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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 

FEBRUARI 
2006 

Correspondentieadres: 
NVOC “De Lage Landen” 
Apartado 178 
03724 Moraira-Teulada 
Spanje 
Bankrekening: CAM2090 0464 98 0040084253 

Bezoekadres: 
Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 
Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

delagelanden@wanadoo.es 
 
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 2005/2006 bedraagt 60 € per persoon. 
 

BESTUUR 
 
Bestuur 
Voorzitter: Gerrit Zengerink 966 491 457 gerrits@wanadoo.es 
Vice-voorzitter & 
Penningmeester: 

 
Jan Daenen 

 
965 744 005 

 
jldaenen@wanadoo.es 

Secretaris: Betty Pennings 966 499 091 bpennings@telefonica.net 
Bestuurslid: Peter van der Linden van 

Sprankhuizen 
965 974 412  

Bestuurslid: Gaby Gruber 966 498 745 betuga@telefonica.net 
Bestuurslid: Theo Oudendijk 965 745 628 oudendyk@ctv.es 
Bestuurslid: Fred Wijk 607 359 091 fredjannywijk@tiscali.es 
Bestuurslid: Hugo Bergmans 966 491 538 hbergmans@ctv.es 
Bestuurslid: Gerda Barbier 965 745 766  
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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 

Bea Bachman 667 441 720 Bibliotheek: 
Maartje Verhoef  
Theo Oudendijk Zie bestuur Biljarten: 
Ad de Jong 606 558 306 
Coby van Gelderen 965 791 608 
Henny Stack-Philipsen 966 493 519 

Bridge: 

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

mmehta@wanadoo.es 
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  

Joke Kaneman-Schröder 965 748 092 & GSM 626 736 809 Gastvrouwen: 
Zus van der Have 966 497 580 

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  
Midgetgolf: Gerda Barbier Zie bestuur 
Nederlandse School: Ella Mangnus 965 836 215 & GSM 646 415 754 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 744 005 
Publicatiebord: Hugo Bergmans Zie bestuur 

Hugo Bergmans Zie bestuur Redactie / advertenties 
& lay-out nieuwsbrief: Arie Grootenboer hilarianl@terra.es 
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: 
Inez van der Have 966 492 441 

Tuinclub: Gré Daenen 965 748 459 
Simone de Roy 966 497 940 Zangkoor: 
Gretha van Vliet 965 745 039 & GSM 666 321 173 

Ziekencontact via: Bea Bachman 667 441 720 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006 
 
12 februari 2006 Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon (zie pag. 21) 
16 februari 2006 Maaltijdavond met goulash (zie pag. 8) 
18 februari 2006 Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon (zie pag. 21) 
24 februari 2006 Avondje Benidorm Palace (zie pag. 8) 
28 februari 2006 Klassiek concert (zie pag. 16) 
16 maart 2006 Maaltijdavond met boerenkool 
1 april 2006 Kersenbloesemtocht (zie pag. 10) 
4 april 2006 Koffie-uurtje voor nieuwe leden om 10:30 uur in Residencia Arnesol 
17 april 2006 2de Paasdag - Lunch met konijn 
 

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 
 

WEEKKALENDER 
 
Maandag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Jeu de boules 
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen 
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden 
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep 
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 Bernadette 
14:30 – 16:30 Kleding maken met Cobi 
17:15 – 19:30 Nederlandse school 
  
Woensdag 
Hele dag Biljartclub 
20:00 Klaverjassen 
  
Donderdag 
Hele dag Biljartclub 
11:00 – 13:00 Zangkoor “Los Jubilados” 
15:00 Jeu de boules 
15:00 – 18:00 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. 
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VAN DE VOORZITTER… 
 

GELUK 

 
Afgelopen nacht ging het regenen eerst een beetje, toen harder en op 
het laatst goot het. Geeft niets, dacht ik nog, draaide me lekker om 
onder het dekbed en sliep door. Om half acht regende het nog. De hond 
moet uit, zei mijn vrouw slaperig. Hij is vannacht om 12 uur nog 
uitgeweest bromde ik terug, het kan nog wel even. Om 8 uur de regen 
hield op, het was werkelijk droog. Ha, dat is even geluk. Snel het bed 
uit, trainingspak aan, oude schoenen aan, regenjack aan, hoed op en 
naar buiten. Op de hoek van de straat lagen een paar grote plassen en 
toen er een auto met enige vaart doorreed, waren mijn hond en ik nat. 
De volgende hoek, om een verrassing. De hele straat stond onder water, 
voorzichtig erdoor, op de tenen lopen, hond niet trekken aan die riem. 
Toen ik er midden in stond, kwamen er 2 dames op een scooter voorbij, 
hadden zeker haast, moesten naar hun werk. Bij het mij voorbijrijden 
maakten ze enige golfjes, die zo in mijn schoenen liepen. Niets van aan 
trekken was toch al nat. Bij het bosje aangekomen waar mijn hond altijd 
vrij liep, dacht ik; loop even mee door het bos. En, jawel ik struikelde, 
viel en ging totaal doornat terug naar huis. Toen ik thuis via de garage 
het huis weer binnen kwam, riep mijn vrouw, zo joh, dat was even geluk 
dat het droog bleef tijdens het wandelen. Noem jij dit maar geluk baste 
ik terug, maar enige minuten later toen ik tevreden onder de douche 
stond en warm water mij van alle kanten besproeide, dacht ik dit is 
geluk… 
 

Gerrit Zengerink 
 
 
VERWELKOMEN EN AFSCHEID NEMEN 
 
Ook in januari hebben zich weer een aantal nieuwe leden gemeld: 
• Ton Kraaijenbrink 
• Thom en Kiny Karremans 
• Jan Daarnhouwer 
 
Verder zijn er nog een paar belangstellenden, die het lidmaatschap nog 
even in beraad houden en zijn er gelukkig geen leden waarvan we 
afscheid moesten nemen. 
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UW CONTRIBUTIE ALSTUBLIEFT 
 
Aan alle leden, die hun contributie nog niet voldaan hebben! 

 
Helaas heb ik moeten constateren, 
dat een behoorlijk aantal leden hun 
contributie nog steeds niet betaald 
heeft. Zoals u bekend zal zijn, dient 
de contributie uiterlijk binnen een 
maand na het plaatsvinden van de 
jaarvergadering voldaan te zijn. U 
hebt inmiddels ruim voldoende tijd 
gehad om e.e.a. in orde te maken. 
 
