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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 
FEBRUARI 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


DLL februari 2008 Pagina 4 

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 

2 februari 09:30 uur: Bergstappers naar Col d´Aixa 14 

7 februari 16:00 uur: Hypotheeknieuws Bob Cats 15 
9 februari 09:30 uur: Amandelbloesemtocht 15 

12 februari 20:00 uur: Klassiek concert 16 
17 februari 09:30 uur: Bergstappers naar Puig Campana 14 

19 februari 19:30 uur: Bonte avond 16 

24 februari 09:30 uur: Kuieren, kletsen en koffiedrinken 14 
26 februari 20:30 uur: Film „Moordenaar zonder Gezicht 1‟ 17 

5 maart 08:30 uur: Valencia 17 
11 maart 20:30 uur: Film „Moordenaar zonder Gezicht 2‟ 17 

13 maart 15:00 uur: Algemene ledenvergadering 7 

18 maart 20:00 uur: Klassieke muziekavond  
24 maart Indische maaltijd (2e paasdag)  

25 maart 20:30 uur: Film „De Terugkeer van de Dansleraar 1‟  
30 maart 09:30 uur: Kuieren, kletsen en koffiedrinken  

8 april 20:30 uur: Film „De Terugkeer van de Dansleraar 2‟  
9 april Midgetgolf  

15 mei Clubbarbeque  

 
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 

 

 
ESPAI LA SENIETA 

 
Op 13 januari 2008 is het nieuwe deelkantoor van de gemeente in 

Moraira geopend dat de naam 'Espai la 

Senieta' heeft gekregen. Dit gebouw 
vormt het centrum voor de gemeentelijke 

dienstverlening aan de bewoners van 
Moraira. In dit moderne en functionele 

gebouw kunt u ondermeer terecht op het 

SIT (Servei d'Informació i Tramitació), 
voor het afhandelen van alle ambtelijke aangelegenheden en 

formaliteiten. Tevens biedt het gebouw faciliteiten voor het organiseren 
van sociale-, culturele en ludieke activiteiten o.a. ter bevordering van de 

integratie van de multiculturele samenleving. U vindt het gebouw aan de 
rotonde van de Avenida Madrid en de weg Moraira-Calpe. 

 

De redactie 



DLL februari 2008 Pagina 6 

VAN DE VOORZITTER 
 

De jaarwisseling ligt al weer achter ons met al zijn drukte en 

gezelligheid en het nieuwe jaar neemt een ferme sprong vooruit. De 
jaarwisseling op onze vereniging was zoals ieder jaar wederom zeer 

geslaagd en hartelijk dank aan een ieder die dit, voor de vele leden die 
er waren, mogelijk maakten. De eerste maanden van 2008 wil het 

bestuur benutten om de toegezegde enquête inzake onze accommodatie 

te behandelen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u alle gegevens 
hierover en de manier om hierop te reageren. Maakt u vooral hiervan 

gebruik. Het is voor het bestuur van het grootste belang om een goed 
en zuiver inzicht te krijgen in het standpunt van de leden van de 

vereniging inzake accommodatie. We zijn voornemens om de uitkomst 
van deze enquête in de jaarvergadering van maart 2008 te behandelen. 

Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld dat er een overgrote 

meerderheid van de leden voor verwerving van een eigen onderkomen 
moet zijn, wil het de volgende stap in deze procedure zetten. Dit moet 

dan zijn een financieel haalbare opzet om te komen tot verwerving van 
een eigen clubhuis. Indien dit haalbaar en uitvoerbaar is gebleken, zal 

tot fondswerving worden overgegaan. In de komende maanden zullen 

er vele activiteiten worden georganiseerd. Veel inzet en spanningen zijn 
hieraan vooraf gegaan, laat echter niet de kans voorbij gaan om eraan 

deel te nemen. Door de grootte van de zaal is het aantal deelnemers en 
bezoekers soms beperkt en hiervoor geldt dan vol=vol. U allemaal veel 

plezier toewensend, 
  

Gerrit Zengerink 

 
BIBLIOTHEEKNIEUWS 

 
Vanaf nu is het mogelijk om de bibliotheek te bereiken 

via e-mail, bijvoorbeeld wanneer u een boek heeft 

geleend en niet in staat bent dit op tijd in te leveren. U 
kunt dit dan doorgeven via dit e-mailadres: 

bibliotheek@nvoc-delagelanden.com 

Vermeld altijd de teruggave datum die vorin het boek staat én de titel 

en geef tevens aan wanneer u het boek wél in kunt inlevert. Beschikt u 

niet over e-mail dan kunt u altijd even bellen naar: 667 441 720. 
 

Bea Bachman 
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HUISVESTINGSENQUÊTE 
 

In de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, gehouden in 

november van het vorige jaar, kwam o.a. de problematiek rond de 
accommodatie van onze vereniging aan het bod. Besloten werd alle 

leden persoonlijk te benaderen met een korte uitleg en een simpele 
enquête, alvorens tot een definitief besluit te komen. Die enquête is nu 

gereed en wordt deze maand verzonden aan alle leden waar wij het 

postadres van hebben. De anderen worden middels deze nieuwsbrief, zo 
mogelijk een e-mail en via het mededelingenbord op de club, 

opgeroepen hun postadres aan het secretariaat door te geven, dan wel 
hun persoonlijke brief af te halen bij de gastdames in het clubgebouw.  

Wij verzoeken u vriendelijk uw enquêteformulier terug te zenden aan 
het secretariaat: t.a.v. de heer Dolf Bergmans, postadres: Aptdo. 359, 

03725 Teulada (Alicante), España. U kunt hem ook in een gesloten 

envelop afgeven bij één van onze gastdames donderdags in het 
clubgebouw. De sluitdatum voor de inlevering is 6 maart aanstaande, 

zodat wij uw mening op de Algemene Ledenvergadering, die gehouden 
wordt op 13 maart aanstaande, kunnen bespreken. Om een zo‟n groot 

mogelijke response te behalen, wordt u dringend opgeroepen aan deze 

enquête deel te nemen. Uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk 
behandeld en uw antwoorden verplichten u tot niets.  

 
Gerrit Zengerink 

 
 

HET IS TOCH LEUK OM EEN KAARTJE TE KRIJGEN ALS JE ZIEK BENT 

 
In onze vereniging is het een goede gewoonte om 

een ziek medelid te laten weten, dat we haar of 
hem niet vergeten zijn. Dat wordt, door degene die 

ziek is, meestal erg op prijs gesteld. Evenals het 

coördineren van eventueel ziekenbezoek, heb ik 
indertijd op me genomen om er voor te zorgen, 

dat een ziek medelid namens ons allen een kaartje 
krijgt. Maar met zoveel leden die de club nu telt, 

weet ik lang niet altijd wie er wellicht ziek is. 

Daarom vraag ik u allemaal vriendelijk mij te 
informeren, indien u weet dat één van ons aan bed is gekluisterd.  

