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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
FEBRUARI 2009 

  
Correspondentieadres: 

NVOC „De Lage Landen‟ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

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: 

U begint 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? 
  

Internet: http://www.nvoc-delagelanden.com 
E-mail: info@nvoc-delagelanden.com 

  

Lidmaatschap: Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de 
penningmeester. 

Contributie: De contributie voor 2009 is vastgesteld op € 75,00 per persoon. 
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253 BIC: CAAMES2A 

   
Colofon: Deze nieuwsbrief verschijnt 9× per jaar en ligt steeds voor u 

klaar in de bar van ons clubgebouw. Vanaf januari 2006 zijn alle 

nieuwsbrieven digitaal gearchiveerd op onze website en kunnen 
daar onbeperkt worden geraadpleegd. 

    
Redactie: 

Lay-out: 

Dolf Bergmans (drbspain1@telefonica.net) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmail.com) 

Advertenties: Dolf Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 19 februari 2009 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan – Teulada 
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BESTUUR (per 12-12-2008) 
 

Voorzitter Roel de Jong 
966 499 382 

658 028 015 
roelenpauline@hotmail.com 

biljarten 
externe zaken 

kkk 

Secretaris Dolf Bergmans 
965 748 579 
695 499 315 

drbspain1@telefonica.net 

communicatie 
nieuwsbrief/website/bieb 

technische zaken 
tennis 

Penningmeester 
& vice-voorzitter 

Thom Karremans 
965 747 093 

thomkarremans@hotmail.com 

accommodatie 
keuken/culi-club 

klaverjassen 

Bestuurslid Louk Clavan 
966 494 182 
626 708 200 

loucalaoco@hotmail.com 

evenementen 
leestafel & publicatiebord 

schilderen 
tuinclubs 

Bestuurslid Ria de Jong 
677 729 509 

chrdejong@gmail.com 

bar 
jeu de boules 
snikzangers 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 
620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Monique Krijgsman 
965 748 931 

mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 

bridge 
computerles 
evenementen 
spaanse les 

Bestuurslid Marianne Willeboordse 
606 421 111 

mariannewilleboordse@hotmail.com 

bergwandelen 
evenementen 

fietsclub 
naald en draad 

Bestuurslid Vacature minimaal één! 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   

Accommodatie: Peter Croughs 
Roel de Jong 

Thom Karremans 
Gerrit Zengerink 

966 490 385 
966 499 382 

965 747 093 
966 491 457 

Bergwandelen: Frans en Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 & 620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Ad de Jong 

Theo Oudendijk 
606 558 306 
965 745 628 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 

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

mohan.mehta@gmail.com 

CuliClub: Kiny Karremans 
Anna Kerkhoven 

965 747 093 
966 491 834 

Evenementen: Louk Clavan 
Ruud Kerkhoven 
Monique Krijgsman 
Marianne Willeboordse 

966 494 182 
966 491 834 
965 748 931 
606 421 111 

Externe zaken: Dolf Bergmans 
Roel de Jong 

965 748 579 
966 499 382 

Fietsclub: Nico Huikeshoven 966 495 579 & 629 982 551 
Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Zus van der Have 966 497 580 

Marijke Zaar 965 744 733 
Horeca: Ria de Jong 677 729 509 
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: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Dolf Bergmans 965 748 579 
Redactie / advertenties & 
lay-out nieuwsbrief: 

Dolf Bergmans 965 748 579 
Arie Grootenboer 659 573 879 

Schilderen: Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 

966 494 182 

966 491 834 
Snikzangers: Marijke Herben 

Adinda Venekamp 
678 172 119 
965 745 528 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Technische zaken: Dolf Bergmans 965 748 579 
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: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 
 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

12:00 - 13:30 Snikzangers 
14:00 - 15:30 Spaans voor beginners 

15:30 - 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) 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2009 

Pagina 

29 januari 19:00 uur: Poolse maaltijdavond met „Bigos‟  

  7 februari 09:30 uur: Bergstappers naar Jalón-dal 37 
10 februari 20:30 uur: Filmavond „Darwin‟s Nightmare‟ 41 

15 februari 09:30 uur: Bloesemtocht 43 
17 februari 20:00 uur: Klassieke muziek met Hans Kok 45 

15 februari 09:30 uur: Bergstappers naar Caballo Verde 37 
24 februari 20:00 uur: Bonte Avond 13 

17 maart 20:30 uur: Filmavond „Die Weisse Massai‟ 41 

22 maart 09:30 uur: Bergstappers  
24 maart 20:00 uur: Klassieke muziek met Hans Kok  

26 maart 
15:00 uur: Algemene ledenvergadering  
19:00 uur: Captains Dinner  

29 maart 10:30 uur: KKK  

31 maart                 Dagtocht Alicante (onder voorbehoud) 45 
  4 april 09:30 uur: Bergstappers  

13 april                 Paasmaaltijd/Heerlijk Indonesisch-Indisch eten  
14 april 20:30 uur: Filmavond „The Last King of Scotland‟ 41 

19 april 09:30 uur: Bergstappers  
21 april 20:00 uur: Klassieke muziek met Hans Kok  

26 april 10:30 uur: KKK  

30 april                 Koninginnedag  

     mei 
                Dagje Valencia met fietstocht  

                BBQ  
 

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien van toepassing - onze 
website in de gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten! Deelname aan 

onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico. 

