die is er verder naar beneden ook wel. En hoe kregen ze de 
stenen beneden? Het antwoord daarop waren de roestige staalkabels, 
die her en der verspreid op de grond lagen. Kennelijk was er een 
primitieve kabelbaan geweest waarlangs de stenen naar beneden 
vervoerd werden. Toch wel raar eigenlijk. Het uitzicht op deze mooie 
dag op Jalon en Alcalali was geweldig. Alles schitterend helder door de 
regens. En duizenden terrassen, die bij mij (als landbouwkundig 
ingenieur) iedere keer weer de vraag oproepen wat daar dan wel als 
gewas op mag hebben gestaan in de afgelopen twee millennia. Olijven? 
Amandelen? Zo veel, dat kan bijna niet! Of was het toch een primitief 
graangewas of gras voor geiten en schapen? 
 
De ingang van de grot ligt 
verborgen achter bosjes, dus 
tijdens het kruipen onder die 
bosjes stel je je niet veel van 
die grot voor. Ten onrechte! De 
grot gaat onder een hoek van 
ongeveer 45 graden naar 
beneden en wordt steeds 
groter. Zonder lantaarn is het 
niet gemakkelijk klauteren met 
al die los liggende stenen, 
maar mooi was het wel door het schuin invallende zonlicht. De grot 
eindigt in een grote hal met hier en daar wat grove stalactieten. Geen 
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Postojna, maar toch! Na wat water, een appeltje, wat koffie, terug 
omhoog en op naar restaurant La Solana in Alcalali, waar acht plaatsen 
voor ons waren gereserveerd. De copieuze maaltijd was voor sommigen 
van ons moeilijker tot een goed einde te brengen dan de tocht naar de 
grot. Maar goed, we zijn bergbeklimmers en geen culinair geoefenden. 
 
Om 16:00 waren de meeste van ons thuis; toch trof ik nog enkele 
medewandelaars aan op de Kerstmarkt in Teulada om 17:30. Het was 
een gemakkelijke, mooie en gezellige wandeling! 
 

Paul van Halteren 
 
 
BERGWANDELEN IN JANUARI 
 
De 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 6 januari 
2007, beginnen we met een klassieker die we al eerder 
hadden gepland maar die toen in het water viel. We 
willen naar de mooie bogen van Castel de Castells, een 
makkelijke wandeling met mooie natuurverschijnselen 
in een zeer mooie omgeving, de rit ernaar toe is al een 
uitje. 
 

De 2e wandeling is op zondag 
21 januari en dan willen wij 
een nieuwe wandeling gaan 
maken hij begint in Finestrat 
maar wij moeten hem zelf nog 
even gaan voorwandelen, hij is 
ook in het stilte gebied dus het 
beloofd een zeer mooie 
wandeling te worden, deze is 
wat zwaarder een middelzware 
wandeling van ongeveer 3 uur. 

 
Voor de 1e wandeling kunt u zich opgeven voor de lunch na afloop. 
Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 
9:30 uur met goede wandelschoenen en water. Opgeven voor de lunch 
via Frans 966 491 459 of Loek 965 748 187. 
 

De Bergstappers 
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EEN JAAR KLAVERJASDRIVE 
 
Na een jaar klaverjassen kunnen we stellen dat 
het een succes is geworden, mede door de hulp 
van de regelmatig aanwezige kaarters. De 
klaverjasclub die Het Pitje is genoemd telt nu 
een 30 tal kaarters die regelmatig, als zij in 
Moraira zijn, op woensdagavond komen om 
gezellig te strijden voor de eerste en tweede 
plaats waar een prijs aan verbonden is. Voor de 
laagst geëindigde in punten is een poedelprijs 
beschikbaar. Tussen de 3 rondes hebben we een rook en drink pauze en 
na afloop met de prijsuitreiking wordt onder het genot van een drankje 
nog gezellig nagepraat. Op 29 november hebben we met elkaar 
besloten i.v.m de financiële bijdrage aan de club de inleg op 2 euro per 
deelnemer te stellen en dat voor een gezellige avond. Het klassement 
t/m 6 december wordt aangevoerd door Nico Zwinkels met een 
gemiddelde van 4.879 punten. Op de tweede plaats Gerrit Slootjes met 
4.844 punten en de derde plaats is voor Thom Karremans met 4.718 
punten. Nieuwe kaarters zijn altijd welkom. 
 