 
Beatrijs Bachman 
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BELEVENISSEN VAN EEN KOKSHULP 
 

Zaterdag 22 december: 's morgens om 9 uur stond Piet al bij mij aan de 

deur om samen naar Calpe te gaan, voor het doen van inkopen voor het 
kerstdiner van onze club. Allereerst naar de markt, voor verse groente 

etc. Met stomme verbazing keek ik toe. Ik wist dat we moesten rekenen 
op 60 personen, maar dat die zoveel zouden eten samen...! Vervolgens 

naar de Mercadona, Pepe La Sal en Mas y Mas. Mensenkinderen, het 

leek wel of we voor een weeshuis inkopen gingen doen! Wat denkt u 
van 9 kilo vlees; 9 kilo te bakken aardappelen en ga zo maar door! 

Maandag 24 december om 10:30 uur gestart met de voorbereidingen 
voor het kerstdiner, samen met Pauline en Mardzya en natuurlijk onder 

leiding van onze chef Piet. Nou, die weet van wanten in de keuken! Als 
een volleerd chef kok stond hij ons opdrachten te geven er daarbij op 

toe ziend dat we ons werk goed deden, want blijkbaar wilde hij persé 

een Michelin ster hebben! In de loop van de dag kwamen ook Bettie en 
Henk, om alles in de bar in orde te maken en ook Inez, om te helpen bij 

de feestelijke inrichting van de grote zaal. En dan was 2e kerstdag 
aangebroken. Om 2 uur ‟s middags werd gestart met de voorgerechten 

en voorbereiding van het hoofdgerecht. Op dat moment liepen er 2 

werkelijk professionele koks in de keuken, te weten Piet en Gerrit. Weer 
met stijgende verbazing keek ik toe hoe zij te werk gingen. Wel even 

wat anders dan thuis een simpele maaltijd bereiden. Om half 5 kwamen 
de eerste gasten binnen en werden verwelkomd met een glaasje cava. 

De stemming zat er gelijk goed in. Vlak voor 5 uur ging Gerrit van rol 
veranderen. Zo was hij nog een professionele kok en zo was hij weer de 

voorzitter van onze club. In een leuke toespraak met soms een ernstige 

ondertoon, heette hij iedereen welkom en kon het diner beginnen. 
Gestart werd met een heerlijke carpaccio van ossenhaas, gevolgd door 

een ossenstaartsoep, waaraan duidelijk te merken was dat die niet uit 
een pakje kwam! Daarna kwam de gebraden rosbief met gefrituurde 

rustieke aardappelen en witlofsalade. Het gereedmaken van rosbief had 

ik nog nooit gezien. Mensen wat een groot stuk vlees! Knap om dat zo 
mooi rosé op het bord te toveren! Om de gaatjes te vullen kreeg een 

ieder nog mousse de Cappuccino met slagroom en ter afsluiting koffie 
met eigen gemaakte merengue. Zo rond half negen keerde ieder 

huiswaarts, waarbij we aan de vele reacties duidelijk konden merken dat 

iedereen had genoten en dat niet alleen van het lekkere eten maar ook 
van de fijne sfeer die er heerste tijdens het diner. Wat mij verder opviel 

was, dat zo veel mensen ongevraagd ook even de handen uit de 
mouwen staken om een handje te helpen op e drukste momenten en 
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dat zowel met de bediening als de afwas. Kijk, en dat is nou typerend 
voor onze club: Niet steeds maar vragen wat kan de club voor mij doen 

maar ook zelf het initiatief nemen om zaken in goede banen te leiden! 

 
Roel de Jong 

 
 

NIEUWS VAN DE TEKEN EN SCHILDERCLUB 

 
Afgelopen jaar heeft de schildersclub een geheel nieuwe wending aan 

de invulling van haar activiteit gegeven waarvan de resultaten te zien 
zijn op de wisselende expositie in ons clubgebouw. Vanaf dit jaar 

voegen we hier nog iets nieuws aan toe: Bezoeken aan hier wonende 
kunstenaars en exposities. Onder het hoofdstuk “De schildersclub op 

bezoek bij...” hopen wij u in de toekomst hier regelmatig verslag van uit 

te brengen. We beginnen deze keer met: 
 

De schildersclub op bezoek bij Beate Steinebach 
 

Donderdag 17 januari was het zover. Ons eerste bezoek aan een 

kunstenaar in de regio. Monique Croughs had contact gelegd met Beate 
Steinebach en wij waren van harte welkom. Beate exposeert haar 

werken thuis. Zij woont in een prachtige 
villa op een droomlocatie. Haar werken 

bestaan hoofdzakelijk uit aquarellen en 
enkele acryl schilderijen. Men kan zien dat 

de aquarellen haar voorkeur genieten. Zij 

bezit een prachtige penseelvoering en de 
kleuren zijn betoverend. Het was voor ons 

allen een lust om naar te kijken. Ook haar 
abstracte acryl schilderijen imponeerden. 

Met haar tekenvaardigheid wordt alles een 

mooi plaatje. Voor mij zou ze nog wat meer 
durf kunnen hebben om op een artistiek 

topniveau te komen. Op het terras, onder 
het genot van een kopje koffie, nog wat 

nagepraat. Het was een zeer geslaagde 

ochtend en wij hebben er veel van opgestoken. Tevens is haar werk te 
bewonderen op www.bsteinebach.com. Over 6 weken weer naar een 

nieuwe locatie! 
Louk Clavan 
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TUINCLUBS 
 

Verslag Tuinclub 1 

 
Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar gingen we op bezoek bij 

Gerda Boerlage. Meestal is het zonnig en heerlijk weer, maar deze dag 
was het bewolkt en de temperatuur was ook niet om over naar huis te 

schrijven. Toch nestelden we ons op het terras waar de in potten 

geplante narcissen en andere bolletjes al behoorlijk uitliepen. We 
genoten van een heerlijk kopje koffie met Driekoningentaart. Het 

aardige van een Driekoningentaart is dat er een bruine boon en een 
poppetje in verstopt zijn. De traditie zegt dat wie de bruine boon vindt, 

de taart moet betalen en de vinder van het poppetje mag het zelf 
houden. Die bruine boon is nooit gevonden of misschien (en dat is heel 

aannemelijk!) heeft iemand hem stiekem ingeslikt. Het gevonden 

beeldje mocht de gastvrouw aan haar collectie toevoegen. Als een 
buitenstaander bij zo'n koffie-uurtje aanwezig zou zijn, zou hij vast en 

zeker de indruk krijgen dat hier geen tuinclub bijeenkwam, maar veel 
meer en eetclub, want er werd alleen maar over lekker eten, heerlijke 

recepten en leuke restaurantjes gesproken. Totdat iemand de 

opmerking maakte dat het tijd werd om over te gaan tot de orde van de 
dag. Bij Irene staan de irissen al in bloei. Destijds is er afgesproken dat 

we een bezoek zouden brengen aan de irissentuin in de buurt van de 
Bernia. Georgine en Wouter hebben toegezegd dat zij een kijkje gaan 

nemen en bepalen wanneer we daar naar toe gaan. Wout denkt dat het 
april of mei zal worden. Als we naar de irissentuin gaan, zal het bezoek 

worden afgesloten met een gezamenlijke lunch. Na deze toch wel 

interessante bespreking, gingen we de tuin in. Begin januari is niet de 
maand dat alles in bloei staat, maar hier en daar kwamen er toch al wat 

knopjes tevoorschijn. Van de prachtige kalancho? werden nog even wat 
stekjes afgeplukt. We hebben Gerda's mooie bloemen bewonderd, die 

binnen in een vaas stonden, o.a. een schattig boeketje ranonkeltjes en 

een prachtige vaas met lelies. De lelies hebben grote meeldraden en als 
je langs zo'n kelk met meeldraden loopt, is de kans groot dat je een 

lelijke vlek op je blouse of pantalon hebt die er nooit meer uit gaat. 
Volgens Gerda geen nood: een stukje plakband op de vlek, het plakband 

er af trekken en weg is de vlek. Na nog een heerlijk glas wijn met een 

hapje, ging ieder tevreden huiswaarts. De volgende bijeenkomst is op 5 
februari bij ondergetekende. 

