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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 
JANUARI 2008 

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 jaarcontributie voor 2008 is vastgesteld op 67,50 euro per persoon. 

 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter: Gerrit Zengerink 966491457 gerrits@wanadoo.es 
Penningmeester: Thom Karremans 965747093 thomkarremans@hotmail.com 
Secretaris: Dolf Bergmans 965748579 drbspain@telefonica.net 
Bestuurslid &  
vice-voorzitter 

Hugo Bergmans 966491538 hugo.bergmans@gmail.com 

Bestuurslid: Gerda Barbier 965745766  
Bestuurlid: Jan Daenen 965744005 jldaenen@wanadoo.es 
Bestuurslid: Monique Krijgsman 966492564 mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 
Bestuurslid: Paul Meijer 966490612 wpmeijer@telefonica.net 
    

(Bestuurssamenstelling per 15 november 2007) 

 

mailto:delagelanden@wanadoo.es
mailto:gerrits@wanadoo.es
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie: Jan Daenen 

Peter Croughs 
965 744 005 
966 490 385 

Bergwandelen: Frans en Mary van de Steenoven 966 491 459 & 620 363 580 
Bibliotheek: Bea Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 965 745 628 

Ad de Jong 606 558 306 
Bridge: Coby van Gelderen 965 791 608 

Henny Stack-Philipsen 966 497 920 
Annús Adriaanses-Witkamp 966 490 832 

Computerlessen: Mohan Mehta 965 745 054 
mohan.mehta@gmail.com 

CuliClub: Anna Kerkhoven 
Kiny Karremans 

966 491 834 
965 747 093 

Evenementen: Gerda Barbier 
Monique Krijgsman 

965 745 766 
966 492 564 

Externe zaken: Hugo Bergmans 
Gerrit Zengerink 

966 491 538 
966 491 457 

Fietsclub: Nico Huikeshoven 966 495 579 & 629 982 551 
Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Ria de Jong 677 729 509 

Marijke van Heijningen-Stals 965 744 733 
Horeca: Paul Meijer 966 490 612 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken Piet Luyken 966 491 534 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Nelly Mehta 965 745 054 
Midgetgolf: Gerda Barbier 965 745 766 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Gerda Barbier 965 745 766 
Redactie / advertenties 
& lay-out nieuwsbrief: 

Hugo Bergmans 966 491 538 

Arie Grootenboer 659 573 879 
Reizen: Vacant  
Schilderen: Anna Kerkhoven 

Louk Clavan 
966 491 834 
966 494 182 

Snikzangers: Marijke Herben 
Adinda Venenkamp 

678 172 119 
965 745 528 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Technische zaken: Gerrit Zengerink 966 491 457 
Tennis: Koos Venekamp 965 745 528 

Joke Wortelboer 965 794 789 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Tuinclub II: Louk Clavan loucaloco@hotmail.com 
Webmaster: Arie Grootenboer arie.grootenboer@gmail.com 
Ziekencontact via: Bea Bachman 667 441 720 

 
WILT U DEELNEMEN AAN EEN VAN DEZE COMMISSIES OF ACTIVITEITEN? 

NEEM DAN CONTACT OP MET DE BETREFFENDE CONTACTPERSOON... 

mailto:hilarianl@terra.es
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WEEKKALENDER 

 

Maandag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Jeu de boules 

12:30 – 14:00 Snikzangers 

14:00 – 15:00 DRU Yoga 
15:00 – 16:00 Spaans voor beginners 

16:00 – 17:00 Spaans conversatie 
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 

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 

Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand) 
19:00 – 24:00 Biljartclub 

 
Voor privé computerlessen neem contact op met Mohan tel. 965 745 054 

of e-mail mohan.mehta@gmail.com 

ELKE DONDERDAG 

CLUBMIDDAG !!!
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2008 
Pagina 

1 januari 12:00 uur: Nieuwjaarsduik 21 

 13:00 uur: Nieuwjaarsreceptie  
5 januari 09:30 uur: Bergstappers naar Cabo St. Antonio 20 

20 januari 09:30 uur: Bergstappers naar Col d´Aixa 20 
22 januari 20:00 uur: Russische klassieke muziekavond 22 

24 januari 16:00 uur: Alex beleggerstraining 22 

2 februari 09:30 uur: Bergstappers naar Col d´Aixa 21 
 09:30 uur: Amandelbloesemtocht (onder voorbehoud) 22 

19 februari Bonte avond  
26 februari 20:30 uur: Film „Moordenaar zonder Gezicht 1‟ 23 

11 maart 20:30 uur: Film „Moordenaar zonder Gezicht 2‟ 23 

25 maart 20:30 uur: Film „De Terugkeer van de Dansleraar 1‟ 23 
8 april 20:30 uur: Film „De Terugkeer van de Dansleraar 2‟ 23 

 
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 

 

 
 

OVERLIJDENSBERICHT 

 

FRANS DE WIJS OVERLEDEN 

 
Ons bereikte het droeve bericht dat op 

14 december jongstleden Frans de 
Wijs plotseling, na een hersenbloeding, 

is overleden. Wij wensen familie en 

vrienden veel sterkte in de komende 
tijd. Jazz musicus Frans de Wijs was 

geen onbekende in 
ons clubgebouw. 

Bij velen zal de 

avond van 23 
maart 2006, toen hij ons, samen met zijn vriend Lou 

Simons op een swingende muziekavond onthaalde, 
nog vers in het geheugen staan. Hij zou ook dit 

voorjaar weer voor ons optreden; dat mag helaas 
niet meer zo zijn.  

 

Hugo Bergmans 
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VAN DE VOORZITTER 
  

Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben, realiseer ik mij dat het 

jaar 2007 al bijna weer ten einde is. Eind december 2007, waar zijn de 
dagen, de weken en de maanden gebleven. Eens las ik een spreuk die 

luidde: De tijd, die gaat eerst snel als je de tijd hebt er over na te 
denken. Afgelopen jaar is er veel gebeurd op onze vereniging. Vele 

activiteiten hebben er plaats gevonden. Van Bonte Avonden, winkelen in 

Valencia, de klassieke muziekavonden, de filmavonden van de 
Wallander-serie en alle andere activiteiten, teveel om op te noemen. Al 

deze activiteiten in welke vorm ook waren niet mogelijk geweest zonder 
de niet aflatende inzet van de vele vrijwilligers die onze vereniging 

heeft. Hierbij wil ik allen, die in welke vorm dan ook, zich hebben 
ingezet voor onze NVOC „De Lage Landen‟ bedanken. Eigenlijk verdienen 

jullie allemaal een lintje, maar jullie zullen het met deze welgemeende 

dank moeten doen. Het komende verenigingsjaar staan er ook weer 
allerlei activiteiten op het programma. In onze Nieuwsbrief en op onze 

website worden ze vermeld; blijf goed op de hoogte. Op menigeen 
onder u zullen we weer een beroep doen om extra inzet voor diverse 

activiteiten en niet tevergeefs, daarvan ben ik overtuigd. Het jaar 2008 

zal opnieuw een fijn en gezellig verenigingsjaar worden. U allemaal een 
bijzondere fijne kerstdagen en een plezierige jaarwisseling toewensend, 

 
Gerrit Zengerink 

 
 

LEDEN EN FINANCIËN 

 
Leden 

De volgende leden hebben per 1 januari 2008 hun lidmaatschap 
opgezegd: C. en A. Veenhuysen, H. en R. de Graaff, D. en M. Ebeling, 

W. en T. Elshout alsmede K. en H. Hazebroek. 

De volgende leden hebben om uiteenlopende redenen gedurende het 
laatste kwartaal van 2007 hun lidmaatschap opgezegd: 

R. Moedersheim, K. Visser, W. en R. Adriaansens, A. en S. Alleman, H. 
en J. Gort, M. van Iersel, J. en S. Post, Y. Rademaker, I. Rottier, M. 