Ik verzoek u dan ook dringend om de eerstvolgende donderdagmiddag 
even langs te komen en de contributie alsnog te voldoen. Het geld is 
dringend nodig, daar er binnenkort weer een groot bedrag voor onze 
huisbaas beschikbaar moet zijn. Met vriendelijke groet, 
 

Uw penningmeester 
 
 
 
 
ERRATUM 
 
Ondanks de nauwgezetheid waarmede we het eerste nummer van dit 
blad hebben samengesteld, zijn er toch nog een aantal storende fouten 
ingeslopen. Wij hebben de pagina met de vermeldingen van de 
Commissies onveranderd overgenomen uit het decembernummer en 
daarin waren een paar namen verkeerd gespeld. Daarnaast bleek de 
functie van een bepaald commissielid te zijn overgenomen door een 
ander. Eén en ander is nu gecorrigeerd. 
 
Wat me echter het meeste spijt, is dat ik bij het overnemen van een 
handgeschreven overlijdensbericht, de naam van de overledene onjuist 
heb gelezen. Mevrouw Nona de Bruijn moet zijn mevrouw Nora de 
Bruijn. Mijn welgemeende excuses hiervoor. 
 

Hugo Bergmans 
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UITNODIGING AAN NIEUWE LEDEN 
 
Binnenkort houden we weer een bijeenkomst voor de leden, die er dit 
verenigingsjaar zijn bijgekomen. Zij worden ontvangen door de 
gastdames Joke Kaneman en Zus van der Have. Uiteraard zijn er ook 
enkele bestuursleden bij. We willen dat graag houden op dinsdag 4 april 
a.s. om half elf, in ons verenigingsgebouw Arnesol. 
 
De achtergrond van dit koffie-uurtje is de ervaring, dat nieuwe leden er 
vaak behoefte aan hebben om nog eens nader kennis te maken met de 
gang van zaken van hun nieuwe club. Wat doet de NVOC “De Lage 
Landen” allemaal voor hen en, misschien nog belangrijker, wat kunnen 
zij voor hun club doen? 
 
De betreffende leden worden vanzelfsprekend allemaal persoonlijk 
uitgenodigd. Tot 4 april.  
 

Gerrit Zengerink 
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HONGAARSE AVOND OP DONDERDAG 16 FEBRUARI 
 
Uw keukenteam brengt samen met Annùs: 
 
• Een knoflooksoep, die ook uw partner zal laten genieten. 
• Entremeses van worstsoorten van de beste stieren en van 

kaassoorten die u nog nooit gegeten hebt. 
• Goulash van het rundvlees dat vrij ronddartelde op de poestas, 

vanzelfsprekend met paprika en kruiden, waarvan alleen een echte 
Hongaarse het recept weet. 

• Nagerecht: verrassing. 
 
Kortom een culinair festijn dat u niet mag missen.  
 

Piet Luyken 
 
 
24 FEBRUARI AVONDJE BENIDORM PALACE 
 

De evenementencommissie heeft kans gezien om voor u een avond vol 
entertainment te organiseren, tegen een zeer bescheiden bijdrage. Op 
vrijdag 24 februari a.s. naar het welbekende Benidorm Palace. Er wordt 
u een wervelende show gepresenteerd en een prachtig viergangen 
diner, inclusief een fles Rioja wijn en een Cava Cordonìu. 
Kijk op www.benidorm-palace.com en u krijgt de smaak al te pakken… 
 
Kosten per persoon € 45 all-in. 
Wees er snel bij. Minimaal 40 
deelnemers, maximaal 55! Wel 
z.s.m. betalen aan de 
penningmeester, uw kwitantie 
is uw deelnamebewijs. 
Verzamelen op de grote 
parkeerplaats, waar het ’s 
ochtends nog markt was. De 
bus staat bij de uitgang op u te 
wachten en vertrekt exact om 
19:30 uur. Wees op tijd! 
 
Op het publicatiebord in ons clubgebouw vindt u de inschrijflijst. 
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DIT WOU IK NU EVEN KWIJT 
 
De vorige maand hebben we onderstaande rubriek aangekondigd. Een 
rubriek waarin leden, die daar behoefte aan hebben, hún mening kwijt 
kunnen. Of ze het nu ergens mee eens of oneens zijn, dát doet er niet 
toe. Zolang hun artikeltje maar een positieve bijdrage aan ons Clubblad 
levert. Ofschoon de redactie niet verantwoordelijk is voor de inhoud van 
elk stukje, houdt zij wel altijd een oogje in het zeil. Het spits wordt 
hieronder afgebeten door Rob en Loeki Lensen. 
 
 
 
 
 

 

DIT WOU DIT WOU DIT WOU DIT WOU IK IK IK IK NUNUNUNU    

EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...    
 
Hoera eindelijk weer een clubblad van de NVOC “DE LAGE LANDEN” 
waar je wat van mee neemt! Dit clubblad lees je met plezier. Vele leden 
hebben de afgelopen jaren hun best gedaan, maar nieuw bloed 
betekent nieuwe creativiteit en ideeën! Wij zijn blij dat een professionele 
redacteur ons blad onderhanden neemt! De laatste jaren was het een 
beetje saai blad met mededelingen die je ook gewoon op het 
mededelingen bord kon zetten. Je wist ook niet wat er onder onze leden 
leefde en wat hun interesses waren! Wij denken dat dit nu zal 
veranderen en dat dit zeker ten goede zal komen aan de sfeer binnen 
onze club en dat de club wéér zal floreren zoals een aantal jaren terug. 
Mede door de vele geweldige vrijwilligers! Een aantal jaren terug gingen 
we met heel veel plezier en grote werklust naar ons clubje, dit gaat nu 
vast weer gebeuren! Wij denken dat we ook spreken voor veel van de 
leden uit die zo gezellige tijd. Als wij onze medewerking kunnen 
verlenen aan één of meerdere evenementen horen wij dit graag! Wij 
wensen dit nieuwe creatieve bestuur héél véél succes bij de vele nieuwe 
positieve activiteiten! 
 

Rob en Loeki Lensen 
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BLOESEMTOCHT 2006 
 

U zult zich ongetwijfeld afgevraagd 
hebben of er nog wel een bloesemtocht 
komt dit jaar, want van dit front werd 
tot op heden weinig vernomen. Maar 
een goede traditie moet je wel in stand 
houden, dus kunnen wij u gerust 
stellen. Het gaat echt nog gebeuren, 
maar het wordt dit jaar geen 
amandelbloesemtocht. Wij hebben na 
diverse raadplegingen besloten een kersenbloesemtocht te organiseren. 
Het streven is dat deze zal plaats vinden op zaterdag 1 april a.s. (echt 
geen aprilmop hoor). Noteer deze datum alvast in uw agenda. Mochten 
de weersomstandigheden niet meewerken dan kan er eventueel 
uitgeweken worden naar 8 april. U hoort nog nader van ons. 
 