 
LEKKER BAKJE KOFFIE 

 
Intussen heeft u vast al een kopje koffie van onze nieuwe 

machine geproefd! Alle soorten koffie zijn te verkrijgen, 

zoals cafe americano, cafe solo, cafe cortado, cafe con 
leche, capucchino, descafinado, ook alléén hete melk of 

thee is mogelijk. Is de smaak ervan niet geweldig? Dit 
nieuwe apparaat is op 16 januari in gebruik genomen. U 

heeft al gemerkt dat elk kopje koffie met een hermetisch 

verpakte cup wordt gezet op een digitaal gestuurde 
manier, dus altijd een gegarandeerd vers bakkie koffie. Na 3 maanden wordt 

duidelijk of het koffieapparaat mag blijven staan; dit hangt n.l. af van de 
hoeveelheid koffiecups die de club van de leverancier afneemt. Hierbij wil ik 

natuurlijk onze koffie bij iedereen van harte aanbevelen! 
Ria de Jong 
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VAN DE VOORZITTER 

 

De Kerstdagen en jaarwisseling zijn weer achter de rug en ik hoop dat u fijne 
dagen heeft gehad. Ik meen dat wij als club hier zeker ons steentje hebben toe 

bijgedragen, waarbij ik denk aan het Kerstdiner, dat werkelijk een culinair 
hoogstandje was; dus veel hulde aan ons keukenteam en, niet te vergeten, de 

barmensen! 
 

Nieuwjaarsdag hadden we weer de traditionele Nieuwjaarsduik. Wat een 
doorzetters, die Lagelanders in Spanje. In Nederland werden meerdere 

Nieuwjaarsduiken afgelast, omdat ze het te koud vonden, maar hier… geen centje 

pijn! Daarna was het een gezellige boel op de club, mede door de heerlijke snert. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het al weer 20 januari. Ik ben benieuwd hoe het 

met jullie eventuele goede voornemens voor het nieuwe jaar is vergaan. Zelf ben ik 

hier al een aantal jaren geleden mee gestopt, want veelal kwam er niets van 
terecht! 
 

Ook in februari staan er weer tal van evenementen op het programma, met, naar 

ik meen, als een der hoogtepunten op 24 februari de bonte dinsdagavond, onder 
leiding van Fred en Nico. Tal van ons zeer bekende „artiesten‟ zullen hieraan hun 

medewerking verlenen met een grap en een grol maar soms ook met een ernstige 
ondertoon. 
 

Te hopen is dat de temperatuur hier in Spanje nog wat omhoog gaat, zodat op 

15 februari de bloesems van de amandelbomen volop in bloei staan en we 
hiervan tijdens de bloesemtocht volop kunnen genieten. 
 

Houdt u s.v.p. ook vast de middag van donderdag 26 maart vrij. Wij hebben dan 

namelijk de algemene ledenvergadering gepland en rekenen natuurlijk weer op een 

massale opkomst. Meer informatie hierover in het maart nummer. 
 

Ik wens u veel plezier bij de activiteiten in februari. Graag tot ziens in ons 

clubgebouw, waar u versteld zal staan van de lekkere koffie die uit ons nieuwe 

koffieapparaat komt! 
 

Roel de Jong 

 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Ik heb al helemaal geen moeite meer om de datum te schrijven met 2009 

achteraan. Zo‟n nieuw jaar went duidelijk vanzelf en snel. Het verschil met het 

voorbije jaar is dan ook uiterst klein en waarschijnlijk enkel in de marge te merken. 
Obama gaat voorlopig nog steeds zingend en dansend door het leven, België heeft 

al bijna één maand dezelfde federale regering en in de Gaza-strook maken Moslims 
en Joden mekaar nog steeds het leven zuur. 
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Hier was het (té) koud en lijkt iedereen bezorgd over de toekomst in een periode 

van crisis. Niettemin eten en drinken we alle dagen wat we willen en zetten we de 

verwarming wat hoger wanneer nodig of: „klagers geen nood‟ en laten we maar dik 
tevreden zijn met wat we hebben. 
 

Deze tweede nieuwsbrief van 2009 wordt op de frontpagina gekenmerkt door een 

prachtige - hoe kan het ook anders - amandelbloesem. Dit is een gevolg van onze 
oproep aan de lezers om met een eigen foto van een plant of bloem een plaatsje 

op die frontpagina te verwerven. Deze keer ging het dus goed, hoewel... we wat 
méér reacties hadden verwacht. We beschikken over tuinclubs, wandelaars en 

meer dan driekwart van onze leden bezit een digitaal fototoestel. Dat moet dus 

beter, actiever kunnen! 
 

We willen trouwens, dat met de hele nieuwsbrief én de website nóg veel actiever 

wordt omgegaan en zullen daar rond in de nabije toekomst wat initiatieven gaan 

ontwikkelen. Iedereen, die wat „nieuws‟ of „wetenswaardigs‟ te melden heeft kan 
aan bod komen. Wij vragen niet naar ellenlange epistels; een nieuwsflash van twee 

regels kan evengoed alle lezers interesseren. Alle bijdragen worden met 
enthousiasme verwacht. 
 

De redactie 

 
LEDEN EN FINANCIËN 
 

Leden 

De volgende leden hebben zich aangemeld: 18-12-2008 Maria en Sandra Verberne, 
01-01-2009 Aad en Yvonne Copier, 15-01-2009 Christiaan en Veronique Jacobs, 

22-01-2009 Henri en Marianne Hoogendijk. 
De volgende leden hebben zich afgemeld: Jaap en Margreet Stolte, Bob Claessen. 

Wij hebben op het moment van schrijven 437 leden. 
 

Financiën 
 Uitbetaling openstaande leningen: op donderdagmiddag kunt u bij mij terecht. 

Het betreft de volgende leden: P. v.d. Linden, T. van Loon, J. v.d. Meer, N. Mul 

en W. Marti. 

 De begroting 2009 is nog steeds bij mij verkrijgbaar. 

 Contributie 2009: u wordt verzocht om uw bijdrage via de bank te betalen. 