Faber-Puyk, K. van de Watering,  

De volgende leden hebben helaas niet gereageerd op de herhaalde 
oproep om in contact te treden met het bestuur dan wel met de 

penningmeester en zijn derhalve per 1 januari 2008 op een reservelijst 
geplaatst: C. van de Boogaart, T. en W. Bosma, W. Coesel, D. 
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Coolenbrander, R. Drijer, R. Duchesne, C. den Dunnen, H. en H. 
Fakkeldij, M. Geijskens, W. Hemert van Stakenburg, E. Hilt-ten Houte, 

H. Kruk, P. Kuijper, P. Meiritz en I. van de Putte. 

De volgende nieuwe leden hebben zich de afgelopen maand aangemeld: 
T. Jansen – Walraven, J. en E. Dekker, M. en R. Leeuwenhoek, M. 

Olieran, H. Jasper en J. Jasper – Goddyn. 
Na verwerking van de bovenstaande mutaties telt onze vereniging per 

medio december 2007, 427 leden. 

 
Financiën 

In de vorige Nieuwsbrief zijn mijn mededelingen per abuis verknipt 
redactioneel weergegeven daarom een korte update: Van de 427 leden 

hebben er per medio december 334 hun contributie betaald. Dit is bij 
benadering 80%. Hiervan hebben er circa 2/3 cash en 1/3 per bank 

betaald. Het bestuur is in blijde verwachting van de bijdragen van de 

overige 93 leden. 
 

Thom Karremans, penningmeester 
 

 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Op dit moment is het bestuur volop bezig met de op- en aanmerkingen 
op het ter goedkeuring aangeboden nieuwe huishoudelijk reglement te 

verwerken. Een aantal opmerkingen worden samengevat en teksten 
aangepast. Om nu op de volgende bijzondere ledenvergadering een 

goedkeuring van de aanwezige leden te verkrijgen stelt het bestuur aan 

alle leden het onderstaande voor: Alle veranderingen voorgesteld door 
een lid worden door het bestuur tot 4 weken voor de vergadering 

verwerkt of met het betreffende lid besproken. Het dan ontstane 
huishoudelijke reglement zal 3 weken ter inzage liggen voor de 

bijzondere ledenvergadering en op deze vergadering dan ter 

goedkeuring worden aangeboden. Hiermee voorkomen we dat er op de 
vergadering discussies ontstaan, die andere leden niet interesseren en 

dat de terzake doende op- en aanmerkingen niet verloren gaan in 
vergaderdiscussies. Het huishoudelijke reglement ligt ter inzage bij Hugo 

Bergmans of Dolf Bergmans. Kopieën kunnen op aanvraag bij hen 

verkregen worden. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit, dat alle 
leden begrip hebben voor deze werkwijze. 

 
Gerrit Zengerink 
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NOTULEN COMMISSIEVERGADERING 17 OKTOBER 2007 
 

De vergadering wordt om 10:40 uur geopend door de voorzitter G. 

Zengerink. Het aantal aanwezige commissieleden is laag. 
Afwezig met bericht: Betty Pennings, Gerda Barbier, Nico Huikeshoven, 

Biljartclub. 
 

Notulen vorige vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 

 
Accommodatie Commissie: Jan Daenen bereidt een presentatie voor 

i.v.m. de algemene ledenvergadering over een andere accommodatie 
mettertijd. Aan de leden kan dan toestemming gevraagd worden om 

verder te gaan. 
 

Bergwandelen: Geen nieuws. 
 

Bibliotheek: Graag zou de bibliotheek ook kinderboeken en spelletjes 
gaan uitlenen. Leden kunnen hun kinderboeken ter beschikking stellen. 

Hiervoor moet een aparte boekenkast aangeschaft worden. Voorzitter 
vraagt om een begroting op korte termijn. 
 

Kopiëren: Het kopieerapparaat is defect, er wordt onderzoek gedaan 

naar vervanging door een scanner/printer. 
 

Culiclub: Vraagt of er geld is om apparaten aan te schaffen zoals bijv. 

een salamander. Er wordt voorgesteld dat zij een verlanglijstje opstellen 
i.o.m. Piet Luyken. Een tweede Culiclub is in oprichting. 
 

Evenementen: Een aantal evenementen is in voorbereiding, informatie 

in de nieuwsbrief. 
 

Externe zaken: Met de burgemeester is gesproken over grond i.v.m. 
nieuwe accommodatie. Deze week contact over zijn volgende 

presentatie op de club. 
 

Gastvrouwen: Laatste middag van de maand: inloopmiddag voor 
nieuwe leden, niet uitbreiden i.v.m. verzekeringen, IVA etc. Er komt een 

gastenboek bij de gastvrouwen, waarin de introducés ingeschreven 
worden. Commissieleden worden geacht erop toe te zien dat niet-leden 

niet deelnemen aan activiteiten. Leden die hun lidmaatschap hebben 

opgezegd, worden vermeld in het clubblad. 
 

Horecacommissie: Een leuk barteam, zijn nog niet allemaal even 
geroutineerd, begrip hiervoor. Organisatoren van bijeenkomsten wordt 

geadviseerd ook barkaarten aan te schaffen ter wederverkoop. 
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Jeu de Boules: Er wordt nog in het park gespeeld. Nieuwe banen 
kunnen bij de club niet aangelegd worden vanwege voorwaarden 

eigenaar. Er wordt gevraagd om een verslagje voor het clubblad. 
 

Klaverjassen: Loopt erg goed, hoge baromzet. Er ligt een uitnodiging 

uit Denia voor een wedstrijd. 
 

Keuken: Goed schoonmaken en bijhouden, vooral de frituurpannen. 
 

Kuieren: Wordt bij toerbeurt geregeld, in september niets geregeld, 

maar er was wel voor koffie gezorgd. Op laatste bijeenkomst in mei 

moet afgesproken worden voor september. 
 

Publicaties: Bij organisatie van evenement of nieuws over commissies 
leuke stukjes gevraagd voor de nieuwsbrief. Aanmaken van nieuwe 

advertenties vraagt aanmaken van nieuwe drukplaten, en daardoor 
steeds kosten voor de club. Website loopt goed, veel hits, voortaan 

komen op elke pagina alle advertenties. 
 

Schilderen: Er wordt gevraagd om een rails langs het plafond in de bar 
om daar de gemaakte werkstukken te kunnen exposeren.. Meteen wordt 

toestemming verkregen van het bestuur. 
 

Snikzangers: Er is pianobegeleiding en vaak ook begeleiding met 
accordeon. Er is om een optreden gevraagd in de club. 
 

Tennis: Veel interesse, wachtlijst, maar uitbreiding banen en 

speeltijden moeilijk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden. Tekort aan 

nieuwe ballen. 
 

Tuinclubs: Lopen goed. 
 