Het bloesemtochtteam 
Koos Venekamp en Jan Daenen 
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KERSTLUNCH 26 DECEMBER 2006 
 
Nadat we in de bar een glas champagne hadden genomen werden we 
door Joke uitgenodigd aan de gereedstaande tafels plaats te nemen. Er 
waren ruim 50 personen die zich hadden opgegeven voor de lunch. In 
zijn voorwooord refereerde onze voorzitter, Gerrit, aan het bekende 
evangelie waarin Joseph en Maria werden gedwongen naar Bethlehem 
te gaan. Verder vertelde hij hij een merkwaardig verhaal over twee 
volmaakte mensen waar het slecht mee afliep. Het gaf ons te denken. 
 
De “keukenploeg” had de grote zaal gezellig ingericht. De tafels waren 
dicht bij elkaar geplaatst zodat we allemaal het gevoel hadden een grote 
familie te zijn. Ook waren de tafels mooi versierd kortom het zag er leuk 
en gezellig uit. Het kerstmenu zag er als volgt uit: 
 
• een glas champagne 
• carpachio 
• kreeftensoep 
• varkenshaas-medallion met champignon-saus, gebakken krieltjes, 

bloemkool en broccolie 
• ijs met slagroom 
 

Tussen de gangen door waren 
ruime pauzes, zodat er voor alle 
gangen “plaats” was en er ook 
gepraat kon worden. Hoewel de 

“keukenploeg” uit vrijwilligers 
bestond zetten ze een lunch op 
tafel waar menig restaurant 
niet aan kon tippen. Een groot 
compliment voor de “keukenploeg” dus. Naarmate het diner vorderde 
begonnen enkelen aan een tafel achter ons te zingen. Enige flessen wijn 
waren daar debet aan. Later werd dat zingen wat valser. 
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Onderstaand versje maakt duidelijk waarom: 
 

Als de drank is in de mens, 
Is zijn stem niet geheel naar wens 
Drinkt men echter steeds maar meer, 
Even later doen buurmans oren zeer. 

 
Zover kwam het gelukkig niet. Het was en bleef gezellig. Het was voor 
mij, en mijn vrouw (wij zijn pas lid), een leuke ervaring. Volgend jaar, 
als we er weer zijn, willen we zeker weer van de partij zijn. Bedankt 
“keukenploeg”. Bedankt organisatie. 
 

Duke Ebeling 
 
 

 
 
 
 
 
WANDELEN EN YOGA LANGS DE CAMINO 

 
Voor de echte wandelaars onder ons weer een uitdaging! Voor de 
tweede keer gaan we met een groep wandelaars een aantal dagen langs 
de beroemde pelgrimsroute in Noord-Spanje lopen. De voorlopige 
planning is van 8 t/m 13 oktober. Vier a vijf dagen lopen, twee 
reisdagen. Het wordt een wandeling gecombineerd met yoga oefeningen 
(rek en strek oefeningen en ontspanningsoefeningen). Als voorbereiding 
organiseer ik iedere derde zondag van de maand een wandeling in 
Benitachell vanaf de Cumbre del Sol. Tijdens deze oefenwandelingen 
bespreken en plannen we de echte tocht en maken we kennis met 
elkaar. Alle clubleden die graag wandelen, worden hierbij uitgenodigd. 
De eerstkomende oefenwandelingen (maximaal twee uur, inclusief de 
yoga) zijn op 19 februari en 19 maart. 

 
Informatie: Trudi van Dorp (bevoegd lerares Dru Yoga) 

Tel. 965 973 199 / 639 361 999 
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2006 KON BIJNA NIET BETER BEGINNEN 
 
El Portet, 1 januari 2006 12:00 uur, het Nederlands-Vlaamse hoekje.  
In een stralend zonnetje en uit de wind, daar stonden ze, de 
stoutmoedigen van de Lage Landen. Ze waren in grote getale komen 
opdagen met een nog grotere groep, iets minder dappere, supporters. 
Na eerst iedereen een voorspoedig nieuwjaar gekust en handgeschud 
te hebben, gingen zij te water. 

Met plezier, het leek wel of ze het echt lekker vonden. Echt lekker 
waren de oliebollen, die na afloop werden rondgedeeld. 
 
Is het u ook opgevallen dat er steeds meer nationaliteiten ons 
voorbeeld volgen? Dat de Engelsen elkaar in hùn hoekje met 
champagne en wat zoutjes een gelukkig Nieuwjaar wensen, waren we 
gewend. Maar nu zagen we ook ineens een groepje voormalige 
oosterburen en echte Spanjaarden. Die laatsten maakten er, hoe kan 
het ook anders, een echt feest van met rode wijn, olijven, chips en een 
hele Ibericoham. Maar te water gaan, ho maar, dat werd overgelaten 
aan de dapperen uit de Lage Landen. Uiteindelijk hebben we de 
tachtigjarige oorlog ook niet voor niets gewonnen. 
De nieuwjaarshappening werd vervolgens voortgezet met een echte 
heerlijke Hollandse erwtensoep in de club. Hulde aan de kok! Met zo’n 
begin wordt 2006 beslist weer een prachtig jaar. 
 
De culinaire kunstenaar was, tot ons grote genoegen, bereid zijn 
geheim met ons te delen. Verderop treft u het recept aan, altijd handig 
als je een paar vrienden over de vloer krijgt. 
 

Uw reporter ter plekke 
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NIEUWJAARS ERWTENSOEP 
 
Ingrediënten (voor 100 personen): 
• 27 liter water 
• 4 kg nekkarbonade 
• 10 rookworsten 
• 3 kg wortelen klein gesneden 
• 3 kg aardappelen in blokjes gesneden 
• 24 blokjes vleesbouillon 
• 1 stronk selderij klein gesneden + blad voor garnering 
• 6 kg spliterwten 
• 3 kg doorregen speklappen 
• 3 kg prei in ringen gesneden 
• 3 selderij knollen in blokjes gesneden 
• 3 kg uien kleingesneden 
• 24 blokjes groentebouillon 
 
 
Bereiding: 
Spliterwten 24 uur van tevoren weken. Spliterwten wassen en met 
water, de karbonades en 
het spek aan de kook 
brengen. Regelmatig het 
schuim er af scheppen. 
Met deksel op de pan 45 
min. zachtjes laten koken. 
Af en toe omroeren. 
Karbonade en spek uit de 
soep nemen, bot en 
zwoerd verwijderen en het 
vlees in stukjes snijden. 
Alle groenten, de aardappelblokjes, de rookworst en het vlees aan de 
soep toevoegen en 30 min. zachtjes laten koken. Af en toe omroeren. 
Rookworsten uit soep halen in plakjes snijden en terug erin doen. Op 
smaak afmaken met peper en zout. Soep in koppen of borden en 
garneren met selderijblad. Serveren met sneetjes roggebrood met 
gerookt spek. 
 