Indien dat niet mogelijk is, kunt u op donderdagmiddag bij mij terecht. 
 Willen de onderstaande leden hun contributie over de periode september 2007 - 

december 2008 alsnog (en snel) bij mij komen betalen: A. van Breemen, J. en Y. 

van Buitenen, E. Bultinck, C. Carpentier, E. en V. Dom, W. en C. Drogtrop, J. en 
N. van Eck, L. Garcia, N. Goethen, M. Houtveen, E. Konig, T. Kraayenbrink, H. 

Lobker, J. en H. Plomp, T. Rolvink, F. en M. Sollewijn, A. Ubels, G. Vastenhout, 

J. en T. Vlugt, R. en L. v.d. Voort alsmede H. Zuylen. 
 

Met vriendelijke groet van uw penningmeester, 

Thom Karremans 
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SLEUTELEN AAN HET SLEUTELPLAN VAN HET CLUBLOKAAL 

 

Er zijn al heel wat sleutels geregistreerd, maar zeker nog te weinig. 
Daarom nog eens een oproep vooraleer we kunnen overgaan tot 

enige aanpassing van de sloten. Er zijn zeker nog medewerkers van 
de bar en leden van de biljartclub, die nog één of meerder sleutels 

hebben en dat nog niet gemeld hebben. 
 

Daarom nogmaals een oproep: Indien u één of meerdere sleutels van het 
clublokaal hebt, meld dit dan bij de gastvrouwen of aan de secretaris: 

drbspain1@telefonica.net / 695 499 315. 

Dolf Bergmans 

 
REGISTRATIE VAN DE LEDENGEGEVENS 

 
Na onze operatie 10/40, die zeker wat lastiger uitviel dan gehoopt, hebben we tot 

hiertoe de gegevens van iets meer dan de helft van de leden behoorlijk en volledig 
geregistreerd. Er zijn nog een 60-tal leden, die we per mail kunnen bereiken en die 

zullen we héél binnenkort nog eens de link naar het formulier per mail opsturen. 

Wat moet je doen wanneer je die mail krijgt? Klikken op de link, je persoonlijke 
gegevens invullen, (als je het nummer van je lidmaatschapskaart niet bij de hand 

hebt, vul je maar 111 in) en klikken onderaan op verzenden. Indien er twee leden 
onder hetzelfde dak wonen, klik je een tweede keer op de link en vul je ook die 

gegevens in en verzenden. Enne... komt er dan nog eens een NVOC-er op bezoek, 

die zelf niet over e-mail beschikt, klik dan nog eens op de link en vul ook die 
gegevens in; op die manier krijgen we de database volledig. Er zijn ook 

invulformulieren bij de gastvrouwen, die je gewoon met de pen kan invullen. Na 
deze actie zullen we dan nog een inspanning doen om aan de volledige gegevens 

te geraken van de leden, die we nog niet per mail hebben kunnen bereiken. Heb je 
een emailadres en denk je dat dit adres op het secretariaat niet bekend is, stuur 

dan een mailtje naar de secretaris: drbspain1@telefonica.net. 

Dolf Bergmans 

 
AANDACHTSGEBIEDEN BESTUURSLEDEN 

 
Zowel op de website als in de nieuwsbrief (op pagina 6), is er een lijstje te vinden 

met de specifieke aandachtsgebieden van de bestuursleden. Dit werd na de 

ledenvergadering en bestuurswissel aangepast. De bedoeling is, dat als er iemand 
met een vraag of voorstel zit, die vraag of dat voorstel eerst terecht komt bij het 

bestuurslid, dat de betreffende activiteit binnen zijn aandachtsgebied heeft. Zo 
verwachten we bijvoorbeeld, dat er nieuwe ideeën in verband met mogelijke 

activiteiten van de leden komen; die worden dan vanzelfsprekend eerst en in alle 
gevallen neergelegd bij een bestuurslid, dat „evenementen‟ achter zijn naam heeft 

staan, enz. 

Het bestuur 



Pagina 18 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 



Nieuwsbrief februari 2009 Pagina 19 

HET GEVOEL VAN DE JAREN „50 

  

Vanaf de volgende nieuwsbrief starten wij 
een nieuwe rubriek met herinneringen en 

belevenissen van de leden uit de periode 
1950-1960. Deze vrij rustige periode roept bij 

velen van ons toch speciale gevoelens op. Het 

is leuk om van een steeds weer andere 
auteur iets te lezen. In de nieuwsbrief van 

maart beginnen we met een stukje, 
geschreven door Louk Clavan; ongetwijfeld 

zullen andere schrijvers hierdoor geïnspireerd geraken en zal de pen gemakkelijk 
doorgegeven kunnen worden aan de volgende. Die neemt dan contact met de 

redactie, die de verschillende stukjes in de planning opneemt. 
 

De redactie 

 
OPROEP VAN EN VOOR DE BAR 

 

Zoals jullie weten zijn zowat alle drankjes aan de bar van ons clubgebouw te 
verkrijgen, zoals whisky, jenever, beerenburg en korenwijn. De beerenburg, die ik 

onlangs moest inkopen om de voorraad aan te vullen bleek hier in Spanje nogal 
duur te zijn, beslist véél duurder dan in Nederland. Korenwijn is in Spanje dan weer 

niet verkrijgbaar. Daarom mijn vraag. Als iemand met de auto naar Nederland op 

en neer gaat, dan kan die misschien enkele flessen beerenburg en/of korenwijn 
voor ons meebrengen. Aangezien deze sterke dranken veel goedkoper zijn in 

Nederland, helpt u onze club enorm! Door uw hulp kunnen wij de bestaande 
prijzen* handhaven! Bij voorbaat mijn dank! Gelieve vóór het vertrek wel even af 

te stemmen óf en wat we nodig hebben. 
 

*Ter informatie: op de laatste bestuursvergadering werd beslist, dat alle drankjes 
verkocht worden aan de prijs van 1 kruisje op de kaart, met slechts twee 

uitzonderingen: Belgische bieren en Korenwijn. 
 