Ziekencontact: Berichten komen vaak te laat binnen, voorgesteld 

wordt om een oproep te plaatsen in de nieuwsbrief. 
 

Rondvraag 

Sleutel keukendeur om af te sluiten wordt alleen verstrekt aan barleden. 
Energiebijdrage voor gebruik keuken 35 euro, ook als het een 

evenement voor de club betreft. Er wordt gewerkt aan het organiseren 
van een vrijwilligersavond. 

 

De vergadering wordt gesloten om 12:45 uur, volgende vergadering 
vastgesteld op woensdag 14 mei 2008. 

 
Monique Krijgsman 
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DE BURGEMEESTER IN ARNESOL 
 

Op 27 november bracht de heer José Ciscar, 

onze burgemeester, in gezelschap van raadslid 
José Luis Alaminos, wederom een bezoek aan 

onze club. Zijn halfjaarlijkse bezoeken (de vorige 
vond plaats op 25 april) zijn bedoeld om de 

Nederlandstalige gemeenschap in Moraira 

Teulada op de hoogte te brengen van de stand 
van zake binnen onze gemeente. De opkomst 

was ditmaal niet overweldigend, er waren rond 
de 40 geïnteresseerden in de zaal. 

 
Na een kort welkomstwoord door ondergetekende, begon de 

burgemeester eerst met ons te bedanken voor het vertrouwen gesteld in 

hem en zijn team, zoals bleek uit de laatste verkiezingsuitslag. Zijn partij 
kreeg toch nog één zetel minder in de nieuwe raad, waardoor de 13de 

op de lijst, de Nederlandse vertegenwoordigster Gaby Gruber, niet werd 
herkozen. Dat speet Ciscar zeer. Vervolgens deelde hij mee dat hij 

verwacht dat in het begin van het nieuwe jaar het nieuwe PLAN 

GENERAL door de raad zal worden aangenomen. Hij wil dat daarna 
graag weer aan ons komen presenteren. Dat zal zo februari/maart zijn. 

 
Gotta fria. De schade in onze gemeente is beperkt gebleven. Naast de 

schade die een aantal particulieren heeft opgelopen, zijn er nogal wat 
“stapelmuren” ingestort en aan de wegen is voor zo‟n 100.000 euro 

schade. Alle schade is getaxeerd en zal z.s.m. worden hersteld. 

 
Kadaster. In september van 2008 gaat het kadaster de waarde van alle 

onroerend goed actualiseren. Dat moet per wet nu eenmaal eens in de 
10 jaar. We mogen dus verwachten dat 

belastingen als IBI, RENTA en PATRIMONIO 

stevig zullen stijgen. De herwaardering 
geschiedt in twee fasen. Eerst wordt van 

elke urbanisatie opnieuw de kadastrale 
waarde vastgesteld. Daarna volgt een 

revaluatie per perceel en bebouwing. De 

gemeente, die deel uitmaakt van de 
commissie die de urbanisaties beoordeelt op 

hun waarde, zal trachten deze waarde zo 
laag mogelijk te houden. Verder gaat de 
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invloed van de gemeente niet. In fase 2 wordt elk individueel huis / 
perceel bezocht, de eigenaar krijgt vervolgens schriftelijk bericht van de 

nieuw vastgestelde waarde en kan daar eventueel bezwaar tegen 

aantekenen. De nieuwe heffingen gaan in per januari 2009. In de 
volgende vergadering zal de burgemeester dieper op deze materie 

ingaan. 
 

Vervolgens kwam de heer Ciscar terug op de lopende projecten in ons 

dorp, zoals die al in april van dit jaar aan ons zijn gepresenteerd (zie 
verslag bezoek burgemeester van 25-04-2007 op de website). Het 

tehuis voor de “tercera edad” (klinkt toch heel wat aardiger dan 
bejaardentehuis) gaat open in januari/februari. De storm heeft voor wat 

vertraging gezorgd. Begin januari gaat de dependance van het 
gemeentehuis, op de hoek schuin tegenover de BBVA bank in Moraira 

open. 

De twee musea, in Benimarco en Teulada worden in februari/maart 
geopend. De opening van het recreatiegebied Font Santa staat voor 

de Semana Santa gepland. 

 
 In Teulada wordt de Avenida 

Mediterràneo opnieuw ingericht, o.a. 
met nieuw asfalt en verkeersdrempels. Er 

komen in Teulada twee paddelpistes 

(een soort minitennis). In Moraira gaat de 
aanleg van de riolering gestaag door, 

nu worden de hoofdleidingen gelegd in 
de C./ Haya en in de C./ Oceano Artico. 
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De bouw van de ondergrondse parkeergarage, met twee etages en 

426 parkeerplaatsen, in Moraira is 

aangevangen (duurt zo‟n twee 
jaar). Volgend jaar gaat ook de 

bouw van de parkeergarage in 
Teulada van start. De aanleg van 

de rotonde bij Molinet is 

vertraagd, de verwachting is dat in 
begin 2008 de werkzaamheden 

kunnen aanvangen. Het project van 
de Ctra Moraira – Teulada, 

tussen Pepe la Sal en Solpark, is technisch gereed. De benodigde 
onteigeningsprocedures zijn aan de gang. Het overdekte 

zwembadcomplex in Moraira is nu in de fase van onderhandelingen 

met potentiële bouwondernemingen. 
 

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de beste opties voor het opzetten 
van een busverbinding tussen de verschillende urbanisaties van 

Moraira en Teulada. De klachten over de postvoorzieningen zijn 

onderwerp van gesprek tussen gemeente en correos. In Teulada komt 
een nieuw lokaal voor de distributie van de post voor de hele gemeente. 

De huidige kantoren beperken zich dan tot de klantenservice zoals de 
verkoop van postzegels e.d. In Moraira verhuist, over acht à negen 

maanden, het kantoor aan de Plaza Virgin del Carmen naar de 
C./Marjeleta (naast restaurant Piscis). Het kantoor van de Guardia Civil 

wordt gerenoveerd. 

 
Na deze uiteenzettingen volgde een korte pauze en vervolgens konden 

er vragen worden gesteld. Daarin kwam o.a. aan de orde: 
Het project Cami de la Camarrocha, van de Camino del Campamiento 

(waar een rotonde staat gepland) tot de kruising met de Móstoles (waar 

ook een rotonde staat gepland) wordt de straat 2 à 2½ meter breder. 
De besprekingen rond de rotonde bij Pepe la Sal (San Jaime) zijn in 

volle gang. De aanvang, binnen 3 maanden, van de aanleg van het 
voetgangerspad tussen La Bonna Taula en Algas. De aanleg, bij de 

voormalige discotheek Costa Sur, van een geheel nieuw Centro 

Commercial (daar komt waarschijnlijk een vestiging van Lidl). De 
kruising Móstoles en Ctra Moraira – Teulada (schuin tegenover dit 

nieuwe winkelcentrum), wordt ook voorzien van een rotonde (ik ben 
inmiddels de tel kwijt). De nieuw aangelegde ondergrondse 
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afvalcontainers gaan in gebruik, zodra ook de laatste is opgeleverd en 
dat zal heel binnenkort het geval zijn. 