Piet Luyken 
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SONNEMA BERENBURG 
 
Niet die gillende keukenmeiden uit Playa del Albir maar de meer als 30 
sportievelingen van onze NVOC hadden de voorpagina van de Hallo 
verdiend. De verwende gasten van grand cafe Ritz 22 in getal waren 
met limousines gebracht bij ons kwam Nico op z’n fiets. Veel sfeer, 
zwart van de toeschouwers toen de dapperen, nou ja 16 graden, zich te 
water begaven. Veel gezoen op de zoute bekkies, warme doeken en 
heerlijke chocomel met rum. Daarna champagne hapjes hulde voor de 
vele mensen die ieder jaar klaar staan om deze traditie in ere te houden. 
Schijnbaar als enige had schrijver dezes onthouden dat er voor diegene 
die het langst in zee bleef een flesje 
klaar stond. Dat gebeurde afgelopen 
donderdag middag, toen onze 
voorzitter Gerrit Zengerink de 
biljartzaal binnen kwam. Een fles 
echte Friese Berenburg onder de arm 
een leuke toespraak en de prijs was 
binnen. Nu heb ik diverse keren 
samen met deze man het glas 
geheven, onze gezamenlijke liefde voor dat drankje is groot. Teneinde 
de Friese economie wat op te krikken, werd de fles tijdens onze steeds 
gezelliger wordende clubmiddag verder uitgeserveerd. Resumé, de 
oliebollenparty, de kerstbrunch, de heerlijke snert, wat barca in voetbal 
is onze NVOC in sfeer en gezelligheid. 
 

Ben Brinkman 
 
 
PASFOTO’S 
 
Bea Bachman wees ons erop, dat veel Nederlanders in Spanje niet 
bekend zijn met de eisen die aan de foto’s voor een nieuw paspoort 
worden gesteld. Navraag bij het Nederlandse Consulaat geeft de 
volgende informatie: 
• Afmeting van de foto 4,5 cm bij 3,5 cm staand. 
• Gezicht recht van voren (beide oren zichtbaar). 
• Afstand tussen de oren 2 cm. 
Geef deze eisen door aan de fotograaf, want die is lang niet altijd 
bekend met de voorwaarden die de Nederlandse overheid stelt. 
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KLASSIEK CONCERT VAN 17 JANUARI 2006 
 
Met meer dan 40 personen hebben wij genoten van een prachtige 
avond. De keuze van Hans Kok was zoals gewoonlijk zeer overwogen. 
De beide symfonieën van Beethoven waren indrukwekkend, maar de 
symfonie nr. 4 van Tchaikovsky heeft niet voor niets een Grammy Award 
gekregen. Fantastische muziek met fenomenale beeld opnames. 
Genieten is het juiste woord. Hans hartelijk dank hiervoor. 
 

Gerrit Zengerink 
 

 
 
AVONDJE KLASSIEK MET EEN BEROEMDE OPERA 
 
Deze keer houden wij onze klassieke avond op de vierde dinsdag van de 
maand en wel op dinsdag 28 februari a.s. Zo hoeven de 
voetballiefhebbers onder u de wedstrijd van de 21ste niet te missen.  
 
We hebben een heel speciaal avondje 
voor u. Zoals u wellicht weet is 2006 
uitgeroepen tot het Mozartjaar. Daarom 
wil ik u graag één van zijn meest 
beroemde opera’s presenteren, en wel 
FIGARO’S HOCHZEIT. De uitvoering, 
waaraan vele beroemde operasterren 
meewerken, is van het beroemde 
Glyndebourne gezelschap o.l.v. onze 
eigen Bernard Haitink. 
 
De dvd is van een uitstekende kwaliteit, 
er wordt in het Italiaans gezongen, de 
ondertiteling is in het Duits, het perfecte 
geluid in Dolby digitaal 5.1. 
 

Graag tot ziens, Hans Kok 
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DE RAADPLAAT 
 
Wordt dit alweer een nieuwe rubriek of blijft het bij een éénmalig shot? 
We houden het in beraad. In ieder geval wilden we u deze bijzondere 
foto van één van onze leden (ja ècht!) niet onthouden. 
 
Wie is deze beachWie is deze beachWie is deze beachWie is deze beach----babe?babe?babe?babe?    

Om u wat op weg te helpen volgt 
hieronder een belangrijke aanwijzing: 
Het gebeurde aan het strand van 
Ampolla, een uur na de 
nieuwjaarsduik van onze club. Nog 
meer dappere landgenoten staan klaar 
voor hun traditionele duik in de 
Middellandse Zee. Daarna werd het 
begin van nieuwe jaar verder gevierd 
in het bekende Grand Café . 

 
Als u weet wie dit is, mail dan de naam aan de redactie. Onder de juiste 
inzendingen verloot Grand Café & Restaurante  een diner voor 
twee bestaande uit een 4 gangen menu met een heerlijk flesje wijn. De 
redactie en nabije vrienden van ons model zijn uitgesloten van 
deelname. De inzendtermijn sluit 15 februari 2006. De naam van de 
winnaar/winnares wordt bekend gemaakt in het maartnummer van dit 
blad. Kunt u niet zo lang wachten, op 8 februari gaat  weer 
open, na een korte vakantie. Het Valentijnsmenu op 14 februari is een 
absolute aanrader. 
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ZOMAAR EEN DONDERDAGMIDDAG IN ARNESOL 
 
De regelmatige bezoeker van de clubmiddagen, elke donderdag vanaf 
15:00 uur, weet hoe gezellig en druk het dan is in ons eigen Arnesol. In 
de bar worden de laatste nieuwtjes (en roddels) uitgewisseld. De al dan 
niet alcoholische versnaperingen vloeien rijkelijk, de consumptiekaartjes 
zijn niet aan te slepen, de omzet stijgt tot grote hoogte, de stemming 
ook, evenals het aantal decibellen. De barkeeper is in zijn element, 
hoewel het hem soms wat teveel wordt. In de zaal is het een stuk 
rustiger, daar kun je elkaars nieuwtjes (en roddels) tenminste verstaan, 
de penningmeester is in zijn sas en telt de kas. De “gastdames” stellen 
nieuwe leden op hun gemak. Hier en daar proberen wat verstokte 
kaarters hun hersens bij het spel te houden. 
 