 
Leny Oudendijk, C/ Benimuslem 54, Tel. 965745628 
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Hola tuinvrienden 
 

Allereerst een vruchtbaar en groen 2008 toegewenst. Het is al enige tijd 

geleden dat wij de tuin(en) van Loeki en Rob hebben bezocht. Vlak 
achter Clinica Assistel bevond zich de verrassende tuin. Vooral de 

prachtige vijver trok een ieders aandacht. De kooikarpers 
zwommen tussen bijzondere waterplanten. Nadat wij de tuin hadden 

gezien gingen wij naar hun bungalow in de "Residentie Moraira 

Sport". Deze smaakvolle woning bevindt zich in een prachtige ambiance. 
Mooi aangelegde tuinen en van alle gemakken voorzien. Onder het 

genot van een heerlijke kop erwtensoep sloten wij deze ochtend af. Met 
wederom nieuwe ervaringen rijker gingen wij huiswaarts. De volgende 

bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 februari om 10:00 uur bij Marleen 
Jedeloo. Nadere informatie volgt. Saluut. 

Louk Clavan 

 
 

MUZIEKAVOND 22 JANUARI 
  

Dit was weer eens een avond om U tegen te zeggen. Het concert werd 

gegeven in de „Waldbune‟ in Berlijn. Een open arena waar honderden 
mensen, heel veel jongeren, vaak ook met kinderen, ademloos van de 

muziek zaten te genieten. Het orkest „De Berliner Philharmoniker‟ is het 
mooiste orkest wat ik ken. Ik wil geen afbreuk doen aan ons eigen 

Concertgebouworkest en vele andere gezelschappen maar dit is toch 
wat mij betreft wel de top. De violen, bassen, koperwerk en andere 

instrumenten zijn van zeer hoge kwaliteit. Zo was er een bekoorlijke 

jonge dame uit het orkest die heel goed met een harp om wist te gaan. 
Prachtig. Een uiterst zeldzaam bekwaam gezelschap dames en heren. 

Het orkest speelde onder leiding van de wereldberoemde dirigent Zubin 
Mehta. Een aardige man die precies weet wat er in zo`n orkest van 

meer dan 130 man dient te gebeuren. Wat een discipline en 

vakmanschap. Zonder partituur, alles uit het hoofd. Wij hebben in onze 
club ook zo`n aardige man die Mehta heet! Die weet alles van 

computers en dat is ook interessant nietwaar! Het programma werd 
geopend met de overture „Ruslan and Ludmilla‟ van Mikhail I. Glinka. 

Voor mij een onbekend stuk, maar wel leuk. Toen kwam het echte werk. 

Het bekende 1e pianoconcert van Peter I. Tchaikovsky. Solist was 
niemand minder dan Daniel Barenboim. Een begaafd pianist maar ook 

een uiterst bekwaam dirigent. Een goede vriend van dirigent Mehta. Het 
is een lust voor het oog om deze twee ras muzikanten zo samen te zien 
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en horen optreden. Na afloop omhelsden de twee elkaar. Geweldig. 
Barenboim gaf een toegift. Wals opus 64 van F. Chopin. Dat soort 

pianomuziek kan beter door een Chopin specialist worden gespeeld. Het 

was wel snel maar dat kan wat mij betreft veel mooier. Ik heb in een 
vorige terugblik al eens mijn respect uitgesproken over de kwaliteit en 

incasseringsvermogen van een vleugel. Zo`n instrument heeft tijdens 
zo`n concert heel wat te verduren en moet nog mooi blijven klinken 

ook. En het was mooi. In de pauze werd door de club een snack 

aangeboden. Het werd verzorgd door onze keukenprins en prinses Piet 
en Mardzya en Willeke en Lous waren weer achter de bar beschikbaar 

om de nodige drankjes te verstrekken. Allen bedankt. Na de pauze 
werden nog werken van de Russen Mussorgsky, Rimsky-Korsakov en 

Prokoviev uitgevoerd met evenveel kwaliteit en inzet van het orkest en 
dirigent. Stuk voor stuk schitterende orkestwerken. Een pracht avond 

met dank aan Hans Kok. Wij zijn toch maar verwend met een clublid die 

zoveel tijd en geld (zo`n DVD van dit niveau kost echt een tiental 
euro`s) besteedt om op deze manier zulke mooie muziek zo dicht bij 

ons te brengen. En… geheel gratis! Ga maar eens een avondje naar 
Valencia om een concert bij te wonen. De presentatie via groot scherm 

en top geluidsinstallatie is een belevenis die je in een concertzaal niet zo 

meemaakt. Op alle solisten wordt op tijd ingezoomd en dat betrekt je op 
een fantastische manier bij het hele gebeuren. Dat maak je in een 

concertzaal niet mee. Als u een echte muziekliefhebber bent kan ik u 
aanraden om op een volgende concertavond eens achter uw eigen TV 

vandaan te komen en in ons eigen clubhuis te genieten van al dit moois. 
De volgende avond beleven, horen en zien we de top van de muziek 

met uitvoering van de 7e symfonie van Bruckner. Zie artikel van Hans 

hierover elders in dit blad. Tot ziens, gewoon gaan en genieten! 
 

Cees Beerepoot 
 

UW NEDERLANDSE RIJBEWIJS IN SPANJE 

 
Wie in Spanje woont met een Nederlands rijbewijs dat moet worden 

vernieuwd, dient zich te wenden tot de bevoegde Spaanse autoriteiten 
om dit rijbewijs om te wisselen voor een Spaans exemplaar. Op onze 

website, staat uitvoerig beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Beschikt u 

niet over internet dan kunt u de tekst in de bibliotheek uit laten printen 
of indien u dit zelf wilt doen, op de pc en printer die in de grote zaal van 

ons clubgebouw staan opgesteld. 
Arie Grootenboer 
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BERGSTAPPERS OP 5 JANUARI 
 

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en daarmee ook de vele 

activiteiten van de club. De eerste wandeling van de bergstappers zit er 
al weer op en bij het verschijnen van de nieuwsbrief is de tweede ook al 

geschiedenis. Maar goed op 5 januari verzamelden we met 29 personen 
en de trouwe viervoeter Pepper bij Pan Pan y Jamon Jamon. Het eerste 

stukje was makkelijk d.w.z. met de auto naar de haven van Javea. Het 

doel van deze ochtend was naar de vuurtoren St. Antonio te lopen. Het 
eerste stukje was een kort klimmetje, gevolgd door een leuke wandeling 

naar de top van de heuvel, alhoewel je goed moest uitkijken waar je liep 

omdat het nogal keiïg was. Boven hebben we een korte break gehouden 

om van het uitzicht te genieten. Het was bijzonder helder want je kon 

Formentera en Ibiza zien. Daarna volgden we het zelfde pad terug, wat 
eveneens genieten was. Gevolgd door een gezellige en goede lunch bij 

Pepe y Estrellas, kijken we terug op een geslaagde zaterdag en 
bedanken we de organisatoren. 