Ria de Jong 

 
NIEUWS VAN DE GEMEENTE: NIE NUMMER 

 

De gemeente Teulada zal vanaf 20 januari, in samenwerking met de Policía en de 
Guardia Civil, een kantoor openen voor alle verrichtingen in verband met het NIE-

nummer (het identificatienummer voor buitenlanders) én de certificaten van het 
centrale register van burgers van de Europese Unie. De bedoeling is, dat inwoners 

van Teulada-Moraira én van de naburige gemeenten hier terecht kunnen. Open 
elke dinsdag van 09:00 tot 13:00 uur op het gemeentehuis van Teulada. 
 

De redactie 
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VAN DE KLAVERJASCLUB (17 DECEMBER 2008) 

 

De klaverjasclub mag zich ook dit jaar weer verheugen in een toenemende 
belangstelling bij de leden. Dit natuurlijk tot groot genoegen van onze Paul, want 

zo komt er wat meer geld in kas, waarmee hij dan weer leuke prijsjes kan 
aanschaffen en natuurlijk sparen voor de speciale kaartavonden zoals voor 

Kerstmis. Paul wil dan altijd iets extra‟ s doen, waardoor het voor iedereen leuk is 

en iedereen met een aardigheidje naar huis gaat. Dit jaar had hij zelfs een 
gesponsorde prijs. Er waren vierentwintig deelnemers, dus dat kwam mooi uit en 

er hoefde dus niemand stil te zitten. Iedereen kon voor zijn of haar punten zelf 
kaarten en dat gebeurde dan ook. Alle tussenstanden werden met elkaar 

vergeleken om de verschillen te berekenen. Maar ook al deed ik nog zó mijn best, 
onze Thom was niet bij te benen en dat was niet de eerste keer dit seizoen, want 

twee weken geleden was hij ook al de „nummer een‟ van de avond; kortom hij is in 

grootse vorm en won dan ook met afstand de eerste prijs, een lekkere maiskip, 

welke hem door Paul overhandigd werd. Jos werd tweede en kreeg het konijn, dat 
volgens Rien - gezien het model - ook gebruikt kon worden als een golfclub. Zelf 

wist ik het deze avond te brengen tot de derde plaats en daardoor mocht ik naar 

huis met de door Reza gesponsorde prijs, namelijk een authentiek Perzisch 
handgeknoopt kussen met onder andere kameelhaar. Het kussen heeft inmiddels 

een mooi plaatsje gekregen op de bank, al had onze hond er in het begin wat 
moeite mee, hij bleef er aan ruiken en vond het allemaal maar zo zo. Het is echter 

wel een teken dat het echt is. Kortom het was weer een heel gezellige en 
ontspannen avond en daar gaat het uiteindelijk toch om. Van deze gelegenheid wil 

ik ook nog gebruik maken om iedereen het allerbeste voor 2009 toe te wensen met 

heel veel gezellige kaartavonden. 
Nico 
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DE BERGSTAPPERS NAAR TORRE DEL GERRO (21 DECEMBER 2008) 

 

Met een klein groepje vertrokken we deze keer richting Javea; 8 deelnemers 
durfden het aan om bij dit wisselvallige weer op stap te gaan en natuurlijk de hond 

Angela. Sommige mensen waren in Nederland bij hun geliefden, sommigen waren 
nog in bed vanwege een uitbundig feest de vorige avond, zo waren er een aantal 

redenen om niet mee te gaan, maar gemist hebben ze wel wat. Het weer bleef 

prachtig, het uitzicht was grandioos, zoals altijd en de klim naar beneden en naar 
boven een behoorlijke kuitenvreter, ook zoals altijd. 
 

Na de kronkelige weg van Javea 

naar Denia sloegen we de weg 
naar de vuurtoren in waar we 

ongeveer halverwege de auto‟s 
lieten staan. Over een stenig smal 

paadje stappen we richting de 
Torre del Gerro. Daar was onze 

eerste rust. Opeens hoorden we 

geluiden boven onze hoofden en 
wat schetste onze verbazing? We 

zagen Frans, die in de opening van 
de wachttoren stond te zwaaien, 

best wel hoog. Maar daarna was 

het afgelopen met de vrolijke 
kreten en hoorden we een benepen 

“Help, wie wil mij even helpen?”. 
Het bleek dat het naar boven 

klimmen wel op eigen kracht kon, 

maar naar beneden had hij hulp 
nodig van iemand die zijn voeten 

weer in de juiste gaten plaatste om 
heelhuids beneden aan te komen. 

Eerst wilden we hem laten hangen, 
maar ja, dat is ook zowat. Ons volgende doel was beneden aan de kustlijn de Cova 

Tallada, een grillige, angstaanjagende grot waar niemand naartoe wilde klimmen 

vanwege de natte stenen. Een stel spaanse bergjongeren durfde het wel en 
vertelde ons dat het helemaal niet gevaarlijk of eng was. Zij vonden, dat we dat 

best konden. 
 

En toen begon de klim omhoog en nog een keer omlaag en weer omhoog tot aan 
een glad uitziende rots, waar geen uitsparingen waren om onze voeten in te zetten 

maar waar wel een dikke lange ketting hing, waarmee we ons naar boven konden 
trekken. Na deze inspanning mochten we eindelijk lunchen, in het zonnetje en met 

een mooi uitzicht over el Mar Mediteraneo. Daarna was de tocht een makkie en 

gingen we op naar het bier aan de haven van Javea. 
Gudrun 
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KERSTDINER 2008 

 

Moraira 27 december 2008. Vanmorgen werd ik wakker met een tevreden gevoel 
en dacht terug aan een heerlijke avond vol verrassingen. 
 