Buiten het clubgebouw, deze maanden in de barre koude, is het ook 
druk. Daar doet kruidenier/vishandelaar/drukker Ramòn met zijn lieve 
Caroline, goede zaken. Nog even gauw een lekkere Hollandse 
rookworst, wat speculaas, een beter gevuld soepje meenemen voor 
thuis. Of een harinkje voor binnen. Daar “doet” de voorzitter nog maar 
eens een rondje. Waar blijven de bitterballen? 
 
Maar dan beneden, daar is het een oase van rust. Dat wil zeggen in de 
bibliotheek, want bij de buren vliegen de ballen over tafel. Daar werken 
de biljarters zich in het zweet, of zou dat komen doordat ze een eigen 
voorraadje spraakwater hebben? Het is in ieder geval een gezellige boel 
daar. 
 
Terug naar het domein van Beatrijs Bachman en haar onvolprezen team 
van boekendames, Elly, Diny en Maartje. Petje af voor zoveel 
betrokkenheid. Zij beheren meer dan 2500 Nederlandstalige boeken en 
wist u dat ze maar liefst 150 leden hebben? Daar zou een klein dorp in 
Nederland blij mee zijn. “Het is een moderne collectie”, zegt Bea, niet 
zonder trots. Ze koopt regelmatig nieuwe boeken bij en krijgt dikwijls 
boeken van leden. “Vertel maar dat ik graag overtollige boeken ontvang. 
Mocht ik ze al hebben, geen nood, dan gaan ze in de verkoop. Van de 
opbrengst koop ik dan weer nieuwe”. Om half zes sluit de bibliotheek. 
Boven gaat het nog even door, daar is het sluitingsuur heel flexibel. De 
laatste doet het licht uit en de deur op slot. 
 

Hugo Bergmans 
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MET DE BERGSTAPPERS OP PAD - 1 
 
Met dertien personen trokken we er begin januari op uit om weer eens 
een wandeling te maken georganiseerd door de ontspanningclub “De 
Lage Landen”. De wandeling zou beginnen bij de Haven van Jávea en 
daar kwamen we dan ook bijeen. De tocht begon al meteen flink 
omhoog te lopen en het was dan ook niet verwonderlijk dat er niet erg 
tempo gelopen werd. Met dertien man langs redelijk glibberige paadjes 
naar boven was nu niet bepaald een sinecure. Maar eenmaal begonnen 
is terug net zo moeilijk dus ging iedereen braaf achter Mary en Frans 
aan. We kwamen dan ook met z’n allen boven zonder iemand te hebben 
verloren onderweg. Regelmatig hadden we een prachtig uitzicht over de 
schitterende baai waar 
Jávea aan is gelegen 
dus dat was werkelijk 
genieten en de moeite 
waard. Eenmaal 
boven werd de tocht 
aanmerkelijk 
makkelijker want toen 
liepen we een heel 
stuk over verharde 
wegen. Uiteindelijk 
zijn we naar de 
(gedeeltelijk) gerestaureerde molens gelopen. Aangezien inmiddels de 
zon was verdwenen en er steeds meer wolken kwamen opzetten 
besloten we gezamenlijk maar meteen de terugtocht te aanvaarden. 
Ook dit was geen eenvoudige route mede omdat het inmiddels toch was 
gaan regenen maar met hier en daar een handje kwamen we weer met 
z’n allen op de verharde weg in Jávea. Hier moesten we nog een heel 
stuk afleggen alvorens we weer behouden in het haventje kwamen waar 
onze auto’s keurig stonden te wachten. Van daaruit zijn we met bijna 
allemaal naar het typisch Spaanse restaurantje Les Fuentes vertrokken 
wat bepaald een goede keuze was We hebben daar van een uitstekend 
menuutjes genoten van vier gangen en nog voor weinig ook en dat 
spreekt ons met de roots in de Lage Landen toch ook nog steeds aan. 
Pas ver na drieën vertrok een ieder voldaan huiswaarts. Dank je wel 
ontspanningsclub. Het was weer dubbelop genieten. 
 

Walther H.B. Hesselink 
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MET DE BERGSTAPPERS OP PAD - 2 
 
Zaterdag 14 januari hebben we weer een geweldig leuke dag gehad. In 
Gata de Gorgos parkeerden we de auto´s om vervolgens 4 uur te 
wandelen door de bossen en over bergruggen. De uitzichten waren 
panoramisch mooi en de zon 
liet zich van haar beste kant 
zien. Alle spieren hebben we 
weer gebruikt, maar vooral de 
lachspieren zijn weer goed 
getraind. Vooral de mop van 
Frans over de papagaai en de 
lekkere kippetjes sloeg in als 
een bom. Deze mop zal 
inmiddels wel bij alle leden van 
de Nederlandse club algemeen 
bekend zijn. Zo niet, vraag er Frans maar eens om... 
Na afloop van de bergwandeling hebben we met elkaar een glaasje 
gedronken in een typisch Spaanse zaak en Frans, Mary en Loek bedankt 
voor deze sportieve en uiterst gezellige dag. We kijken er met veel 
voldoening en plezier op terug! 
 

Margriet H. van Dorp 
 
 
 
DE OPMARS VAN DE KLAVERJASCLUB 
 

Na de kerstpauze zijn we op 11 januari weer 
begonnen met klaverjassen, ondanks dat er nog 
al wat mensen hadden moeten afzeggen wegens 
verblijf in Nederland. Maar tot onze aangename 
verrassing meldden zich die avond maar liefst 5 
nieuwe kaarters. Daardoor hadden we toch nog 4 

tafels bezet. Het was weer een heel gezellige avond, waarbij de bar niet 
werd gespaard. De komende weken, wanneer iedereen weer terug is, 
verwachten we echt een volle bak. Kom ook eens kijken, of liever nog, 
doe mee! 
 

Paul Meijer 
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DE BERGSTAPPERS DEZE MAAND 
 
Zondag 12 februari 2006, we 
gaan dan wandelen in de 
Jalónvallei, misschien kunnen 
we dan al genieten van de 
amandelbloesem, want om die 
tijd is die volop aanwezig. Het 
is een makkelijke wandeling 
van ongeveer 2 – 2½ uur. We 
starten in Jalón gaan via 
Alcalali naar Parcent door de 
velden, een mooie rondwandeling. Daarna bij voldoende interesse 
kunnen we gaan lunchen. A.u.b. even bellen naar Loek telefoonnummer 
965 748 187 of Frans telefoonnummer 966 491 459. 
 