 

Groetjes, Kinie Karremans 
 

P.S. het was mijn eerste deelname en ik hoop nog eens vaker mee te 
gaan. 
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DE BERGSTAPPERS IN FEBRUARI 
 

Voor de komende maand hebben wij weer 2 wandelingen op het 

programma staan. De eerste is op zaterdag 2 februari, heeft ook al in 
het clubblad van januari gestaan, maar we gaan dan naar Col d´Aixa, de 

andere kant als die we op de laatste, langere wandeling in januari 
hebben gemaakt, deze start aan de andere kant, aan de kant van 

Alcalali-Pedrequer, is ongeveer rond de 1½ tot 2 uur, en zit wel een 

beklimming in, niet vlak dus maar niet zwaar. Maar ja we zijn 
bergstappers. 

  
De tweede wandeling is op zondag 17 februari en dan willen we de 

wandeling die we hadden gepland in december jl., die toen door het 
weer niet door kon gaan, we gaan dan naar het Stilte gebied van de 

Puig Campana Tussen La Nucia en Guadalest. Een wandeling van rond 

de 4 uur, zeer de moeite waard, we starten met een beklimming, niet 
echt zwaar maar toch omhoog. Daar gaan we over de kam naar het dal 

erachter gelegen, zeer mooi en zeer afwisselend.  
 

Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 

9:30 uur met goede bergschoenen. 
 

Als u voor de eerste wandeling op 2 februari mee wilt wandelen en 
daarna lunchen dient u zich bijtijds aan te melden bij Frans of Loek 

telefoonnummers. 966491459 of 965748187. 
  

Groeten, bergstapper Mary 

 
 

KUIEREN, KLETSEN EN KOFFIEDRINKEN 
 

Het weer wordt steeds beter en wat is er dan heerlijker om eens een 

flinke wandeling te maken. Lekker ontspannen langs een prachtige 
route, met een groepje gezellige medewandelaars, even een beetje 

bijkletsen, onderweg een terrasje, kopje koffie of iets anders. En aan 
het eind weer gezond en voldaan naar huis. 

 
Dat kan elke laatste zondag van de maand. Het begint allemaal met een 
kopje koffie in ons clubgebouw “Arnesol” om 09.30 uur. 

 
Leny Oudendijk 
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VERDER GOED TENNISNIEUWS 
  

Tijdens de Buitengewone Leden Vergadering van 21 januari jl. is 

besloten definitief onze tennisclub uit te breiden met een tweede 
afdeling. Er zijn, naast de 8 wachtlijstleden, nog 30 nieuwe leden sinds 

januari 2005, van de NVOC, die de wens te kennen hebben gegeven op 
het inschrijvingsformulier, te willen tennissen. U kunt u nu aanmelden 

bij Charles v/d Star, telefoon 965 997 197 en wij beleggen een 

bijeenkomst voor de start van de tweede tennis afdeling. Leest u dit na 
half februari, dan kunt u altijd bellen naar de tennisbestuursleden, 

vermeld onder de commissies in ons clubblad. 
 

Koos Venekamp, voorzitter 
 

 

HYPOTHEEKNIEUWS 
 

Hypotheek zonder maandlasten voor 60-plussers. Geen inkomenseisen, 
geld vrij besteedbaar. Voor extra pensioen, nieuwe auto etc.! Bob Cats 

Verzekeringen en Hypotheken brengt, in samenwerking met een 

internationaal werkende organisatie, een nieuw hypotheekproduct op de 
markt speciaal gericht op de 

senioren. Het product, dat voor 
de Nederlandse markt exclusief 

via Bob Cats beschikbaar is, 
kenmerkt zich door vrijheid en 

eenvoud. De klant krijgt een 

deel van de waarde van de woning vrij ter beschikking zonder dat daar 
extra te betalen woonlasten tegenover staan. Op de clubmiddag van 

donderdag 7 februari a.s. zullen wij aanwezig om een algemene 
uitleg van dit nieuwe product te geven en uw eventuele vragen te 

beantwoorden. 

 
Piet Luijken 

 
 

DE AMANDELBLOESEMTOCHT EN DE MAALTIJD 

ZIJN UITGESTELD NAAR 9 FEBRUARI... 
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EEN UNIEK KLASSIEK CONCERT 
 

In de zomer wordt het LUZERN FESTIVAL DER 

KLASSIEKE MUZIEK gehouden. De beroemde 
dirigent Claudio Abado heeft voor dit festival 

een orkest samengesteld uit door hem 
uitgenodigde leden van de grote 

wereldorkesten. Aangezien de zomer voor deze 

orkestleden de stille tijd is, wil iedereen gaarne 
de uitnodiging van Claudio Abado aannemen. 

Het resultaat is een orkest van uitzonderlijke 
kwaliteit en uniek in de wereld. De uitgevoerde 

werken behoren alle tot de top van de 
klassieke muziek. Vanzelfsprekend is ook de 

technische kwaliteit van de dvd uitstekend. Voor deze avond heb ik voor 

u uitgekozen: 

1. Pianoconcert nr. 3 van Ludwig van Beethoven. Solist Alfred Brendel 

(een Beethoven specialist).  
PAUZE 

2. Symfonie nr. 7 van Anton Bruckner. 

Deze symfonie behoort tot de top van de romantische werken. De 
uitvoering zal een grote indruk op u achterlaten. Ik heb deze dvd laten 

zien aan diverse van mijn muziekvrienden, die deze symfonie nog niet 
kenden. De reactie was: “Dit moet je op de club laten zien!” vandaar. 

Tot ziens op dinsdag 12 februari. We beginnen om 20:00 uur. 
 

Hans Kok 

 
 

BONTE DINSDAGAVONDTREIN 
 

Dinsdag 19 februari 

om 20:00 uur. Er zijn 
nog enkele plaatsen 

beschikbaar à raison 
van € 5,-. 

 

Meldt u snel aan, vol=vol. De zaal is open vanaf 19:30 uur. 
 

Nico van Vliet 
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FILMAVONDEN 2008 
 

Op dinsdag 26 februari wordt het 1e deel vertoond van 

de spannende Wallanderfilm „Moordenaar zonder Gezicht‟ 
naar het gelijknamige boek van de Zweedse schrijver 

Henning Mankell. De aanvangstijd is 20:30 uur en de film 
duurt ongeveer 1¾ uur. Halverwege zal een pauze 

worden gehouden. Tijdens de film is er weer popcorn! Het 

tweede deel zal vertoond worden op dinsdag 11 maart. 