Ten eerste was het eten voortreffelijk bereid door de ongeëvenaarde 

keukenbrigade en de stemming zat er gelijk in door een gezellig team, dat ons 
voorzag van een lekker glaasje cava. Er wordt wel eens beweerd dat de kerstdagen 

eet- en drinkdagen zijn. Over het algemeen is dat ook zo, maar je kunt ook tijdens 
het eten en drinken bedenken hoe goed we het hebben en dan je gedachten over 

brengen in een goed gesprek met je tafelgenoten. Dat is mij overkomen; het 

gesprek ging over de club waar we al bijna vijftien jaar lid van zijn en over de vele 
mensen die bereid zijn veel te doen voor anderen. Zelf heb ik gezien wat een werk 

er in zit om u en mij van een goede kerstmaaltijd te voorzien. Laten we daar 
dankbaar voor zijn en bedenken, dat een goed voorbeeld mensen over een streep 

doet trekken om ook eens iets voor een ander te doen. Dit is misschien een leuke 
kerstgedachte, die wij in het nieuwe jaar waar kunnen maken. 
 

Tijdens mijn gesprekje via de microfoon vertelde ik dat er leden zijn die in hun 

herfstdagen leven. Dus niet die leden, die jonger zijn dan zeventig, maar na je 

zeventigste besef je ineens: ”laten we snel doen wat we nagelaten hebben, 
misschien is daar de tijd nog voor”. Bent u zo‟n iemand, doe het dan alsnog; je zal 

er geen spijt van hebben. 
 

Gretha en ondergetekende wensen u en de uwen nog vele gezonde en gelukkige 
jaren. Onze gedachten gaan vooral uit naar de vele mensen die altijd klaar staan 

om ons te helpen en die de club dragen met hun daden... 
 

Nico van Vliet 
 

Noot van de redactie: Met bovenstaande leuke herinneringen en nog volop in de 
sfeer van vrede op aarde, werd Nico wakker op de ochtend na ons uitermate 

geslaagd kerstdiner. Op de avond zelf was de toon al gezet door de voorzitter. Roel 

maakte van zijn kersttoespraak een kerstboodschap: “VERBETER DE WERELD, 
BEGIN BIJ JEZELF”. De grote wereldproblemen zoals oorlogen, geweld of 

hongersnood, kunnen we niet even oplossen, maar toch kunnen we de wereld een 
beetje verbeteren: “Laten we eens beginnen met geen kwaad over mekaar te 

spreken”. En doet er zich een probleempje voor dan “spreken we met elkaar en 

niet over elkaar”. De volledige tekst van de kerstboodschap van de voorzitter kunt 
u op de volgende pagina lezen. Tussen de verschillende gangen van het diner was 

er ook nog tijd voor enkele interventies aan de microfoon. Zo kwam Leny op de 
proppen met een grappige historie over Levy en Rebecca en Nico van Vliet 

debiteerde een zeer filosofische tekst vol levenswijze waarheden. Het stuk begint 
met: “Bij je geboorte heb je gehuild, terwijl anderen om je heen lachten.” 
 

Inschrijven voor het kerstdiner van 2009 kan nog niet. Mocht het wél kunnen, dan 

zou deze klassieker wellicht weer vliegensvlug volgeboekt zijn. 
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KERSTBOODSCHAP DOOR ROEL DE JONG 

 

“Beste vrienden, 
 

Vaak probeer je bij een kersttoespraak een motto te bedenken. Ik heb er een 

gekozen, dat overigens niet van mijzelf is: VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ 

JEZELF! Als ik naar het nieuws op tv kijk en de kranten lees, dan benauwt het 
nieuws mij nogal eens. Al die oorlogen, geweldsdelicten, hongersnood enzovoort. 

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik voel me dan vaak machteloos en denk 
wel eens: “Is de mensheid zo slecht van karakter dat men dit allemaal maar laat 

gebeuren?”. Helemaal machteloos zijn we echter niet. Als iedereen op de wereld nu 

eens het motto "verbeter de wereld, begin bij jezelf" in praktijk zou brengen, zou 
er al veel gewonnen zijn. Hoe kunnen we daaraan werken? Laten we eens 

beginnen met geen kwaad over elkaar te spreken. Zitten we ten opzichte van een 
ander met een probleem, laat dan het motto gelden: “We spreken niet over elkaar, 

maar met elkaar.” Ook dat is geen garantie dat je er samen uit komt. Wat dan om 
de hoek komt kijken is "verdraagzaamheid". Nooit zal het zo zijn dat je overal gelijk 

over denkt; dat zal je moeten accepteren. Wil je dat niet, dan leidt dit in het ergste 

geval tot oorlog tussen mensen en, als het om staatshoofden gaat, tot een oorlog 
tussen landen. Door hier aan te denken kunnen we misschien een beetje bijdragen 

aan vrede op aarde, waar we juist met de kerstdagen zo mee bezig zijn. Ik wil 
deze toespraak besluiten met een gedicht, dat mij trof en aardig aansluit bij deze 

overpeinzing: 
 

KERSTMIS 
 

Het feest van wachten 
Op het licht in de duisternis 

Het feest van verwachten 

Wat er nog steeds niet is. 
 

Verlangen naar de vrede 

Hopen op een veilig jaar 

Kerstmis brengt gevoelens 
Van respect voor elkaar. 

 

Verlangen naar de tijd 

Dat woorden bemoedigen 
Met warmte uitgesproken 

En zo het leven verrijken. 
 

Verlangen dat wordt geboren 
In het hart van ieder mens. 

Het is kwetsbaar krachtig, 
Net als het Kerstfeest zelf. 

 

Ik wens u allen vrede in uw persoonlijk leven en… smakelijk eten!” 
 