 

Nadat de laatste vraag was gesteld, bedankte Kees den Dulk, die op zijn 
onnavolgbare wijze deze avond de simultaanvertaling verzorgde, de 

burgemeester en raadslid Alaminos voor hun presentatie en uitgebreide 
toelichtingen. We zullen de heren binnenkort dus weer zien, wanneer zij 

het nieuwe “Plan General” aan ons zullen presenteren.  

 
Hugo Bergmans 

 
 

VALENCIA, DAT DOEN WE NOG EEN KEER 
 

Een paar weken geleden waren we dank zij onze goede burgervader 

getrakteerd op een dagtocht naar Alicante en Jijona; en nu had onze 
eigen Gerda een bus geregeld voor een bezoek aan Valencia op 21 

November jl. Voor zover ondergetekende kon waarnemen, zat de bus 
helemaal vol met voornamelijk koopbeluste dames, vergezeld door enige 

ernstig kijkende heren die waarschijnlijk tevergeefs hadden gewezen op 

die dure euro voor ons, pensionados. Zelf was ik in gezelschap van een 
Vlaamse dame, een gezellige kwebbel hoor, daar niet van, maar dat 

begon al onder het rijden, terwijl onze chauffeur zat te genieten van 
harde muziek. De combinatie vond ik voor mijn ongetrainde Hollandse 

oor niet gemakkelijk, maar ik bleef moedig pogen alles te verstaan. 
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Eenmaal in Valencia prefereerden diverse leden, waaronder opvallend 
veel heren, afgezet te worden bij het Aquarium. Ik kreeg mooie 

herinneringen bij dat imposante gebouw. Jaar eerder waren we daar 

met gasten, toen er een soort diepzee duiker ineens in een aquarium 
dook, compleet met zuurstofmasker! Mogelijk wilde hij de guppies 

afborstelen of voeren. In ieder geval was hij niet bang voor de haaien 
boven zijn hoofd. Ik nam een flitsfoto (verboden), die de arme man zeer 

verblindde. Alsnog sorry! Toen de bus de overige inzittenden in het 

centrum afzette, waren allen binnen twee minuten vier richtingen 
opgerend. Ik zag verder ook niemand terug. Jammer, Weliswaar bood 

de bus slechts het vervoer voor ons, maar toch nog even met z‟n allen 
kopje koffie of zelfs voor de liefhebbers gezamenlijke lunch had me 

prettig geleken, per slot zijn we toch lid van de NVOC, nietwaar? Het 
samen uit samen thuis betekent toch meer dan een buskaartje? We 

waren afgezet op de Plaza del Ayuntamiento, prachtig centrum, echt 

genoten van de prachtige Art Nouveau gebouwen met hun beeldige 
façades, balkonnetjes, you name it! Bij het winkelen nam mijn 

“Zuidelijke Nederlanden” het heft in beide ferme handen, wat inhield, 
dat ik buiten uiteraard de Corte Inglès ongeveer alle parfumerias van 

Valencia heb gezien, (is er iemand die adresjes wil?) aangezien mijn 

kennisje een flesje parfum wilde kopen. Uiteindelijk gunde ze zichzelf dit 
genot niet, en was mijn ferme stap overgegaan in gesjok. Niks 

cultureels dus. Wel Vlaams geleerd. Wie van jullie weet wat 
schelperwtjes in een schuifje mag betekenen? Best tevreden met de 

stad en de aardse invulling van leuk restaurantje enz., waren we keurig 
op tijd terug, net zoals alle deelnemers, die dan dus ook volgend jaar 

mee mogen. Ik sta alvast op de lijst, dames! 

 
Georgina Buikhuisen 

 
 

SINTERKLAAS VOOR GROOT EN KLEIN 

 
Ongelooflijk dat zo'n oude man nog de energie kan opbrengen om niet 1 

maar 2 keer bij ons langs te komen. Chapeau. Onder de grijze 
wenkbrauwen waren weliswaar de vermoeidheidsverschijnselen te zien 

maar enfin... hij was er toch maar. Zondag 2 december was Sint 

speciaal voor de Nederlandse en Belgische kinderen naar de club 
afgereisd. In spanning werd op zijn komst gewacht (hij was niet op tijd 

nee, 't is immers een Spanjaard) en er was zelfs een (wat ouder) kind 
wat de spanning niet meer kon verdragen en vertrok. De rest bleef en 



DLL januari 2008 Pagina 16 

kregen wat ze wilden, namelijk; een cadeautje en een boel pepernoten 
(voor de liefhebbers; links achterin liggen er nog een paar). 

Er was nog wel wat discussie tussen wat ouders en hun kroost maar 

uiteindelijk was iedereen het erover eens dat dit de echte was. Koppies 

van kinderen die geloven, een beetje geloven of niet geloven, maar op 
het "moment suprème", het toch niet zeker meer weten en bij de Sint 

schuchter hun verhaal doen. De ogen in die gezichtjes zijn de reden 
om ieder jaar weer dat feest te vieren. 

 

Het sinterklaasfeest is weliswaar een kinderfeest, maar als Sinterklaas 
komt is iedereen weer een beetje kind en wie wil dat niet. Niet verwacht 

en toch gekomen. Letterlijk, want op 6 december bleven een aantal 
mensen vol ongeloof in de bar staan, ook toen Sint al lang en breed zat 
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op z'n stoel. Ze konden waarschijnlijk niet geloven dat hij er werkelijk 
was. Sint heeft een aantal kinderen op schoot genomen (en een aantal 

niet) om ze eens goed in 't zonnetje te zetten. Zo zijn Riaatje en 

Marijkje, Beaatje en Theootje, Paultje, Cobietje, Bernadetje, Pietje en 
Biebje eens extra bedankt en toegezongen met de Sinterklaas-

klassiekers waaronder 1 waarin de Sint zelfs het Brabants volkslied 
meende te herkennen. 

Nadat de Sint zijn letterlijk en figuurlijk zware taak had vervuld heeft hij 
links en rechts, en rechts en links, nog even van de sfeer en het nat 

geproefd en zijn weg vervolgd naar Madrid voor een welverdiende 
vakantie. Dank, namens Manuel en Robert (Sint 1 en 2), Romy en Helga 

(Piet 1 en 2) en namens Gerda voor al die heerlijke zelfgebakken 

taarten. 
 

Robert Jongkind 
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CELEBRATION 30 ANIVERSARIO 
 

Onder de bezielende leiding van Gerda Barbier zijn 21 clubleden met 

een VIP-bus naar een prachtige Diner / Show geweest in het zo bekende 
Benidorm Palace. Alles was, zoals wij van Gerda gewend zijn, tot in de 

puntjes geregeld en bij binnenkomst stond zelfs een fotografe klaar om 
een groepsfoto te maken. Het diner liet wat te wensen over, maar wat 

helaas niet op mijn bordje lag, stond wel “on stage” en dat was van 

“Top” kwaliteit. Gerda bedankt. In de vroege uurtjes keerden wij 
tevreden terug naar Moraira. 

 
Rob Thurkow 

 
 

TUINCLUBS 

 
Tuinclub I 

 
Op dinsdag 4 December was de bijeenkomst bij Annemiek en Kees in 

Montemar. Het was prachtig weer en wij hebben buiten op het terras 

kunnen zitten. Op de tafel had Annemiek een kunststuk gemaakt van 
een stukje boomstam en wat kleine plantjes er in. Na de gebruikelijke 

koffie, hebben wij genoten van een rondleiding in de tuin. Annemiek 
heeft echt groene vingers en is zeer creatief. Al met al een leuke 

ochtend. Stekjes zijn altijd welkom (Leuk om te ruilen). 
 