Racistische krachten in de samenleving, die zich heftig verzetten tegen 
de aanwezigheid van asielzoekers, zien hun kans schoon als er 
informatie uit een onderzoek van inspecteur Kurt Wallander naar buiten 
lekt. Wallander is bezig de dubbele moord op een ouder boerenechtpaar 
te onderzoeken, een moord die de politie van Ystad omschrijft als 'een 
menselijk slachthuis'. Hij ontdekt dat er politiek-maatschappelijk 
gevoelige kanten aan de zaak zitten. Omdat er vermoedens leven dat 
buitenlandse vluchtelingen bij de moord betrokken zijn, probeert 
Wallander zijn onderzoek angstvallig buiten de publiciteit te houden. 
Tevergeefs. Vanaf dat moment beginnen tegenstanders van de Zweedse 
asielpolitiek het onderzoek op hoog niveau te manipuleren. 

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

Arie Grootenboer 
 

 
VALENCIA MET RONDLEIDING 

 

Op veler verzoek organiseren we op woensdag 5 maart weer een 
dagtrip naar Valencia. Deze keer kunt u meedoen aan een 

rondwandeling onder de bezielende leiding van Monique Croughs en 
Gerda Barbier. Maar daar moet u zich dan wel even apart voor opgeven. 

We vertrekken weer vanaf de grote parkeerplaats bij de markt om 

precies 08:30 uur en verwachten rond 10:00 uur in Valencia aan te 
komen bij de „Torres de Serrano‟. Hier stappen in ieder geval de 

deelnemers aan de rondwandeling uit; degenen die de dag geheel op 
eigen gelegenheid willen doorbrengen, kunnen desgewenst worden 

afgezet op de Plaza de Ajuntamiento. Voor de rondleiding begint, nemen 

we eerst een kwartiertje de tijd voor een kopje koffie, daarna gaan we 
op pad. We bezoeken de beurs, de overdekte indrukwekkende groente- 

en fruitmarkt, we maken een tocht door de pittoreske smalle straatjes 
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van de oude buurten van Valencia en eindigen op de Plaza de 
Ajuntamiento. De wandeling neemt ongeveer twee uur in beslag, de 

middag hebt u dan eventueel de tijd om te winkelen. Let wel: de 

gewone winkels sluiten tussen 13:30 en 16:30 uur, maar de grote 
warenhuizen, zoals El Corte Inglès, blijven de hele dag open. Om 

precies 17:30 uur vertrekken we weer vanaf de Plaza de Ajuntamiento 
en zijn tussen 7 uur en half 8 weer in Moraira. U kunt zich vanaf 31 

januari inschrijven bij de gastdames, kosten € 10. Er kunnen maximaal 

50 deelnemers mee, dus wees er snel bij, vol=vol! 
 

De evenementencommissie 
 

 
UIT DE BILJARTKAMER 

 

Al een tijdje hebben we niets meer uit de diepte van het 
gebouw laten horen. Dat moet maar eens veranderen dan. 

In de diepe krochten van onze club wordt nog steeds 
met veel plezier gebiljart. Dit gebeurt door 

steeds meer enthousiastelingen met 

wisselende resultaten maar over het algemeen 
met groot plezier. Wat staat de biljarters de 

komende tijd te wachten. Om te beginnen 
gaan we op 12 februari naar onze 

biljartvrienden in Calpe voor de voorjaarlijkse uitwedstrijd. We zullen 
onze eer daar weer met alle inzet gaan verdedigen. Voor nadere 

informatie kunt u contact opnemen met Ad de Jongh. In maart (op een 

nog te bepalen datum) zullen we dan onze vrienden ontvangen in onze 
onvolprezen biljartzaal. Daar zullen dan zowel in het spelsoort libre als in 

driebanden de keu‟s gekruist worden. Momenteel worden voor het 
kampioenschap libre en het kampioenschap driebanden de moyenes 

(gemiddelden) vastgesteld. Zowel bij het driebanden als bij het libre 

verwachten we daar zo‟n 20 deelnemers. We willen dit kampioenschap 
in een kort tijdsbestek laten plaatsvinden met die spelers die er dan zijn. 

De planning is april, maar precieze data komen nog. We moeten de 
gelegenheid hebben om tribunes te bouwen voor alle belangstellenden 

en grote voorraden eten en drinken in te slaan. In het volgende clubblad 

kunt u meer lezen wat we aan het doen zijn en de verslagen van onze 
wederwaardigheden met Calpe. 

 
Fred Wijk 
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BILJARTJARGON EN ANDERE ONZIN 
 

Als je de biljartkamer van onze club binnenwandelt, zie je daar in eerste 

oogopslag een groep wat rijpere mannen die rustig staan te biljarten. 
Aan het barretje een paar wachtenden, nippend aan een drankje. Er 

hangt soms wat sigarenrook en op de achtergrond draait de radio met 
Xtra-FM erop. Lekkere rustige 70-er, 80-er jaren muziek die deze of 

gene soms zacht wordt meegeneuried of gezongen. Als je dan 2 

minuten binnen bent, spat dit vorige verhaaltje als een zeepbel uit 
elkaar. Aan de bar ontstaat plotseling reuring. “Hallo, een rondje van 

mij, wat moet jij en jij. Niets, nou das ook weer gezellig, geef ik ook 
eens wat weg. Waarom is de cola op, het bier loopt ook op zijn eind. Ik 

ga wel halen. Heb je nog kaartjes Fred? Drink is even door, zo schiet het 
ook niet op. Heeft iedereen al wat? Proost dan maar weer. Ja, op je 

gezondheid, op je eeuwige kuisheid zal wel niet meer lukken.” De 

stemming zit er in. Van de bar verplaatsen we ons naar het biljart. 
Biljarten is een sport waarbij een hoge mate van concentratie nodig is. 

Elke vorm van afleiding kan er voor zorgen dat het zorgvuldig 
uitgerekende stootpatroon wordt verstoord. De speler buigt zich 

voorover en legt aan voor een welhaast van te voren zekere pracht 

carambole. Om onverklaarbare reden lukt het niet!!! Dat heeft absoluut 
een oorzaak. Een goede biljarter heeft in willekeurige volgorde de 

volgende excuses waarom een carambole niet is gelukt. 
Het laken loopt niet lekker en de banden geven geen 

goed effect af. Een goede opmerking is ook dat het krijt 
voor de pomerans niet helemaal je dat is. Dan is het 

biljart niet echt goed schoon en de ballen mogen ook 

wel eens gepoetst worden. De zon viel ook een beetje 
door het raam terwijl het toch wel wat rumoerig was. En, oh ja de 

tegenstander had een haast wel onmogelijke bal neergelegd. Ziedaar de 
moraal van de goede biljarter: het kan nooit aan het menneke achter de 

keu hebben gelegen. Dan nog even wat biljartjargon (uitsluitend uit 

onze biljartkamer). Verschillende ballen of balpatronen hebben een 
eigen naam gekregen. We kennen daar bijvoorbeeld het “Oudendijkje”. 