Paul Meijer 
 
 
PLEZIER MET DE PC 
 
In aanvulling op het paspoort-avontuur waarover ik u vorige maand 
verhaalde, kan ik u thans mededelen dat wij onze nieuwe paspoorten 
inmiddels zonder verdere problemen in ontvangst hebben kunnen 
nemen. Wat nog wel onder de aandacht gebracht moet worden is het 
feit dat u ten behoeve van de pasfoto’s beslist geen blauwe 
bovenkleding dient te dragen. Blauw contrasteert onvoldoende met de 
grijze achtergrond. Trek bij voorkeur iets donkers of juist iets wits aan. 
 
In afwachting van nadere ontwikkelingen op pc-gebied laat ik het voor 
deze keer hierbij. We zullen zien of in 2007 alle voorspellingen - en 
noviteiten als Windows Vista - werkelijkheid zullen worden. 
 
U veel pc plezier in 2007 toewensend, 
 

Arie Grootenboer 
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CHEF VAN DE MAAND 
 
’t Is maar een weet, yoghurtcake met granaatappel 
 
Bereidingstijd ca. 15 minuten plus ca, 30 minuten oventijd 
 
Ingrediënten (voor twee personen): 
• 1 ei 
• 30 gram fijne suiker 
• 1 vanillestokje 
• 150 ml Griekse yoghurt 
• rasp en sap van 1/3 citroen 
• 10 gram bloem 
• 20 ongezouten pistachenoten 
• 1 granaatappel 
• 1 eetlepel honing 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 C° en bekleed een bakvorm (Ø 15 cm) 
met bakpapier. Splits het ei boven 2 kommen en klop de eidooier met 
25 gram suiker stevig. Halveer het vanillestokje in de lengte, schraap 
het merg eruit en roer het door het eimengsel. Voeg de yoghurt, bloem 
en citroenrasp toe en roer tot een glad mengsel. Klop het eiwit met de 
rest van de suiker stijf en spatel dit voorzichtig door het 
yoghurtmengsel. Schep het mengsel in de bakvorm en zet deze in een 
braadslede met een laagje met kokend water. Zet de braadslede midden 
in de oven en bak de yoghurtcake in ca. 30 minuten gaar en goudbruin. 
Snij de granaatappel in vieren en druk de pitten eruit. Serveer de 
yoghurtcake in punten met de granaatappel, de pistachenoten en de 
honing. De cake heeft de vastheid van een pudding en is zowel warm 
als koud lekker. Succes en eet smakelijk! 
 

Leny Oudendijk 
 
 
 

Het bestuur en de redactie wensen 
u allen een fantastisch 2007 toe!!! 
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CHEF VAN HET JAAR 
 
We hebben het eerste jaar van onze rubriek “Chef van de maand” 
achter de rug. Twaalf keer kregen wij van een van u een recept, dat u 
met de andere leden wilde delen. Namens al die andere leden hartelijk 
dank. Gedurende het jaar werd de belangstelling en de waardering voor 
uw recepten (via de website) genoteerd. 
 
Maand Recept Chef Stemmen Waardering 

januari Geroosterde 
schouderkarbonades 

Gerrit Zengerink 5 3 

Gegratineerde vischotel Rob Lensen 4 4 februari 
Nieuwjaars-erwtensoep Piet Luijken 8 4 

maart Aardappelsalade Ronald 
Buermans 8 4 

april Konijn met room en 
mosterd Jan Dallinga 4 2 

mei Kalfsvleesschotel Loeki Teuber 0 0 
juni Gundel Palacsinta Annus 9 5 

oktober Wirtlofsoepje met 
gorgonzola en walnoten Gerrit Zengerink 0 0 

november Moelleux Alberto Albért 3 4 
december Loeki’s kipschotel Loeki Lensen 0 0 

 
Bijgaand ziet u het overzichtje, dat we u hadden beloofd. Het geeft 
natuurlijk niet echt een waardeoordeel. Immers niet iedereen, die zo’n 
heerlijk recept in praktijk bracht, nam de moeite een waardering uit te 
brengen en de recepten van de laatste maanden staan er nog te kort 
op. Overigens is het uw redactie niet meegevallen om steeds weer een 
andere keukenprinses of prins te vinden die haar of zijn geheim met ons 
allen wilde delen. Daarom hierbij nogmaals een oproep: Zend ons uw 
“geheim van de kok”! 
 