Roel de Jong 
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NIEUWJAARSDUIK 2009 

 

Op 1 januari 2009 om 12:00 uur precies was het weer zover: met een knal werd 
het startsein gegeven voor de Nieuwjaarsduik van de NVOC op El Portet. Zo'n 15 

flinkerds doken het water in gadegeslagen en aangemoedigd door ongeveer 100 

belangstellende, niet zo flinke leden. Gelukkig werkte het weer mee, de 

temperatuur bedroeg plus minus 18 graden en dat viel niet tegen, want er was 
regen voorspeld. Na de duik was er naast een oliebol ook een heerlijke kop warme 

chocolademelk, met of zonder rum, een bijkomertje. Nieuwjaarwensen werden 
uitgewisseld, er werd heel wat afgekust en na een klein uurtje toog iedereen op 

het clubhuis aan, waar een glaasje champie en een heerlijke erwtensoep 

klaarstonden. Het was alles bij elkaar een geslaagd clubevenement en hierbij dank 
aan allen die meegeholpen hebben. 

Monique Krijgsman 
 



Pagina 30 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 



Nieuwsbrief februari 2009 Pagina 31 

DE BERGSTAPPERS NAAR SENIJA (3 JANUARI 2009) 

  

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Henny en we staan met onze caravan bij 
Frans en Mary in de tuin te kamperen. Het is de eerste keer dat we in de winter 

hier zijn. Het bevalt ons zo goed dat we al op huizenjacht zijn gegaan. Vooral de 
wandelingen met Frans en Mary vinden we heel leuk. Zeggen ze tegen ons we 

gaan een stukje wandelen, maar dat wordt dan klauteren en klimmen tegen een 

berg op. We voelen ons net 
berggeiten. Het was weer 

verzamelen op 3 januari om 
9:30 uur in Moraira, dus 

moesten we heel vroeg ons 
bed uit voor de wandeling 

naar Senija. Dit is al de 2e 

keer dat we hem lopen, Frans 
Loek en Mary hadden hem 

eerst voorgelopen om te 
kijken hoe deze gaat en wij 

mochten ook mee. Het aantal 

deelnemers was boven 
verwachting 27. Een heel 

gezellige groep. Het was een 
lange sliert zo tegen de berg op. Ook waren er 4 honden bij, Angela, Dabber, 

Pepper en Twister. Het ging onderling goed, zoals gewoonlijk liep Angela voorop en 
Dabber dicht bij mij. Op een gegeven ogenblik was Twister zoek, hij was op 

onderzoek gegaan. de herdershond Pepper liep van voor naar achter en hield zijn 

„kudde‟ bij elkaar. Volgens Frans was het tempo laag, maar voor ons beginnelingen 
moest er flink gewandeld worden en stond ik vaak te hijgen. In het platte 

Nederland, wandel ik veel met de hond, maar bergen hebben we daar niet. Toch 
waren we veel te snel weer boven bij het kruis en hebben we daar gepauzeerd om 

iets te eten of drinken. Ook de honden waren toe aan een slokje water en iets te 

eten. Het stijgen gaat altijd gemakkelijker dan het dalen, je moet goed uitkijken 
waar je je voeten zet. Vooral als het wat vochtig is, dan kun je goed uitglijden. Het 

beste is om een wandelstok of zoiets bij je te hebben, dan heb je wat steun. Vooral 
voor mij is dat een uitkomst. Je hebt daarboven op de berg een prachtig uitzicht 

over het dal en soms kun je de zee ook zien, daar doe je het allemaal voor. 

Eenmaal beneden heb je een voldaan gevoel omdat je het toch maar weer hebt 
gepresteerd. 
 

En daarna met zijn allen naar restaurant Manolo in Senija, alwaar we heerlijk 

gegeten hebben met een lekker wijntje erbij. Het was een gezellige boel, we 
hebben er ruim 4 uur doorgebracht en gingen voldaan naar huis. 
 

Het was een geslaagde dag dankzij Loek, Frans en Mary. De Nederlandse Club mag 

blij zijn met zulke actieve leden als zij. 
bedankt namens Cees en Henny Segers 
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DE SCHILDERSCLUB OP BEZOEK BIJ OSCAR BENTO 

 

Donderdagochtend, 15 januari, ons eerste uitstapje van het nieuwe jaar! We 
verzamelden zoals altijd op het grote parkeerterrein bij „Espai la Senieta‟, het 

gebouw dat in zijn korte bestaan voor de mensen in Moraira een begrip geworden 
is en waar men niet alleen maar voor zijn „gemeenteperikelen‟ terecht kan. In de 

periode van oktober t/m mei bestaat namelijk de mogelijkheid om o.a. aan 

Spaanse les, gymnastiek, Tai Chi deel te nemen, eens een Spaans boek in de 
bibliotheek te lenen of van tijd tot tijd te genieten van culturele activiteiten en 14 

daagse exposities. Wij begonnen deze ochtend op de eerste etage van dit gebouw 
waar Beate Steinebach, de kunstenares van ons allereerste uitstapje, een expositie 

had. De nieuwkomers van onze schildersclub wilden we namelijk haar schilderstijl, 
gemaakt op mooie plekjes langs onze kust en op de campo, niet onthouden. Na 

een kopje koffie in „L‟Olivera‟ liepen we met z‟n allen richting „Collection‟, de galerie 

van Oscar Bento, aan de overkant van de straat, alwaar we om 11:15 uur met hem 
afgesproken hadden. Helaas, hij was er nog niet. 

Typisch Spaans, zou je kunnen zeggen, ware het niet, 
dat hij in feite in Argentinië is geboren. Maar na 

terugkeer van een wandelingetje richting zee was 

Oscar Bento inmiddels aangekomen en stond de deur 
voor ons open. Aan veel van zijn werken is te zien dat 

hij een groot natuurliefhebber is. Zie je op het ene 
schilderij de zee met hoge golven, op het andere is zij 

spiegelglad. De ondergaande zon wit, dan weer oranjerood. Stenen en schelpen op 
het strand denk je te kunnen oprapen, zo echt zijn ze op het doek neergezet. 