Dit is een gemaakte drieband met minstens 2 klossen erin (klossen is als 
ballen op elkaar knallen terwijl dat niet de bedoeling is). Een variatie 

hierop is de zogenaamde “Stefbal”. Die komt meestal voor bij het 

librespel. De bal zou absoluut gemist zijn als die 1-2-3 dubbele klos niet 
had plaatsgevonden. Een ander kaliber is de “Fredbal”. Dit is een bal 

(uitgevonden door Fred zeggen ze) die vrijwel niet te maken valt. Of de 
ballen liggen achter elkaar, of de speelbal ligt in het midden en de 
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andere 2 zover mogelijk uit elkaar. Volgende onderdeel is het reageren 
op en verwensen van gemiste ballen. Dat gebeurt natuurlijk in 

oplopende en uiteraard overtreffende trap: 

 Die raakte ik niet echt lekker… 

 Hoe is dit nu mogelijk… 

 Hoe kan die er nou in (....)naam achterlangs… 

 Dan niet kreng… 

 Je zou die ballen in de openhaard motten flikkeren… 

 Doe even de deur open, smijt mijn keu in het riet… 

 Krijg nou de pieeeeeeeep… 

 En tot slot wat vleeswaar en gesprekken met hogere machten. 

Dit bovenstaande uiteraard zowel in het Nederlands als het Vlaams. Al 
moet ik zeggen in het Vlaams klinkt het smeuïger. En dan als laatste 

onderdeel het “de beste stuurlui staan aan wal” onderdeel. De speler 
staat zich te concentreren op zijn stoot. Hij weet absoluut hoe hij die wil 

maken. Vanaf de bar: “Nee joh die moet over rood”, (volgende) “Hoe 
kom je daar nou bij, dan klost die, hij moet achterom wit door de hoek” 

“Dan haalt die het nooit!” “Tuurlijk wel, let maar op”. De speler aan tafel 

staat inmiddels met toeterende oortjes en draaiende oogjes en malende 
hersentjes deze tips allemaal te verwerken en geeft de bal maar een 

knal. Punt gemist. Vanaf de bar: “Zie je nou wel, achterom door de 
hoek” “Nee joh, hij raakte em gewoon niet goed” “Ja, maar hij wil ook 

niet luisteren hè” “Nee, da‟s waar laten we maar niets meer zeggen” “Jij 

nog een biertje?”. De spelers aan tafel krijgen 2 beurten rust, daarna 
“Waarom speel je niet over wit?” 

 
Fred Wijk 

 
 

DE PARABEL VAN DE KREKEL EN DE MIER 

  
Originele versie:  
De mier werkt gedurende de hele hete zomer hard; zij bouwt haar huis 
en ze slaat voorraden op voor de winter. De krekel vindt de mier dom: 

ze lacht, danst en speelt de hele zomer. Eens de winter op komst, zit de 

mier er warmpjes en goed gevoed bij. De krekel rilt van de koude, heeft 
geen voedsel, noch een schuilplaats en sterft van de koude. 

 
Moderne Nederlandse versie: 
De mier werkt gedurende de heel hete zomer hard; zij bouwt haar huis 

en ze slaat voorraden op voor de winter. De krekel vindt de mier dom: 
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ze lacht, danst en speelt de hele zomer. Eens de winter 
op komst, zit de mier er warmpjes en goed gevoed bij. 

De krekel, bibberend van de koude, organiseert een 

persconferentie waarop ze de vraag stelt waar de mier het recht 
vandaan haalt om er warmpjes bij te zitten met voldoende voorraad 

voedsel terwijl anderen met minder geluk dan zij, honger en kou 
hebben. De Televisie organiseert een rechtstreekse uitzending waarbij 

getoond wordt hoe de krekel bibbert van de kou terwijl videobeelden 

tonen hoe de mier goed verwarmd vertoeft in haar comfortabele woning 
met een rijk gevulde tafel. De Nederlanders zijn geschokt dat, in zulk 

een rijk land, men die arme krekel laat lijden terwijl anderen in weelde 
leven. De verenigingen tegen de armoede betogen voor het huis van de 

mier. Journalisten geven interviews met de vraag hoe het komt dat de 
mier rijk geworden is op de kap van de krekel en interpelleren in het 

parlement om een belastingverhoging voor de mier opdat zij haar 

rechtvaardige deel aan belastingen zou betalen. Als antwoord op deze 
opiniepeiling, vaardigt de regering een wet uit op de economische 

gelijkheid en een antidiscriminatiewet, retroactief voor de zomer. De 
belastingen voor de mier worden drastisch verhoogd en zij ontvangt 

tevens een boete omdat zij nagelaten heeft de krekel in dienst te nemen 

teneinde haar op die manier te helpen. Het huis van de mier wordt in 
beslag genomen door de autoriteiten omdat de mier niet genoeg geld 

heeft om haar boete en haar belastingen te betalen. De mier verlaat het 
land om zich met succes te vestigen in het buitenland. De Televisie 

maakt een reportage over de "vetgemeste" krekel. Deze is bezig de 
laatste voorraden van de mier op te souperen, hoewel de lente nog 

veraf is. Het voormalige huis van de mier, ondertussen sociale woning 

geworden voor de krekel, raakt in verval omdat deze laatste niets 
gedaan heeft om ze te onderhouden. Verwijten worden gemaakt naar 

de overheid, voor het gebrek aan middelen. Een parlementaire 
commissie wordt samengesteld, wat de overheid 10 miljoen euro kost. 

De krekel sterft aan een overdosis. Verenigingen voor Liberalisering en 

Menselijkheid bekritiseren de mislukking van de overheid om het 
probleem van de sociale ongelijkheid ernstig aan te pakken. Het huis 

van de mier wordt gekraakt door een bende geïmmigreerde spinnen. De 
overheid prijst zichzelf voor de multiculturele diversiteit van Nederland. 

De spinnen organiseren een trafiek van drugs en terroriseren de 

gemeenschap. De overheid laat begaan. Einde van het verhaal. Dit is de 
waarheid, zo gaat dat in dit apenland van ons. 

 
Charles van der Star 
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CHEF VAN DE MAAND 
 

Deze maand: Raasdonders à la Hilaria 

 
Ingrediënten (2-3 porties): 
 2 potjes (220 gr) malse velderwtjes (jonge capucijners), verkrijgbaar 

via Ramon & Caroline (Mendoza - Albir) 
 100 gr magere spekblokjes 

 1 ui 

 1 prei 

 1 teentje knoflook 

 1 rode paprika 

 1 groene paprika 

 1 courgette 

 1 zakje stroganoff saus 

 150 gr pittige geraspte kaas 

 peper & zout 

 

Bereidingswijze: 
Snijdt de groenten fijn en bak in een grote (hapjes)pan de spekblokjes 

langzaam uit op een laag vuur. Spoel de velderwtjes af in een vergiet en 

laat deze uitlekken. Neem de spekblokjes uit de pan zodra ze droog en 
knapperig zijn en laat ze uitlekken op een stukje keukenpapier. 

 
Voeg in het overgebleven spekvet de uiensnippers en de fijngesneden 

knoflook toe en laat deze glazig worden. Voeg vervolgens de rest van de 

groente toe en bak alles door elkaar. Voeg peper en zout naar smaak 
toe. 