 
Zaterdag 18 februari gaan we naar de Col de Rates, we lopen via Alcalali 
door een mooie barranco omhoog, redelijke stijging maar erg mooi, 

waarna we eenmaal 
boven even rusten, 
kunnen genieten van de 
mooie hoogvlakte aldaar, 
waarna we verder 
wandelen naar Col de 
Rates en daar vervolgens 
aan de afdaling 
beginnen. Deze 
wandeling is ongeveer 
3½ tot 4 uur een 3A 
wandeling, maar zeer de 
moeite waard. 

  
Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 
9:30 uur, met een zonnig humeur en goede bergschoenen. 
  

Gegroet namens de Bergstappers Loek en Frans 
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PLEZIER MET DE PC 
 
Veilig werken met de computer 

 
Het komt vandaag de dag regelmatig voor dat u berichten kunt lezen 
over “lekken” in de computersoftware. Het betreft hier met name de 
beveiliging van het besturingssysteem Windows van Microsoft. Nu is het 
al jaren een publiek geheim dat veiligheid en stabiliteit niet de sterkste 

kanten zijn van dit 
systeem, terwijl toch 
bijna alle pc’s ter wereld 
met Windows werken. 
 
Om het plezier er toch in 
te houden is er een drie-
stappenplan om uw pc te 
beschermen tegen allerlei 
ongewenste aanvallen 
van buitenaf. Denk nu 
niet dat het u niet 
aangaat of dat het 
allemaal te ingewikkeld 

voor u wordt; aandacht voor pc-beveiliging is tegenwoordig nu eenmaal 
noodzakelijk, helaas. En voorkomen is toch beter dan blussen, nietwaar? 
 
1. Gebruik een internet-firewall, in Windows XP standaard aanwezig. 
2. Houd uw computer up-to-date. Zorg dat u de software updates 

automatisch ontvangt. Deze optie is standaard aanwezig in alle 
Windows-versies. 

3. Gebruik up-to-date antivirussoftware. Hiervoor is 
een reeks van programma’s verkrijgbaar maar 
het meest bekend en gebruikt is Norton Antivirus 
van Symantec. 

 
Het beheer van deze veiligheidsinstellingen regelt u via het Windows 
Beveiligingscentrum wat u kunt vinden in het “Configuratiescherm”. 
Wanneer u nog met een oudere versie van Windows werkt, bijvoorbeeld 
Windows 98, Windows ME of Windows NT, gelden deze 
veiligheidsmaatregelen des te meer, want ten tijde van het ontwikkelen 
van deze versies was pc-beveiliging nog een ondergeschoven kind. 

 
 

Microsoft meldt opnieuw gevaarlijk lek in Windows 
ANP - 11 januari 2006 

 

SAN FRANCISCO - In besturingssysteem Windows 

zijn twee nieuwe gevaarlijke lekken ontdekt waardoor 

buitenstaanders de controle over een computer helemaal 

kunnen overnemen. Dit heeft softwareproducent 

Microsoft dinsdag laten weten. Microsoft roept 

gebruikers dringend op om reparatiesoftware te 

downloaden van de website. Vorige week nog had het 

bedrijf een ‘patch’ ter beschikking gesteld voor een 

ander ernstig lek in Windows. Meer dan 90 procent van 

de pc's in de wereld werkt met Windows. 
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U kunt zelf controleren of uw computer voldoende beveiligd is en indien 
nodig zelf maatregelen nemen om de beveiliging te verbeteren. Ga naar 
de website van Microsoft die te vinden is op het volgende web-adres: 
www.microsoft.com/netherlands/beveiliging/beveiliguwpc/default.aspx 
Selecteer het besturingssysteem dat op uw pc draait en loop vervolgens 
het drie-stappen beveiligingsplan door en volg de aanbevelingen op. 
Hiermee hebt u een basis gelegd voor een betere beveiliging van uw pc. 
 

Om uw computer te beschermen tegen spyware 
(ongewenste software die via internet of e-mail 
ongemerkt – én zonder uw toestemming - persoonlijke 
gegevens van uw computer verzamelt voor commerciële 
of malafide doeleinden: malware) zijn de voornoemde 

maatregelen niet voldoende. Hiervoor wijs ik u graag op de 
mogelijkheid om gebruik te maken van Microsoft AntiSpyware. 
Via de eerder genoemde website kunt u deze software gratis 
downloaden. Activeer deze software permanent naast uw anti-virus 
software, zodat er continu controle is op de eventuele aanwezigheid van 
spyware. Op de Microsoft website vindt u ook verwijzingen naar andere 
uitstekende antispyware programma’s als Lavasoft Ad-aware en Spybot 
Search & Destroy. 
 
Wilt u optimale bescherming en zekerheid, download dan Hitman Pro en 
laat hiermee uw pc op regelmatige basis scannen. Deze software wordt 
gratis beschikbaar gesteld in de strijd tegen spyware. De kracht van dit 
programma is dat het gebruik maakt van een keur aan verschillende 
antispyware programma’s waardoor de kans op het vinden en 
onschadelijk maken van spyware aanzienlijk wordt vergroot. In Hitman 
Pro kunt u bovendien de optie SurfRight activeren waarmee kan worden 
voorkomen dat kwaadwillende internet-toepassingen ongemerkt de 
computer-instellingen wijzigen en bijvoorbeeld de firewall uitschakelen. 
U kunt deze software vinden op  www.hitmanpro.nl  (n.b. alleen voor 
Windows XP en Win2000). Het is opmerkelijk dat de (Nederlandse!) 
makers van dit product al enkele dagen vóór Microsoft met een 
noodoplossing kwamen voor de in het krantenbericht genoemde 
problemen. Dit verdient een compliment en als u besluit Hitman Pro te 
gaan gebruiken, vergeet dan niet een kleine donatie te doen aan de 
ontwikkelaars. Ik wens u een veilig en vooral plezierig pc-gebruik. 
 