Gerda Boerlage & Mohan 

 
 

Tuinclub II 
 

Allard haalde ons bij Canis op en Ypie verwelkomde ons met koffie en 

eigengebakken notencake. Zij hadden een aantal stekjes voor de 
tuinleden van de papyrusplant (paraplu) die bij hun gewoon in de tuin 

groeit in de volle grond. Allard legde uit dat dit kon omdat de plant op 
een plaats stond waar altijd water uit de berg kwam. Allard vertelde een 

verhaal over de papyrusplant. De Egyptenaren gebruikte de plant 5000 

jaar geleden om er papier van te maken, de bekende Papyrus rollen. Nu 
wordt dit nog in Egypte gemaakt en verkocht aan toeristen. De oude 

Grieken gebruikte deze plant als schrijfmateriaal! De Griekse papyrologie 
is de wetenschap die zich bezig houdt met het ontcijferen en bestuderen 
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van alle teksten die in de Griekse taal op papier geschreven staan. De 
mensen die dit bestuderen heten papyrologen. Ze hadden ook een 

aantal bollen voor ons van de Montbretia een plant die oorspronkelijk in 

Zuid-Afrika groet en bloeit. Na de koffie hebben een rondleiding door 
hun tuin gemaakt. De tuin had een kleine boomgaard met veel 

verschillende fruitbomen. Allard vertelde ook dat hij een watersysteem 
gemaakt had dat zeer milieu bewust is daar het gebruikte water 

gefilterd wordt en hergebruikt, erg interessant, daar water in Spanje 

toch een heel belangrijk item is! Boven op de villa hebben we het 
prachtige uitzicht bewonderd op de zee. Daarna nog even gezellig op 

het zon overgoten terras gekeuveld en een drankje en hapje genuttigd. 
Hartelijk dank Ypie en Allard voor jullie gastvrijheid! 

 
Loeki Lensen 

 

 
BERGSTAPPEN BIJ BERNIA 

 
Sinds ik lid werd van deze club heb ik zin gehad om mee te lopen met 

“de Bergstappers”; ik was alleen bang dat ik het te moeilijk zou vinden 

en daarbij me een beetje stom zou voelen. Toen ik las dat er een 
makkelijke wandeltocht zou plaats vinden en dat het zou eindigen met 

een lunch bij Verd y Vent, mijn lievelingsplek, besloot ik dat dit mijn 
kans was voor mijn eerste ervaring met de Bergstappers. Wij 

verzamelden met z'n allen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 op de 
1ste december; een stuk of 24 mensen, en gingen verder, in zo weinig 

mogelijk auto‟s, naar een plekje vlak bij Bernia. Het was een 

schitterende dag; de Heer zorgde voor een heldere blauwe hemel en 
geen wind. Wij stapten uit, richting naar boven. Zij hadden gezegd dat 

het makkelijk zou zijn; ik vond het de eerste halve kilometer pittig en ik 
moest stoppen om weer adem te halen, maar toen werd het makkelijker 

en wij namen een heel aantrekkelijke wandeling rond en in de heuvels. 
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Rond elke bocht en hoek was er nog een geweldig uitzicht; de hele 
wandeling was echte voeding voor de ziel. Het was af en toe wat 

moeilijk lopen, door de Gotta Fria in oktober, met stenen overal op het 

pad en diepe geulen uitgegraven door het stromende water. Maar het 
ging toch aardig goed. Boven, bij het Fort, namen wij een poosje tijd 

voor een tussendoortje dat men had meegenomen en om van het 
uitzicht te genieten. Toen moesten wij teruggaan, en ik moet zeggen 

dat de terugweg wat makkelijker was, en ook bleek wat sneller te gaan; 

wij hadden nog de kans de hele omgeving te zien van de andere 
richting, even beeldig. Terug naar beneden rijden wij naar het 

restaurant Verd y Vent, een schitterend ouderwets restaurant dat 
vroeger duidelijk een boerderij is geweest. De Chef daar is een 

tovenaar. Hij (zij) kan toveren, met bouillon, kruiden, enz., de meest 
geweldige soepen en sausen met ongelofelijke smaken. 

Champignonsoep, salade, vlees en pannenkoeken, met wijn er 

doorheen, ik geloof dat wij helemaal tevreden waren! Ik ben heel blij 
dat ik voor de eerste keer dit uitstapje heb gemaakt. Onderweg heb ik 

ontzettende leuke en aardige mensen ontmoet. Paul heeft heel gezellig 
met mij meegelopen en ik heb ook heel gezellig met Anja en Coos 

gegeten. Ik voel dat ik een nieuw stel vrienden heb ontmoet, en dat ik 

heel graag nog een wandeling mee zal maken. 
 

Sue Thomson  
 

 
DE BERGSTAPPERS IN HET NIEUWE JAAR 

 

Wij willen het nieuwe jaar vol wandelplezier beginnen en hopen dat er 
weer velen met ons mee willen wandelen, afgelopen jaar hadden we 

zelfs een record van 36 man op één wandeling. 
 

Zaterdag 5 januari 2008 willen we niet zo moeilijk beginnen, net na 

de oliebollen, maar aangezien die er wel weer "af" moeten hopen we 
dat u met ons mee wilt . Het is een rustige wandeling die bij de haven 

begint en ongeveer 2 uurtjes duurt. We lopen dan naar de Vuurtoren St. 
Antonio in Javea en willen daarna gezellig gaan lunchen bij Pepe y 

Estrellas in Javea. 

  
Zondag 20 januari gaan we naar de Col d´Aixa, een wat zwaardere 

wandeling, middelzwaar, die we op verschillende manieren kunnen 
wandelen. Je kunt hem van diverse kanten beklimmen, dat maakt hem 
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erg aantrekkelijk. Hij begint tussen Lliber en Gata de Gorgos, en het 
eerste stuk is rustig waarna hij redelijk stijgt, tussenin weer een "vlak" 

stuk en daarna de toegift die ook redelijk bergop is. Het uitzicht naar 

alle kanten van daar is prachtig. De wandeling is ongeveer 3½ uur en 
hier moet u een boterhammetje meenemen en vooral wat water en 

goede wandelschoenen. 
  

Omdat het clubblad waarschijnlijk de 31e januari uitkomt en wij al op de 

zaterdag de 2e februari weer wandelen beschrijven wij maar gelijk die 
wandeling voor u. Zaterdag 2 februari willen we ook naar de Col 

d´Aixa. U zult wel zeggen zijn we net 2 weken geleden ook al geweest, 
maar toen beschreef ik ook al dat je hem van vele kanten kunt 

beklimmen, dit is van de Pedreguer kant en is echt een hele andere 
wandeling, we rijden via Alcalali naar Callosa de Camacho om daar 

halfweg de auto´s te parkeren en te gaan wandelen, eerst door een 

stukje bos, het gaat licht omhoog, het is geen zware wandeling en ook 
niet superlicht maar wel een leuke afwisselende wandeling van zo rond 

de 2 uur, we gaan ook na deze wandeling weer met zijn allen lunchen 
als u dat wilt. U moet ons dat wel even laten weten voor beide 

wandelingen ook dus die van 5 januari, kunnen wij zovast de 

restaurants reserveren. 
  

de wandelcommissie Loek en Frans 
telefoonnummers resp. 965748187 en 966491459 

 
 

DE NIEUWJAARSDUIK, DE CAVA EN DE ERWTENSOEP 

 
Op 1 januari 2008 vindt weer de traditionele Nieuwjaarsduik plaats 

aan het strand van El Portet. Om precies 12:00 uur storten de 
waaghalzen der Lage Landen, toegejuicht door de landrotten, zich weer 

in zee. Om daarna, verkleumd, te worden getrakteerd op warme 

chocolademelk en een oliebol. Vervolgens spoedt 
iedereen zich naar het clubhuis, waar de 

nieuwjaarsreceptie om 13:00 uur aanvangt en we, met 
een goed glas Cava in de hand, toosten op een gelukkig 

en vooral gezond 2008. Daarna staat de eveneens traditionele 

eigengemaakte erwtensoep van keukenmeester Piet klaar. Zo, elkaar 
allemaal het beste wensend, vangen wij het nieuwe jaar aan. Proost! 