 
Maak ondertussen in een apart sauspannetje de stroganoffsaus klaar 

volgens de aangegeven bereidingswijze. Voeg de saus toe aan het 
groentemengsel en voeg de uitgelekte velderwtjes toe en laat deze op 

een laag vuur even doorwarmen. Voeg tot slot naar smaak de geraspte 

kaas toe en de knapperige spekblokjes en roer het geheel nogmaals 
goed door. 

 
Serveertip: 
Heerlijk met een frisse appelcompote. 

 
Eet smakelijk! 

Hillie & Arie 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 

Deze maand: Acacia "mimosa" soorten 

  
De Acacia "mimosa" soorten zijn voor Nederland beslist exotisch. De 

fraai geelgeurende bloemen worden in Nederland bij de bloemist 
verkocht. Hier aan de Costa Blanca groeien deze bomen en struiken 

volop. Eigenlijk is de mimosa van de Acacia niet de echte mimosa. Dit is 

een andere soort Mimosa ook uit de vlinderbloem familie (Leguminosae) 
en bestaat uit 500 soorten. Een soort kennen we allemaal, namelijk. Het 

"Kruidje-roer-me-niet" met de Latijnse naam Mimosa pudica. Deze plant 
komt uit Brazilië. Hoogte 60 cm. en is een kort levende niet winter 

harde plant. Wordt gewoonlijk als eenjarige gekweekt. De lichtgroene 
bladeren zijn dubbel geveerd en hebben een groot aantal smalle 

elliptische blaadjes. Wanneer u de blaadjes overdag aanraakt, vouwen 

ze zich direct samen, tevens gaat de hele bladstengel hangen. Als ze 
niet verder meer aangeraakt worden, nemen ze na een korte periode 

hun oude situatie weer in. Ze hebben kleine roze, 
bolvormige bloemen, die in juli - augustus bloeien. Echter 

terug naar de Acacia soorten, die dus ten onrechte met de 

naam MIMOSA zijn ingeburgerd. Er zijn zo'n 800 soorten 
acacia's ook behorend tot de vlinderbloemigen. De helft 

komt voor in Australië, maar ook in de droge savannen van 
Afrika komen deze Acacia bomen en struiken veelvuldig voor. Vaak zijn 

het de enige bomen die hier staan. Daar veel van de de Acacia 
mimosa soorten het hier aan de Costa Blanca goed doen en zij van 

januari tot april zo fraai bloeien met hun prachtige gele tooi worden ze 

hier ook in de Mediterrane tuin veel toegepast. Ik wil me hierbij 
beperken om een 4-tal Acacia soorten te beschrijven, die hier aan de 

Costa Blanca veelvuldig voorkomen. Allereerst de Acacia dealbata 
(bloemisten mimosa.) Afkomstig uit Australië. Een Snelgroeiende boom 

met een hoogte tot 6 meter, een grijze schors en met fraai dubbel 

geveerde varenachtige groene donzige bladeren en overvloedige bloei in 
periode januari tot maart. Daar de boom minder goed gedijt op 

kalkhoudende grond wordt de boom vaak veredeld op een onder stam 
van een minder ogende andere Acacia en is daardoor meer 

resistent bijvoorbeeld bij een toepassing op een kalkhoudende bodem. 

De tweede Acacia die ik u wil noemen is de A.armata, ook afkomstig uit 
Australië, heeft een hoogte tot 3 meter en is meer een heester met 

donkergroene bladachtige stengels en puntige takken. De gele bloemen, 
9 mm in doorsnee, bloeien in maart april. Als derde uitvoering de 
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A.cyanophylla (syn. A.saligna.) wordt niet erg hoog. Heeft ook een 
struikachtig karakter, groeit snel en wordt vaak langs autowegen 

aangeplant. De plant maakt een sterke kroon, die nogal zwaar kan 

worden en gevoelig is voor de wind. Het is daarom van belang de boom 
jaarlijks in de kroon wat uit te dunnen. Deze Acacia groeit ook op 

kalkgrond en bloeit in maart. Tenslotte de A.longifolia, is ook meer een 
struik dan een boom en ook snelgroeiend. Heeft wilgachtige lederen 

bladeren tot 15 cm lang. Verdraagt een kalkbodem. Zoals ik al eerder 

noemde wordt deze Acacia ook wel gebruikt als onderstam voor soorten 
die minder snelgroeiend zijn. Er is van deze soort nog een variant, de A. 

floribunda met overvloedige bloemen. Een toepassing in de Mediterrane 
tuin van een Acacia mimosa is vanwege de mooie geel geurende 

bloemen in het vroege voorjaar de moeite waard. Maar ook het 
groenblijvende uiterlijk van de boom of struik mag er zijn, vooral bij het 

creëren van privacy in de tuin. 

Rik de Greeff 
 

PEKING=FAKING 
 

Ik herinner mij nog goed, dat ik in mijn jonge jaren uitkeek naar 

evenementen als de Olympische Spelen. Het betekende dagen na 
mekaar spannende televisiebeelden in een feestelijke omgeving en ik 

denk, dat ik onbewust werd meegesleept in die wereld van kleurrijke 
vlaggen, exotische topatleten en goed gespeelde emoties. De spelen 

2008 komen eraan en ik voel niets van dat alles. We zullen ons nochtans 
kunnen vergapen aan de beste zijde van de stad met bijna 20 miljoen 

inwoners, het spektakel wordt weer eens het grootste uit de 

geschiedenis en Mr. Propere Spelen, Jacques Rogge, zal opnieuw komen 
vertellen, dat de strijd tegen doping nog nooit zo efficiënt was. Maar 

eigenlijk laat bijna de hele wereld – net zoals in 1936 in Berlijn – zich 
voor het propagandakarretje spannen van een van de meest 

meedogenloze dictaturen uit de geschiedenis. De disciplines: schenden 

van de mensenrechten, milieuvervuiling, dierenmishandeling, foltering, 
willekeurige arrestaties, uithongeren en uitbuiten zullen niet op de 

Olympische agenda staan... alle medailles zouden toch met stip naar de 
Chinese machthebbers gaan. Een aantal records werd al vooraf 

gebroken: de doodstraf wordt gemiddeld 10 keer per dag toegepast, er 

zitten al méér dan 1000 Chinese verslaggevers opgesloten wegens 
kritiek (de spelen beginnen pas in augustus!) en er werden reeds méér 

dan tienduizend mensen uit hun huizen verjaagd om plaats te maken 
voor de grote infrastructuurwerken. Maar er zijn ook positieve 
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prestaties: er wordt momenteel een massale campagne gevoerd om nog 
snel een aantal miljoen Chinezen het spuwen op straat en het boeren 

aan tafel af te leren, het slurpen bij het eten wordt enkel aangepakt bij 

diegenen, die riskeren met buitenlanders samen aan de dis terecht te 
komen. Ook worden er door de regering duizenden supporters opgeleid. 