De redactie 
 
 
MEDEDELINGEN VAN DE KKK 
 
De K.K.K. wandeling wordt de laatste zondag in januari 2007 
georganiseerd door Tiny en Clemens de Leu. Telefoon: 965 973 217. 
  
Organisatie de laatste zondag van februari 2007 door Annùs 
Adriaansens (Tel. 966 490 832) en Piet Luijken (Tel. 966 491 534). 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Jasminum 
 
Iedereen die het Middellandse Zeegebied bezoekt, zal zeker tijdens een 
wandeling of verblijf in een tuin of park, de zéér sympathieke geur van 
een Jasmijn hebben geroken. Deze geur is dan ook bij de meeste 
Jasmijnsoorten het belangrijkste voor wat betreft de toepassing. De 
Jasminum bestaat als geslacht uit zo’n 250 soorten en behoort tot de 
olijffamilie (OLeaceae). Ze komen voor in allerlei struikvormen en 
hebben afwijkende groeikenmerken. Overeenkomstig hebben ze wel 
afgeronde twijgen en vertonen vaak een erg groene bast. De bloemen 
groeien op de bijschermen, die ontsproten 
zijn uit de oksels van de plant. De vrucht is 
vaak een zwarte bes. De plant is zowel 
groenblijvend als blad verliezend. Hier aan 
de Oostkust gaat het om zo’n 4 à 
5 Jasmijnsoorten die bij de Tuincentra 
worden aangeboden en dus ook het meest 
worden toegepast. Allereerst wil ik u 
presenteren de geurende Jasmijnsoorten. 
Als u een Jasmijn zoekt die het hele jaar 
geurende witte bloemen voortbrengt, dan 
kan ik u de Jasminum officinale het beste 
aanbevelen. Deze Jasmijn is afkomstig uit 
Iran, India en China. De beste plaats voor het planten is bijvoorbeeld 
tegen een muur of gevel van een huis, aan de zuidzijde. Deze klimplant 
moet goed bevestigd worden tegen de muur. De Jasminum officinale 
stelt geen hoge eisen aan de grond. Vraagt echter wel tijdens de droge 
periode om wat water, vooral ook om de plant in een goede conditie te 
houden om het voortbrengen van geurende bloemen te bewerkstelligen. 
Het regelmatig snoeien is niet verkeerd, u voorkomt dan, dat de plant 
van binnen uit niet lelijk wordt. 
Een andere sterk geurende Jasmijn is de Jasminum polyanthum. Deze 
plant valt vooral op door zijn sterke geur in het voorjaar en zijn dan ook 
mooie bloemen pracht. Vele witte bloemen, die op een 1 à 2 cm roze 
steel zitten. De plant komt oorspronkelijk uit China. Echter, de bloei is 
maar tijdelijk. Zodra de plant is uitgebloeid, valt hij ver terug. Dat is ook 
het moment om hem stevig terug te snoeien. Geleidelijk zal de plant dan 
zich weer herstellen en groener worden. Zo in februari, maart toont hij 
zijn nieuwe bloemknoppen, die dan als een opvallende wijnrode waas 
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over de plant hangen en vervolgens komen dan alle bloemen in een 
keer weer tevoorschijn. De plant vraagt een humusrijke bodem, die 
goed doorlatend is. En moet als klimplant goed tegen de muur bevestigd 
worden. 
Ook de Jasminum azoricum, die van Madeira komt, is een interessante 
witbloeiende klimplant. Is groenblijvend. De blaadjes zijn wat leerachtig, 
met glanzende bovenzijde. Op een goede plaats aan de zuidzijde, tegen 
een muur of gevel, dan kunt u ook het hele jaar bloemen verwachten. 
Overigens bloeit deze plant aan de Spaanse kust het meest in de zomer. 
De plant op zich, blijft, in tegenstelling tot de 2 vorige soorten het hele 
jaar mooi groen. Stelt ook geen hoge eisen aan de grond. In de droge 
periode, om het mooi groen blijven en het opwekken van bloemen te 
bevorderen, gelieve wat water te geven. 
Tot slot, wil ik met u 2 geel bloeiende Jasmijnsoorten bespreken. 
Allereerst de Jasminum mesnyi, afkomstig uit China. De gele bloemen 
verschijnen in februari, maart. Tegen muren of schuttingen, moet de 
plant wat "geholpen" worden, om wat te kunnen klimmen. Wordt zo`n 3 
meter hoog en is een dicht bebladerde plant. De plant heeft het liefst 
half schaduw. Daarom is hij uitermate geschikt om "lelijke" hoeken in de 
tuin te camoufleren. Men herkent deze gele Jasmijn aan het drie 
gevederde blad. Tenslotte de Jasminum nudiflorum. Voor Midden en 
Noord Europa bekend als de Winterjasmijn. Dus winterhard, in 
tegelstelling met de boven besproken Jasmijn soorten. Is minder mooi 
dan de Jasminum mesnyi, om hier toe te passen. Maar kan natuurlijk 
wel. De bloemen, die aan de takken van het vorige jaar, zich zullen 
ontwikkelen, zullen zich zeker al in december vertonen. 
Ik hoop u hiermede wat meer inzicht te hebben gegeven, in de 
mogelijkheden van de Jasmijn toepassingen in uw Mediterrane tuin. 
  