 
Redactie 
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RUSSISCHE KLASSIEKE MUZIEKAVOND OP 22 JANUARI 
 

Voortbouwend op de themamuziekavonden die recentelijk zo succesvol 

waren, heb ik thans de Russische muziek als thema gekozen. Als 
uitvoerenden weer de Berliner, ditmaal o.l.v. 

ZUBIN MEHTA. Het speelt zich weer af in de 
“Waldbühne Berlin” en als solist treedt op 

DANIËL BARENBOIM, die het 1ste pianoconcert 

van Tchaikowsky ten gehore brengt. Verder 
zijn er werken van o.a. Glinka, Mussorgsky, Rimsky Korsakov e.a. Ik 

vertrouw erop dat ook deze uitvoeringen bij u in de smaak zullen vallen. 
Graag tot ziens op dinsdag 22 januari om 20:00 uur. 

 
Hans Kok 

 

 
BELEGGERSTRAINING OP MAAT VAN ALEX 

 
Bent u een particulier belegger of wilt het eens gaan proberen, schrijf u 

dan in voor de gratis training, die ALEX de 24ste januari in onze club 

komt geven. Kennis is macht en de trainingen die de ALEX ACADEMY 
geeft, zijn bedoeld om meer kennis te krijgen over de verschillende 

beleggingsproducten en over uw eigen gedrag als belegger. Om vier uur 
is de ontvangst. De training, die ongeveer een uur in beslag neemt, start 

om half vijf. Daarna kunt u een kwartiertje vragen stellen en vervolgens 
trakteert ALEX op een drankje. U kunt u zich nu inschrijven bij onze 

gastdames. Zie ook het persbericht van ALEX op pagina 26 van onze 

vorige nieuwsbrief en op onze website. 
 

Redactie 
 

 

AMANDELBLOESEMTOCHT 
 

De jaarlijkse amandelbloesemtocht staat weer gepland voor de eerste 
zaterdag van februari. Maar dan moeten de weergoden wèl 

meewerken. Met andere woorden, als u zich heeft ingeschreven, houdt 

dan wel de website en de mededelingenborden in de gaten, misschien 
worden we gedwongen uit te wijken naar een andere datum. De tocht 

wordt dit jaar voorbereid door Jan en Janny Koelstra, de winnaars van 
2007. Het ligt in de bedoeling om weer om een uur of half tien, na een 
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kopje koffie, vanaf ons clubhuis, te vertrekken. U wordt, na een hopelijk 
prachtige tocht, rond een uur of vijf weer allemaal terugverwacht in 

Arnesol, waar een heerlijke warme maaltijd klaar zal staan, verzorgd 

door Piet en zijn keukenbrigade. Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief was de juiste invulling van het menu nog niet bekend. De 

kosten van de tocht en de maaltijd bedragen € 15,-; doet u echter 
alleen aan de tocht mee dan kost dat € 5,-. Inschrijven en betalen op 

donderdagmiddag bij de gastdames. 

 
Gerda Barbier 

 
 

FILMAVONDEN 2008 
 

Zoals in het decembernummer reeds aangekondigd kunt u dit seizoen 

wederom van een viertal filmavonden genieten. Ook ditmaal vertonen 
we twee films naar de gelijknamige boeken van de Zweedse schrijver 

Henning Mankell. In verband met de lengte van deze films zullen deze 
over twee avonden worden verdeeld. Om gehaast na het avondeten te 

voorkomen beginnen de filmavonden om 20:30 uur en zal er steeds een 

pauze worden ingelast. Het volledige programma is als volgt: 
Moordenaar zonder Gezicht 

 deel 1: 26 februari 

 deel 2: 11 maart 

De Terugkeer van de Dansleraar 

 deel 1: 25 maart 

 deel 2: 8 april 

 
Meer informatie vindt u op onze website: www.nvoc-delagelanden.com 

 
Arie Grootenboer 

 

 
GOED NIEUWS VAN DE TENNISCLUB 

 
Vanaf half januari 2008 wordt er begonnen met een 

derde speeldag per week op Sol Park. Welke dag dat zal 

worden is nog niet zeker, de bestaande dinsdag en 
vrijdag blijven natuurlijk behouden. Zo zal er een einde 

komen aan de wachtlijsten en kunnen ook nieuwe leden 
meteen aan de slag! Belangstellenden contacteren best zo snel mogelijk 

de vertegenwoordigers van de tennisclub. 
 

Dolf Bergmans 
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CHEF VAN DE MAAND 
 

Deze maand: Varkensvlees met mosterdcrèmesaus (2 personen) 

 
Benodigdheden: 
 1 varkenshaasje van 250–300g in plakjes van 1cm dwars gesneden 

 1 ui, gesneden 

 1 teentje knoflook, uitgeperst 

 100g kleine, witte champignons, gesneden 

 15g ongezouten boter 

 30ml olijfolie 

 50ml cognac 

 100ml droge witte wijn 

 10ml granmosterd 

 100ml echte bouillon (niet van een blokje) 

 1 grote lepel crème fraiche (ong. ½ potje) 

 fijngehakte peterselie 

 
Bereiding: 
Bereid de ingrediënten voor, zoals hierboven. Warm de boter en olie in 
een brede pan en frituur de ui en knoflook zachtjes. Laat ze niet bruin 

worden. Schep ze uit de pan op een bord. Doe de champignons in de 

pan en bak ze op dezelfde manier. Leg ze op het bord bij de uien. Op 
een hogere temperatuur bakt u het vlees aan beide kant tot licht bruin, 

met iets meer olie dan noodzakelijk. Leg het vlees op hetzelfde bord. 
Giet de cognac in de pan, nu op een lagere temperatuur en steek het 

aan met een lucifer. Als de vlammen uit zijn, doet u de wijn, de bouillon 

en de mosterd erbij. Goed roeren, een paar minuten laten koken. Roer 
de crème fraiche door de saus en kook wat langer door, tot dat de saus 

iets dikker wordt. Doe het vlees en groenten terug in de pan met de 
saus en laat het goed doorwarmen. Bestrooi met peterselie. Lekker met 

rosti, worteltjes en broccoli. 
 

Rosti 

 
Benodigdheden: 
 2/3 aardappelen (ong. 300g) 

 ½ kleine ui, fijn gehakt 

 25g ongezouten boter 

 zeezout en vers gemalen peper 
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Bereiding: 
Kook de aardappelen in hun schil, slechts 5 minuten, in licht gezouten 

water. Giet ze af en laat ze afkoelen, liefst tot ze compleet koud zijn. 