Die krijgen een landenteam aangeduid, waarover ze alles moeten leren 
en waarvoor ze moeten supporteren in de stadions. Op die manier krijgt 

de wereld de indruk dat er zelfs van landen als pakweg Zimbabwe of 

Tonga een heleboel supporters aanwezig zijn. Ik geloof nooit, dat die 
brave „de Coubertin‟ dit alles kon overzien toen hij op het eind van de 

19de eeuw, na meer dan 15 eeuwen rust, de Olympische Spelen terug 
van onder het stof haalde. Hoogst waarschijnlijk was hij dan ook wat 

aan de naïeve kant. De slogan: „Deelnemen is belangrijker dan winnen‟ 
weze hiervan het ultieme bewijs. Geen enkele sportbeoefenaar, dat 

predicaat waardig, kan het hiermee eens zijn. Sterker nog: diegenen, 

die zich niet bovenmenselijk inspannen om te winnen, krijgen nooit ofte 
nimmer een kans om mee te doen. Na ruim 100 jaar lijkt het er soms op 

dat het eerder gaat om: „Innemen is belangrijk om te winnen‟. Nu moet 
ik eerlijk toegeven dat ik ook niet op het puntje van mijn stoel zou gaan 

zitten voor een spurter, die een kwartier na de anderen de overzijde van 

het stadion bereikt, een polsstokspringer, die de lat enkel maar langs de 
onderzijde passeert, een kogelstoter, die de zware bol nauwelijks voorbij 

zijn eigen tenen ziet terechtkomen of een speerwerper, die de indruk 
geeft met een satéprikker aan de gang te zijn. Het publiek én de media 

hebben eraan meegewerkt om de atleten te brengen tot de prestaties 
zoals die momenteel in de stadions te zien zijn. Alles moet hoger, sneller 

en beter en dát zullen we wellicht nooit meer terugdraaien. Er was nog 

een tijd, dat Olympische atleten enkel maar voor roem en eer streden 
en dat betaalde sporters geen toegang tot de spelen hadden, maar daar 

spreekt al lang geen mens meer over. Zolang er maar méér medailles 
uitgereikt worden, dan er terug moeten ingeleverd worden, zullen we 

ons er maar bij neerleggen. De berichtgeving over de sportieve kant van 

de spelen zou trouwens niet gecensureerd worden. Alle artikels over wat 
er naast de stadions gebeurt, moeten echter door het officiële 

persbureau Xinhua gescreend worden... in het belang van de lezers – zo 
zegt de Chinese overheid – zodanig, dat die niet verkeerd geïnformeerd 

worden! In 2012 zijn er Olympische Spelen in Londen en in 2016… dat 

weten we nog niet, daarover moet nog in alle objectiviteit beslist 
worden. Een ding is zeker, de spelen kunnen maar zo eerlijk en objectief 

verlopen als de aanduiding van het gastland verloopt. Met kandidaten 
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als Azerbeidzjan, Qatar en Brazilië zitten er alvast wat kandidaten bij, 
die tot de verbeelding spreken. 

 

Doberman 
 

MENS-DOM 
 

De reden waarom ik dit stukje wilde schrijven, komt voort uit een reactie 

van een medemens op onze „nieuwjaarswenskaart‟. Daarop zijn wij te 
zien, vergezeld door de dieren waar we nu mee leven. “Wat leuk dat 

jullie die hobby hebben!” was de reactie, een duidelijk aardig bedoelde 
opmerking. Nu ga ik in de tijd terug, later zal duidelijk worden waarom. 

Als meisje van een jaar of dertien werd er dikwijls gevraagd wat je later 
wilde worden. En hoewel het „standaard‟ antwoord voor de meeste 

jonge dames steevast “moeder” was, week dat van mij schril af door te 

zeggen dat ik met oude mensen wilde werken. Elke, terloops op mijn 
schoot geduwde pasgeboren baby, door buurvrouwen of anderen, 

werden door mij op slinkse wijze weer overhandigd aan derden. Nee, 
daar moest ik het niet van hebben! Later ben ik inderdaad met ouderen 

gaan werken, al had ik op die jonge leeftijd nooit bedacht dat dit in de 

psychiatrie zou zijn. Weer veel later, de psychiatrie inmiddels achter me 
latend, begon ik langzaam steeds minder van de „soort‟ mens te 

begrijpen. Of misschien wel steeds meer en kon ik mezelf daardoor 
maar moeizaam verenigen met deze nogal arrogante species. Eigenlijk 

ben ik blijer met echte dieren die noch zichzelf, noch hun soort 
verloochenen. Die niet aan een bewuste ontwikkeling blootstaan, 

waarbij zij zichzelf - in tegenstelling tot de mens - als „hoogste in soort‟ 

willen onderscheiden. De mens die zich helaas overal mee wil bemoeien 
en dat is dan ook de reden dat er zo ontzettend veel gedomesticeerde 

dieren gebruikt én misbruikt worden, gewenst zijn en dan weer niet… en 
ga zo maar door. En dan ben ik weer bij het uitgangspunt van dit stukje. 

Ik heb altijd dieren verzorgd, nooit is er één uitgekozen vanuit een 

zelfzuchtige behoefte. Nee, het zijn - of waren - allemaal wegwerpzielen, 
soms letterlijk uit de vuilnisbak gehaald. Ik heb een duidelijke 

levensfilosofie, dat is waaruit ik besta. Alle leven op deze planeet heeft 
voor mij dezelfde waarde, hetzelfde recht op leven, de ene soort niet 

meer dan de andere. En wat onze „hobby‟ betreft; nee, zo ervaar ik het 

zeker niet, het is de draad oppakken waar een ander een steek heeft 
laten vallen! 

 
Hillie Vrijs, misantroop 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 

Deze maand: Kruiswoordraadsel 

Oplossing cryptogram 

vorige maand 

 
 
 
 
 
 
 

Horizontaal 
1. Bijbels figuur - 4. vis - 7. nerf - 10. verbrandingsrest - 11. plaats in 

Gelderland - 13. middag - 14. lidwoord - 15. azijnachtig - 16. carillon - 18. 

broer van Kaïn - 20. weefselverharding - 21. lui - 22. voorzetsel - 23. titel - 
25. schriftelijk onderzoek (afk.) - 26. jarige - 29. vallei - 31. mengeling - 32. 

studie - 33. profeet - 34. jongensnaam - 36. aanmodderen - 39. hoofddeksel 
- 42. persoonlijk voornaamwoord - 43. zangnoot - 44. Bijbelse plaats - 45. 

Belgische N.V. - 47. gezond - 48. oud. 
 

Verticaal 
1. muzieksoort - 2. herkauwer - 3. verheerlijking - 4. interest - 5. 

oosterlengte (afk.) - 6. Gedeputeerde Staten (afk.) - 7. bijwoord - 8. 

lichaamsdeel - 9. poetsmiddel - 12. voorzetsel - 13. bijwoord - 14. shawl - 
17. bijenhouder - 19. proeflapje - 20. lidwoord - 21. gebladerte - 22. deel 

van de mond - 24. zangnoot - 25. de heilige (afk.) - 26. 
communicatiemiddel - 27. tafereel - 28. pilaar - 30. zilver (afk.) - 31. 

motorschip (afk.) - 33. en verder (afk.) - 34. toewijding - 35. bijwoord - 36. 
plundering - 37. ontkiemde gerst - 38. luwte - 40. natuurverschijnsel - 41. 

boomsoort - 46. ad interim (afk.). 

 

Ik wens u 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.: 966 875 932 - 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 

 