Olijfboomgaarden in de winter of een verloren boom op een uitgestrekt landschap. 

Veelal rustgevende schilderijen, vaak van zeer groot formaat, gemaakt door een 
kunstenaar die bij het tot stand komen van zijn schilderijen de puntjes op de i zet. 

Bij het zien van dit alles, ook werken van andere exposerende kunstenaars, 
kwamen natuurlijk vele vragen los. Voor ons amateurs was het ontzettend fijn dat 

Oscar Bento zo open over technieken 

en het tot stand komen van een 
schilderij sprak, waardevolle informatie, 

waar we wel op eigen houtje mee aan 
de slag moeten. Op onze vraag of hij 

les zou willen geven werd namelijk 

geantwoord dat hij thuis de kok is en 
daardoor hiervoor geen tijd over houdt. 

Jammer! En zo vloog de tijd om, een 
gezellige en wederom leerzame 

ochtend. Na Oscar Bento een mooie fles Moscatel uit Teulada gegeven te hebben, 
ontvingen wij van hem heel spontaan ieder een catalogus met werken van zijn 

laatste expositie in „L‟Estació‟ in Denia. Voor geïnteresseerden vermeld ik nog de 

websites van beide kunstenaars: www.oscarbento.com en www.bsteinebach.com. 
 

Monique Croughs  
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DE BERGSTAPPERS NAAR DE COL DE RATES (18-01-2009) 

 

Op zondag 18 januari vertrekken we om 9:30 uur van onze verzamelplaats bij Pan 
y Pan met 12 personen naar de Col de Rates. In Alcalali parkeren we ergens tussen 

de sinaasappelbomen onder aan de berg. Frans vertelt ons dat de oorspronkelijke 
tocht rechtsaf naar de Col de Rates niet door kan gaan vanwege 

grondverschuivingen die er recentelijk hebben plaatsgevonden. Louk weet echter 

een wandeling links omhoog richting Sierra de Vesa en we volgen hem dus trouw. 
Maar goed ook, want alleen zouden we het smalle paadje nooit gevonden hebben. 

Het ligt tussen de vele struikjes verscholen en het gaat behoorlijk steil omhoog. De 
bovenspieren van de benen moeten dus hun best doen. Gelukkig stoppen we af en 

toe om even bij te komen, maar ook om van het schitterende uitzicht op de bergen 
te genieten en om de indrukwekkende stilte op je te laten inwerken. Het geeft 

weer energie om het pad met zijn soms glibberige steentjes te vervolgen, want het 

blijft opletten geblazen. Boven aangekomen zien we een prachtig oranje gekleurde 
vallei met hier en daar een eenzame villa en naar rechts kijkend het ezeltjes-

restaurant, dat tegen de helling lijkt te liggen. Zigzaggend naar links omhoog 
vervolgen we onze weg om bij een vrij grote vlakke plek aan te komen. Er bevindt 

zich ook een diepe waterput. Op sommige plekken is de aarde behoorlijk 

omgewoeld. Waarschijnlijk is dat door wilde zwijnen gebeurd. Het uitzicht is 
wederom adembenemend mooi. We hadden het niet beter kunnen treffen. Weinig 

wind, volop zon en een strak blauwe lucht die ons op onze tocht begeleidt. De 
gehele Jalón vallei met zijn vele sinaasappelboomgaarden ligt aan onze voeten. De 

oranje kleur geeft een extra dimensie aan het geheel. De bergen op de 
achtergrond en midden tussen de gaarden de diverse dorpen. Een betere plek om 

te lunchen kan men zich niet wensen. Voordat we verder gaan, zie ik tot mijn grote 

verbazing velen op aanraden van Louk hun tuinhandschoenen uit de rugzak te 
voorschijn toveren. Tuinhandschoenen boven in de bergen? We zijn echt al veel te
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lang niet meer mee geweest. Tuinhandschoenen bij je wandeluitrusting te hebben 

lijkt echter uitermate slim te zijn. Tijdens de voortzetting van ons wandelavontuur 

moeten we ons soms vastgrijpen aan de struiken rondom, of ons aan een 
behulpzame hand vastklampen. Dat laatste is niet onaangenaam, maar van 

struiken vol stekels, word je niet vrolijker. De tuinhandschoen is dus een uitkomst. 
In sommige naaldboompjes zien we, dat de processierups zich daar al genesteld 

heeft. Dat is toch zeer vroeg voor de tijd van het jaar. We komen ook een plant 

tegen waarvan Cora weet dat die gebruikt wordt bij het maken van Coca Cola. De 
naam is bij geen van ons bekend. Voorzichtig dalen we al zigzaggend naar 

beneden. Het paadje komt uit op een breder pad dat ons weer naar het asfalt 
voert. De weg is echter wel, zoals men wel eens zegt, vals-plat. Hij leidt ons wel 

richting parkeerplaats, waar we om 14:30 uur moe maar zeer voldaan in onze 
auto´s stappen om vervolgens met z´n allen nog wat te gaan drinken bij Ca La 

Lisa even buiten Jalón. Aldaar word ik als oud-nieuwkomer met de taak belast een 

stukje over de tocht van vandaag te schrijven. Hopelijk heb ik de velen onder u, die 
niet meegegaan zijn, ervan kunnen overtuigen, hoe prachtig het is rondom ons. De 

natuur geeft je rust en tegelijkertijd veel energie. Je komt al wandelend op plekken 
waar je het bestaan niet van weet. Voor allen die kunnen een aanrader dus. 

Misschien zien we u ook de volgende keer? 