Bak de uien zachtjes in de boter in een koekenpan. Schil de aardappelen 
en rasp ze. Doe ze in de pan met de uien met wat zout en peper. Roer 

het mengsel af en toe en laat het ong. 5 minuten bakken. Pers met een 
lepel de aardappelen in de pan tot een dikke “tortilla” vorm. Bak tot ze 

bruin zijn aan de onderkant. Omkeren en bak de onderkant op dezelfde 

manier. Eet smakelijk, 
 

Sue Thomson 
 

 
WHAT‟S IN A NAME (door Doberman) 

 

Het beschrijven van de realiteit, in het bijzonder van zich herhalende 
gebeurtenissen, is een typisch menselijke eigenschap. Hierdoor ontstaan 

er steeds nieuwe benamingen en kent het volume van de “dikke Van 
Dale” een exponentiële groei. Zinnetjes als: “de lokhomo was, na een 

periode van comadrinken, dringend aan sonjabakkeren toe” of “hij kocht 

een huisje met halalhypotheek in een buurt met veel opacriminaliteit; 
gelukkig waren ramen en deuren bokitoproof” worden dan ook 

dagelijkse kost. Alsof deze niet te stuiten toevoer van nieuwe begrippen 
nog niet voldoende zou zijn, worden er aan alles en nog wat ook nog 

eens eigennamen toebedeeld. Er zijn uitzonderlijke gevallen zoals: 
fotomodel Klum, die haar borsten met Hans en Franz aanspreekt en, als 

we het oeuvre van Goedele Liekens doorturven, vinden we wellicht nog 

een hele reeks koos- of roepnamen van min of meer intieme 
lichaamsdelen. Deze en andere extremen laat ik vandaag voor wat ze 

zijn; er zijn naamgevingen, die dagelijks in grote getale gebeuren en die 
verdienen onze aandacht. Wat bezielt mensen toch om hun huizen een 

naam te geven? En wat voor namen? In zuiderse landen, waar 90% van 

de huizen – om bekende redenen - wit zijn, vind je om de honderd 
meter iemand, die na lange overpeinzingen, zijn huis “Casa Blanca” 

genoemd heeft. Dat ze dat zo‟n 200 jaar geleden in Washington al eens 
deden, kan ik beter begrijpen; er was daar vermoedelijk maar één zó wit 

huis. Een andere topper is “Ons Huis(je)”. Ik wil nog sympathie 

opbrengen voor deze kreet op het ogenblik, dat de laatste betaling van 
de hypothecaire lening achter de rug is, maar om dit heuglijk nieuws op 

de voorgevel aan te brengen, gaat mij te ver. Naast een onuitputtelijke 
lijst vrouwennamen en “mijn droom” in alle talen, zijn er nog de 
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Frifrawo‟s, Chakali‟s en Wikoma‟s, verzamelingen van beginletters van 
de namen van de bewoners. Eigenlijk namen van namen, een soort 

inteelt, totaal onbegrijpbaar voor de voorbijganger en niet te onthouden 

voor degenen, die de woning moeten vinden. Totale verwarring 
ontstaat, wanneer het beginletterwoord ongewild toch een betekenis 

krijgt, zoals in het geval van Yolanda en Manfred met zoontje David… 
Restaurantuitbaters moeten hun eettempel wel een naam geven om zich 

te onderscheiden van de collega‟s, maar ook hier stel ik vast, dat in vele 

gevallen elke fantasie ontbreekt, de naam (te) weinig of niets zegt of 
juist verkeerde associaties oproept. “Onder den toren”, “de Markt” en 

“Zeezicht” verdienen een regelrecht embargo. “Het Mosselhuis” lijkt een 
duidelijke zaak, ware het niet, dat een mosselhuis, net zoals een 

slakkenhuis, doodgewoon een schaal is, die zonder het minste respect 
wordt weggesmeten. “Dikke Gust” denk je dan te begrijpen tot op het 

moment dat de graatmagere eigenaar een gigantische gevulde 

pannenkoek op je bord kiepert, bij “Déjàvu” krijgen ze elke dag de vraag 
of het eten wel vers is en in “De Bruiloft van Kana” wordt opvallend 

weinig wijn besteld... Geef mij dan maar “Het lekker stoofpotje”, den 
“Breughel” of “‟t Suut Bekske”. Het zoeken van een leuke voornaam 

voor pasgeborenen is een taak, die fel onderschat wordt. De mensen 

worden alsmaar ouder en dus moeten de baby‟s van vandaag wellicht 
langer dan 80 jaar met die naam door het leven. Neem nu bvb “Lutijn”; 

klinkt niet slecht, bestaat al honderden jaren, dus niets mis mee ...ware 
het niet dat Lutijn vroeger wel gebruikt werd als achternaam en uit het 

Frans komt, weet dus dat je je zoon wel het predikaat “DWERG” 
meegeeft voor de volgende bijna eeuw. Naast de invoer van namen uit 

vreemde landen, spelen de actualiteit en het respect van de ouders voor 

mediafiguren een buitengewoon grote rol bij de naamkeuze. Vliegt een 
Rus in de ruimte, dan worden er dagelijks Yoeri‟s geboren, stapt 

vervolgens de eerste mens op de maan, dan zijn de Neil‟s niet meer te 
tellen. Schittert een Schiffer op de catwalk, dan moeten de dochtertjes 

Claudia heten en na enkele TV series zijn Lotte en Emma de meest 

populaire meisjesnamen geworden. Artiesten en andere bekenden 
nemen het voortouw om hun spruiten met de meest rare voornamen te 

bedenken: Kee Molly, Jeada, Yaro Nesta, Seska, Zenna, Zion Noah, Zola 
River etc... alles kan en mag en dus houd ik mijn hart vast bij de 

tientallen Mindy‟s, die nu gaan geboren worden. Hopelijk laat geen enkel 

ouderpaar zich verleiden om er snel een “Mega” voor te plakken en ook 
voor de pasgeboren jongetjes loert het gevaar... ik weet het wel het is 

een formidabele voetballer, wereldvoetballer van 2007, maar toch... en 
wie kent binnen 30-40 jaar de Braziliaan Kaka nog...? 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 

Deze maand: Datura, synoniem Brugmansia (Engelen-trompetten) 

  
Ik kwam op het idee om deze maand over deze plantensoort te 

schrijven, daar ik het opvallend vond, dat deze plant tot op heden bij mij 
in de tuin nog volop bloeit. Dit is niet uitzonderlijk voor begin december 

hier aan de Costa Blanca. Maar toch!!! Als een Datura, struikachtig 

boompje, in de bloei staat met zijn grote klokkenbloemkelken, ook wel 
Engelentrompetten genoemd, dan is dit een feest om te zien. De kelken 

zijn zo'n 20 à 30 cm. in de kleuren, wit, geel, oranje, roze. In mijn vorig 
leven in Nederland, had ik zelf diverse uitvoeringen. De toepassing was 

toen alleen mogelijk als kuipplant. Ik was vroeger helemaal gefascineerd 
van deze exotisch geurende grote bloemen. De Datura behoort tot de 

nachtschade familie (Solanaceae) en is afkomstig uit Zuid Amerika. De 

planten zelf, maar ook de vruchten en zaden zijn zéér giftig. Over de 
indeling en naamgeving, zijn de geleerden (botanici) het niet eens. In 