Arie Grootenboer 

DLL februari 2006 Pagina 24 

CHEF VAN DE MAAND 
 
Gegratineerde witvisschotel 

 
Ingrediënten: 
• 1 pak diepvries spinazie 400 gram of 1 kg verse spinazie 
• 6 aardappels 
• groentebouillon poeder 
• 8 ons heilbot of kabeljauw of andere witvis 
• 1 potje crème fraîche 
• bouquet garni van laurierblad, ui, worteltje, 

preitje, scheutje azijn, peper, zout en takje 
rozemarijn 

• zakje sauce hollandaise 
• zakje geraspte belegen kaas of 4 

kaassoorten 
 
 
Bereiding: 
Schil de aardappels en kook ze gaar in water met groentebouillon, 
stamp de aardappels en voeg crème fraîche toe en mix dan een zachte 
aardappelpuree. Te stijf, voeg dan wat melk toe. Verse spinazie eerst 
even gaar koken, diepvriesspinazie een dag van te voren laten 
ontdooien in de koelkast en meteen in de schotel verwerken. Dus niet 
eerst koken! Water koken samen met het bouquet garni, als het kookt 
de vis toevoegen en op klein vuur zachtjes gaar laten worden. Na 
ongeveer 8 minuten even kijken of de vis gaar is, uit het water halen en 
uit laten lekken. De sauce hollandaise volgens het recept op het zakje 
klaarmaken. De oven voorverwarmen op 200 graden heteluchtoven met 
gril. Neem een oven schaal voor 4 personen en vet hem even in, verdeel 
de puree over de bodem, de spinazie hier bovenop verdelen, daarna de 
vis er over, de sauce hollandaise er over heen gieten en bestrooi de 
schotel met de geraspte kaas. Zet de schotel in de oven en als de kaas 
begint te kleuren de schotel uit de oven halen. Heerlijk met glas droge 
fruitige witte wijn. Eet smakelijk! 
 

Rob Lensen 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Klaverzuring een onkruidplaag? 

  
Een groot gedeelte van het jaar zie je dit plantje niet. Maar als het in 
oktober of november goed geregend heeft, dan duiken overal deze 

groene plantjes op met hun gele 
citroenkleurige bloemen. En natuurlijk op 
plaatsen waar je ze niet wil hebben. 
Bijvoorbeeld dwars door bloemperken heen 
of op grotere schoongemaakte oppervlakten 
of zomaar op paden in de tuin. 
We hebben het hier over de Oxalis 
pescaprae, dus behorend bij de Oxalidaceae, 
een geslacht van 800 soorten. Sommige zijn 
onkruid, maar andere zijn leuke fraaie 
plantjes met mooi blad en mooie bloempjes. 
Ze zijn afkomstig uit Zuid Afrika, M. Amerika 
en Azië. 
De Oxalis pescaprae, afkomstig uit Zuid 
Afrika, heeft een klein knolletje. Bijna altijd 
als je de plant uit de grond trekt blijft dit 

bolletje achter. Hetgeen weer een nieuwe plant zal voortbrengen. 
Daarnaast brengen ze zaad voort, dat naar alle kanten wordt 
uitgestrooid. Zelfs zo dat ze soms de "campos mediterràneos" tot zover 
je kan kijken, bedekken. Er wordt beweerd, dat de wijnboeren en 
landbouwers deze planten hebben toegepast als groenbemesting. Het 
grote voordeel van klaverzuring is, dat zodra de zon sterker wordt en de 
grond droger, ze als plant geheel verdwijnen. 
 
Hoe kunnen we deze woekeraar in onze siertuin in de hand houden: a) 
U kunt de plant makkelijk wieden, zeker als u wacht totdat de plant is 
uitgegroeid tot zo'n 10 a 15 cm. b) Bij grotere stukken, waar geen 
andere planten groeien, kunt u bijv. met een heggenschaar de plant 
vlak boven de grond afknippen. In vele gevallen verdwijnt hij dan 
geleidelijk. c) Uiteraard kunt u de plant ook schoffelen. d) Op paden en 
terrassen kunt u ze ook behandelen met een bestrijdingsmiddel. e) In 
gazons is het voldoende de plant met een maaimachine een paar maal 
te maaien. f) Een bestrijding met het aanbrengen van onkruiddoek 
werkt ook zeer effectief. g) Voorkomen is nog beter dan genezen, 
daarom is het belangrijk, dat als u grond laat aanleveren in een nieuwe 
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of bestaande tuin, dit geen "besmette" grond is. Dus van tevoren 
navraag doen over de herkomst van de grond. 
 
Misschien zegt u, ik vind het helemaal niet vervelend om de 
planten gewoon te laten staan. Mooi groen en fris met leuke bloempjes. 
Met de wetenschap dat de planten in het voorjaar geheel verdwijnen. 
Dus eigenlijk is het een onkruidsoort, dat ondanks het woekeren, in 
wezen helemaal niet zo vervelend onkruid is. Er zijn heel wat andere 
onkruid soorten te noemen die veel hinderlijker zijn. 
 

Rik de Greeff 
 
 
ZO’N CLUBBLAD MAAK JE NIET ALLEEN 
 
Dat ons clubblad een opfrisbeurt heeft gehad, is u niet ontgaan. Van 
velen van u heb ik geweldige complimenten gekregen, dat is natuurlijk 
hartstikke leuk om te horen en geeft inspiratie om op de ingeslagen weg 
door te gaan. Maar het mag dan wel onder mijn verantwoordelijkheid 
vallen, een clubblad maak je natuurlijk niet alleen. Met name de inbreng 
van Arie Grootenboer, die zorg draagt voor de lay-out en het digitaal 
aanleveren van de inhoud aan onze drukker, is absoluut onmisbaar. En 
hij doet dat met grote betrokkenheid. En wat dacht u van degenen, die 
zich nu al bereid hebben verklaard 
iedere maand een vaste column in te 
leveren, zoals (wederom) Arie met 
“Plezier met de pc” en Rik met “De 
Mediterrane tuin”. Voor de gastcolumn 
“Chef van de maand” bestaat nu al 
grote belangstelling. En ook voor de 
rubriek “Dit wou ik nu even kwijt” 
hebben we al een eerste inzender. 
Dan aan het einde van de productielijn is er tenslotte nog de drukker, 
ons aller Ramon. Die levert met zijn nieuwe drukapparaat een geweldige 
prestatie, om binnen de budgettaire mogelijkheden een zo mooi 
mogelijk product af te leveren. Reken er maar op dat we nog heel veel 
plannen en ideeën hebben om inhoud en vorm nog interessanter en nog 
aantrekkelijker te maken. Uw enthousiasme en inbreng zijn daarbij 
onontbeerlijk. Schroom niet, doe mee, laat eens wat van je horen. 
 