Rik de Greeff 
 
 
CONSUMPTIES 
 
Zoals besloten door de leden op de vergadering van 23 november j.l. 
zullen vanaf 2 januari a.s. de consumptieprijzen worden aangepast. De 
kaarten kosten nog steeds een tientje maar geven recht op slechts 
negen consumpties. Zolang de oude kaarten nog in omloop zijn zal de 
eerste consumptie dus twee kruisjes kosten... Salud! 
 

De redactie 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Deze maand: tandjespuzzel 
 
Vervolledig de woorden horizontaal tot u bestaande woorden krijgt. De 
ingevulde letters vormen verticaal een nieuw woord van zestien letters. 
 
Tip bij het eerste woord: Zij sport ook met mannen 
 
Tip bij het tweede woord: Zij vreten alles op! 
 

 
 
 
Hieronder ziet u de 
oplossing van de puzzel 
van vorige maand: 
 

 
 
 

Ik wens u veel puzzelplezier in het nieuwe jaar! 
 

Hillie Vrijs 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Teulada-Moraira 
Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 

Consulaat der Nederlanden Benidorm: 
Edificio Servitur, Ctra. De Finestrat, (El Planet 
7) (rotonde kruising CV 758 en CV 70), 
03502 Benidorm 
Tel.: 965 857 012 - Fax: 965 857 006 
E-mail: Nlgovbdm@servitur.es 
Openingstijden: ma–vr 09:30 - 13:00 uur 

Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 
Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 

Consulaat van België 
Alicante: Edificio Carbonell, Esplanada 
De España 1-5°, 03002 Alicante 
Tel.: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail : alcconsubel@tiscali.es 
Openingstijden : ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Benissa   
Brandweer 965 781 185 
Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 

ANWB Benidorm 
Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades 
Tel.: 965 858 926 - Fax: 965 854 887 

 

KERKDIENSTEN 
 
Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira. 
 

Denia 
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming 
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur. 
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 
10:00, 11:00 en 19:30 uur. 
Protestantse kerk: Ned. Evangelische Gemeente in 
“Evangelio”, c/. Guarnis 9 (ten N.O. v/h kasteel) elke 
zondag om 11:00 uur. 

Benidorm 
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora 
del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, 
elke zondag om 11:00 uur. 
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond. 
Protestantse kerk: van de Nederlandse 
Evangelische Gemeente: “Het Anker”, elke 
zondag om 10.00 uur in het Kerkelijk Centrum 
“El Ancla”, Calle Doctor Severo Ochoa, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzine-station, 
Rincón de Loix. 

 
Jávea 
Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk 
“Oasis” bij het strand, achter Mas y Mas, 
iedere zondag om 11:00 uur. 

Benimarco 
Katholieke kerk: internationale eredienst in 
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke 
zondag om 11.30 uur. 

Calpe 
Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la 
Merced, Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 
11:00 uur. 

 
Moraira 
Katholieke kerk: iedere zondag internationale 
eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke 
zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse 
talen. 

 
Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: 

Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720 

 