Amerika worden deze struikachtigen gerangschikt onder de naam 
Brugmansia. In Europa is er een rangschikking onder het geslacht 

Datura. Er zijn een aantal oorspronkelijke uitvoeringen, zoals 

bijvoorbeeld de Datura suaveolens met witte, sterk aromatische 
bloemen, met een lengte van 20 tot 

30 cm., afkomstig uit Brazilië. De 
Datura arborea, afkomstig uit Chili en 

Peru, hebben ook witte bloemen met 
een lengte van 18 cm. Dan is er 

verder uit Equador en Colombia de 

Datura aurea met gele bloemen, die 
30 cm. lang kunnen 

worden. Vervolgens komt uit Peru nog 
de Datura sanguinea met oranjerode 

bloemen. Is overigens een plant die 

bij de tuincentra nog maar weinig 
wordt aangeboden. De meeste 

planten, die aangeboden worden zijn cultivars (veredelde planten.) in 
allerlei kleuren, zoals eerder genoemd en hebben gefantaseerde namen. 

De herkomst is vaak niet te achterhalen. De planten kunnen uitstekend 

tegen de volle zon, maar voor een langere bloei is halfschaduw meer 
aan te bevelen. Hier aan de Costa Blanca kunt u de plant in de volle 

grond zetten. Belangrijk is dan wel, dat de grond een goede 
samenstelling heeft. Deze mag niet te los zijn. Bijvoorbeeld, bij 
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toevoeging van veel turf, kan de grond hier erg snel uitdrogen. Dus een 
wat compacte samenstelling van de grond is aan te bevelen. Verder is 

het nodig de grond regelmatig goed te bevochtigen. U kunt vooral aan 

het grote blad direct zien of de plant te droog staat. Het blad gaat n.l. 
heel snel hangen. Ook hier aan de Costa Blanca kunt u de plant ook 

heel goed hanteren als kuipplant. Vooral, als u deze plant in een 
kunststof pot of bak plaatst. Dit is beter, dan in een stenen pot, ook 

alweer i.v.m. het uitdrogen van de grond. De Datura vraagt voor een 

goede en rijke bloei, altijd om een goede bewatering en een goede 
bemesting. Bij een goede verzorging kunt u vooral in de zomer, voorjaar 

en herfst periode een regelmatig bloeien van de plant verwachten. Na 
een intense bloei, zijn er ook korte perioden waarin de plant nauwelijks 

bloeit. De Datura verzamelt in deze korte perioden weer kracht voor een 
volgende bloei. Ook is het van belang, dat u regelmatig de plant 

behoorlijk terug snoeit en hem als zodanig in een goede vorm 

houdt. Deze planten, heesters zijn groenblijvend en kunnen een hoogte 
verkrijgen van 2 à 3 meter. Tot slot: het is aan te bevelen, dat de plant 

op een beschutte plaats in uw tuin geplaatst wordt. Al met al, de Datura 
is een niet al te moeilijke plant, die tijdens de spectaculaire bloei en het 

vooral 's avonds met het verspreiden van een heerlijke geur, beslist een 

verrijking van uw Mediterrane tuin kan betekenen.  
  

Rik de Greeff 
 

 
NIEUWS VAN DE TEKEN- EN SCHILDERCLUB „DE LAGE LANDEN‟ 

  

Bovengenoemde club draait als nooit tevoren. Met een ledental 
van een kleine twintig enthousiaste mensen weten we 

inhoud te geven aan onze artistieke mogelijkheden. De 
nieuwe aanpak van Anna begint resultaten te leveren. 

Het is niet onopgemerkt gebleven dat wij sinds een paar 

weken exposeren rondom de bar. Sommige van de 
schilderijen kunnen in overleg met de maker worden aangeschaft. 

Inlichtingen bij Louk Clavan (966 494 182). Het zal een wisselende 
expositie worden met steeds weer andere thema‟s. Tevens hebben wij 

het plan om iedere 6 weken een expositie te bezoeken, om aldaar weer 

nieuwe inspiratie op te doen. Ieder donderdagmorgen komen wij bijeen 
in het clubhuis van 10:00 uur tot 13:00 uur. 

 
Louk Clavan 



DLL januari 2008 Pagina 29 

PUZZEL VAN DE MAAND 
 

Deze maand: Cryptogram 

 
Horizontaal 
1 Kampfeest. (10) 7 Niet meteen. (7) 9 
Heeft 'n vogel daarom beet? (5) 12 
Geneesmiddel van een populaire arts. (3) 
13 Is die bloem wel zo blank? (5) 15 Dat 
beest laat over zich lopen. (3) 16 Ruimte 
voor brommers. (3) 17 De eerste non was 
in de war in dat jaar. (4) 18 Doek van een 
Noord-Europeaan? (3) 20 Geeft een duw 
als de wijn 't niet doet. (3) 21 Het gezang 
klinkt in Deli anders. (4) 23 Voedsel voor de 
tweede file. (3) 24 Grootmoeder komt uit 
een automaat. (3) 25 Door de baldadige 
jongere wordt men daarin aldus teruggezet. 
(5) 26 Watering in Leens. (3) 27 Door een 
laatste kwartier achter de schop te plakken, 
worden de delen bij elkaar gehouden. (5) 
29 Hol niet in de berggroep. (7) 31 De 
pakkans is klein. (10)  

Verticaal 
1 Kan een voorgevel zonder ploegsnede 
vliegen? (5) 2 Pas die kraag! (3) 3 Stuk 
boom, waar men van de hak op springt. (3) 
4 Dat schip ligt goed in de markt. (3) 5 Een 
niet gemakkelijk te breken speelgoed om in 
de sinterklaastijd op te eten. (7) 6 En toch 
doet die slome pop me aan grapefruit 
denken! (10) 8 Dat heeft men soms in het 
vuur (in België: water). (4) 10 De 
huwelijkspartner krijgt nogmaals de helft. 
(10) 11 Zo'n plaaije heeft in het diagram 
geen gewicht. (3) 13 Zware stof. (5) 14 
Geweldig voor wie uit de nor mag. (5) 19 
Vlak niet uit dat het hier om een boom 
gaat. (7) 22 Dordrecht lag aanvankelijk 
droog. (3) 23 Kies exact de tweede letter. 
(4) 26 Die doek doet nog minder. (5) 28 
Een ark wordt verbouwd voor vervoer op 

het land. (3) 29 Zo'n bak 
brengt 'm omhoog. (3) 
30 Woont daar een 
Belgische opschepper? 
(3) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Het citaat uit de vorige puzzel was: “De nacht is een goede raadsman”. 

 

Ik wens u ook in 2008 veel puzzelplezier, Hillie Vrijs 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 

Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa) 
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia 

 
Tel.: 966 875 933 - Fax: 965 875 248 
Openingstijden: ma–vr 08:00 - 13:00 uur 

Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 
Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 Consulaat van België 

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 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 
 

 

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. 
 

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. 

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. interkerkelijke Gemeente te 

Denia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) 
elke zondag om 11:00 uur. www.nigdenia.web-log.nl 

 
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. 

Moraira 
Katholieke kerk: iedere zondag internationale 
eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke 

zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse 
talen. 

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

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

Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720 

 