Hugo Bergmans 
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IN MORAIRA IS ALTIJD WAT TE DOEN… 
 
We dachten dat we dit jaar een rustige Kerst zouden hebben, maar, 
mooi niet dus. 25 december, 's avonds om een uur of negen, we waren 
nog uitbuikende van het uitgebreide kerstmaal en daartoe zat ik in mijn 
zetel. Plotseling zag ik allemaal flitsen buiten, vooral veel blauw licht. 
Wederom denkende dat mijn wijnconsumptie dit ruime licht 
veroorzaakte, ging ik tenslotte toch even kijken buiten. Het bleek 
vergeven van de politieauto’s en wel van de Guardia Civil. Allemaal 
schijnwerpers op zee vlak voor onze deur en veel geschreeuw. 
 
De volgende ochtend, toen ik naar het dorp ging, zag ik weer veel 

mensen bij de rotsen vlak voor onze 
deur. Dus me erheen gespoed en wat 
bleek: er was een drugstransport 
onderschept en 5 kerels gearresteerd 
toen ze de drugs overboord gooiden. 
De Guardia had 109 pakken van elk 
ruim 30 kg bij elkaar geharkt, totaal 
ongeveer 3.500 kg. Ze waren erg 
aardig want toen ik ‘Prensa’ 

mompelde en ‘Foto’s’ mocht ik er rustig bijkomen om foto’s te maken. Ik 
sluit een paar kleine fotootjes bij zodat jullie kunnen zien dat het 
geen bedenksel van mij was. 
 
Ik heb nu wel een probleempje: mijn vrienden denken allemaal dat ik 
wel een of meer van die pakken in mijn garage heb liggen en dat ik 
daardoor binnenkort wel uit hun midden zal verdwijnen!!! Er heeft zich 
al een aantal goede vrienden bereid verklaard om mijn eega onder hun 
hoede te nemen bij toerbeurt, mocht ik achter de tralies geraken! Later 
kreeg ik nog een krantenfoto van kennissen waarop ik stond te 
fotograferen bij de stapel drugs. 
 

Hein van Noesel 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 

Kruiswoordraadsel HollandsHollandsHollandsHollands en Spaans en Spaans en Spaans en Spaans 

 
HORIZONTAAL 45 soort palm 18 werkplaats 
2 heisa 47 soort hert 19 sportterm 
7 elektronische post 48 golfterm 20 mede 
12 armgewrichten 49 met 22 clubhuis 
13 woonboot 50 huisarts in Moraira 24 waar 
14 vogel 52 pen of klamp 25 komen 
15 sufferd 53 kerkelijke straf 26 niet rechts 
16 geen vrouw 54 gestudeerd 28 deel van een bloem 
17 zoet baksel 55 marterachtig dier 29 via 
19 gebruik 56 vergulden 31 ontkenning 
21 soort onderwijs   35 grondsoort 
23 marinade VERTICAAL 36 lofzang 
25 muziekinstrument 1 strand 37 geluk 
27 serieuze stemming 2 soort hagedis 38 haren van een paard 
29 hoofddeksel 3 wens 39 naar beneden 
30 deel van het hoofd 4 guitig 41 vliegveld bij Groningen 
32 naar zich toe brengen 5 boom 42 pijn 
33 expres niet opmerken 6 misbruik 43 drinken 
34 rivier 7 ik 44 slot 
36 in orde 8 gemalen graan 46 broedplaats van vogels 
37 duivel 9 jaar (frans) 48 lot 
40 al 10 citroen 51 gravure 
42 dubbel 11 Franse impressionist 52 weggetje 
      

Veel puzzelplezier, Hillie Vrijs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31

32 33

34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54

55 56



DLL februari 2006 Pagina 29 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL 
 
Sudoku januari 2006 
 

3 5 2 9 4 1 7 8 6

6 9 7 3 5 8 2 4 1

1 4 8 7 6 2 9 3 5

7 3 1 6 8 5 4 9 2

5 8 9 4 2 3 1 6 7

2 6 4 1 7 9 3 5 8

9 7 3 8 1 6 5 2 4

4 2 6 5 3 7 8 1 9

8 1 5 2 9 4 6 7 3  
 
 
SPAANSE LES 
 
Wilt u Spaans leren of uw Spaans opfrissen? We hebben een gezellige 
groep voor beginners, waar u van harte welkom bent (van 14:45 tot 
15:45 uur). Er is ook een conversatie-uurtje voor half gevorderden en 
gevorderden (van 15:45 tot 16:45 uur). Voor een prikkie (€ 3,50 per 
uur) kunt u deelnemen op de maandagmiddag in ons clubhuis. Kom 
erbij en geniet ook op deze manier van uw verblijf in Spanje. 
 

Trudi van Dorp (bevoegd en ervaren lerares Spaans) 
Tel. 965 973 199 / 639 361 999 

 
 

HELP ONS DE KWALITEIT VAN ONS CLUBBLAD TE VERBETEREN 
 
Heeft u kopij voor het blad, probeer die dan vóór de 15de van de maand, 
voor het verschijnen van dat nummer, bij ons in te leveren. Natuurlijk 
blijven last-minute inzendingen tot uiterlijk de 19de mogelijk. Als u 
daartoe in staat bent, levert u dan uw tekst gewoon aan per e-mail. Kan 
het niet via de pc, schrijft u het liever met de hand, geen nood, bel even 
met de redactie en we regelen dat uw bijdrage in het blad komt. Foto’s 
zijn altijd welkom, zowel op papier als digitaal. Indien u digitale foto’s 
instuurt dan het liefst in kleur én in een zo hoog mogelijke resolutie. Het 
e-mailadres van de redactie is: hbergmans@ctv.es 
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VUL IN   KNIP UIT   LEVER IN 
 
Teneinde het adressenbestand van onze leden te kunnen actualiseren, 
verzoeken wij alle leden vriendelijk onderstaande vragen te 
beantwoorden en die bij ons in te leveren. U levert de gegevens bij 
voorkeur aan per e-mail bij de secretaris Betty Pennings op het 
volgende adres: bpennings@telefonica.net. Beschikt u niet over een 
internetverbinding, dan kunt u ook deze pagina in het clubgebouw in de 
ideeënbus deponeren, of anders per post zenden aan: 
NVOC “De Lage Landen”, Apartado 178, 03724 Moraira-Teulada, España 
 

Naam:  

Roepnaam:  

Adres in Spanje : 

Postadres:  

  

Telefoon:  

Mobiel:  

E-mail  

Adres in Nederland / België 

Postadres:  

  

Telefoon:  

Mobiel:  

E-mail  

    

HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDHELP ONS CONTACT MET U TE HOUDHELP ONS CONTACT MET U TE HOUDHELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!EN!EN!EN!    