Ricky 

 
DE BERGSTAPPERS IN FEBRUARI 

 
Zaterdag 7 februari is het de bedoeling dat wij in het Jalón-dal gaan wandelen, 

normaal gesproken is het daar dan prachtig omdat de bloesem dan op zijn volle 

sterkte kan of zou moeten zijn. Het is altijd afwachten, maar we willen daar toch 
gaan wandelen. Het is een niet zo moeilijke wandeling, met weinig hoogteverschil, 

van rond de 2 uurtjes. Maar als de bloesem daar is, is er tijd om te genieten van al 
het mooi wat de natuur ons dan brengt. 
 

Zondag 22 februari wandelen we vlakbij Fontilles en Fleix, we gaan dan naar de 

Caballo Verde, de berg met de legende die nu eeuwen later nog steeds verteld 
wordt. De rit ernaar toe is al mooi en het is zeker een mooie wandeling maar een 

beetje een technische wandeling, de stijging is niet zo imposant maar eenmaal 

boven is het soms een beetje hier en daar omheen of overheen stappen. Maar we 
lopen over de kam en dat houdt in dat we aan beiden zijden van de berg een 

prachtig uitzicht zullen hebben. We gaan halverwege de bergkam via Benimaurell 
er weer vanaf en keren dan terug naar de auto´s. 
 

Voor de zaterdag 7 februari dient u zich op te geven als u mee wilt gaan lunchen 

en als het kan bijtijds met het oog op het reserveren van het restaurant. 
 

Verzamelen voor beide wandelingen, zoals gewoonlijk bij Pan, Pan y Jamón, Jamón 
om 9:30 uur. 

De bergstappers 
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UIT DE BILJARTKAMER 

 

Lange tijd is het stil geweest vanuit de biljartkamer. Natuurlijk absoluut niet stil in 
de biljartkamer. Want als u weet wie daar zoal komen, is stil geen juiste 

bewoording. Gezellig rumoerig met steeds meer leden die komen spelen. Om weer 
een beetje bij te praten, hieronder wat wetenswaardigheden van downunder het 

clubgebouw. 
 

Competitie en aanverwanten 
Vanaf 1 februari gaan we een echte 

competitie spelen om te bepalen wie de 

kampioen gaat worden van de biljartclub. Tot 
half mei gaan een flink aantal spelers het 

tegen elkaar opnemen. Alle spelers waarvan 
de afgelopen maanden de moyennes 

(gemiddelden) zijn vastgesteld kunnen 
meedoen. Iedereen speelt 2 keer tegen 

elkaar en degene die de meeste 

wedstrijdpunten heeft is de CHAMP! 
 

We spelen om de moyennes te bepalen al sinds de zomer een laddercompetitie. 
Daarvoor heeft ons aller Stef een mooi plankje gemaakt met spijkertjes, waaraan 

kaartjes met de spelersnamen hangen. Elke speler, die hieraan meedoet kan een 
speler uitdagen die boven hem staat. Wint de uitdager, dan neemt hij de plek van 

de uitgedaagde in en alles wat daaronder staat, zakt een plaatsje. 
 

Op 17 februari gaan we de strijd weer aan met onze vrienden uit Calpe. Op 24 
maart komen ze dan bij ons op bezoek. Altijd weer een gezellige middag met een 

hapje en een drankje. Ook proberen we contact te leggen met de 

zusterverenigingen in Denia en Altea om daar tegen te spelen. Misschien komt daar 
ooit nog eens een regionale competitie van. 
 

Het 4e biljart 

Al enige tijd is er een levendige discussie tussen de leden van de biljartclub over 
het 3e biljart. Er zijn grote voorstanders en er zijn fervente tegenstanders. De een 

roept “dat gaan we doen” en de ander roept “daar komt niets van in”. Dan worden 
er natuurlijk over en weer plaagstootjes uitgedeeld en wat kwink geslagen en zo. 

Uitgerekend is er al door de voorstanders hoe het e.e.a. neergezet moet worden en 

welke kleine verbouwing er onder eigen beheer gedaan moet worden. Maar de 
tegenstanders wensen niet over het 3e biljart te praten. Om aan alle problemen 

een einde te maken hebben de voorstanders besloten om niet meer verder te gaan 
over het 3e biljart. Misschien komt der wel ruzie van. We gaan het vanaf nu 

gewoon hebben over het 4e biljart, dan kunnen we het 3e links laten liggen, of 
buiten zetten of elders in het gebouw planten.  
 

We houden jullie op de hoogte. 

Fred Wijk 
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FILMCYCLUS „AFRIKA‟ 

 

Na de derde film (Hotel Rwanda) in januari, die ondanks een lage opkomst door de 
meeste aanwezigen toch als zeer indrukwekkend werd ervaren, gaan we op 

10 februari om 20:30 uur verder met de meervoudig (15 prijzen) bekroonde 
documentaire „Darwin‟s Nightmare‟… 
  

Ergens in Afrika stijgen voortdurend 

vrachtvliegtuigen op. De ruimen zitten boordevol 
'Nijlbaars', een wonderbaarlijke vissoort die 

dagelijks 2 miljoen Europeanen voedt. Deze vis is 

ooit in het Victoriameer uitgezet bij wijze van 
experiment. Inmiddels heeft diezelfde nijlbaars 

vrijwel alle inheemse vissoorten vernietigd en het 
ecosysteem van één van de grootste meren ter 

wereld volledig gedestabiliseerd. 
 

Ergens in Afrika sterven mensen van honger, 
getroffen door armoede. De landende vliegtuigen 

brengen wapens, prostitutie, AIDS maar soms 
ook voedselhulp van de UNO. Dit alles gebeurt in 

Mwanza, een klein stadje in Tanzania, een van 

de armste landen van deze planeet. 
 

Stilletjes aan toont zich een ironische metafoor van wat men de nieuwe wereldorde 
noemt. Via de persoonlijk geschiedenissen en de dromen van mensen openbaart 

zich een gruwelijk aspect van de betrekkingen tussen de culturen en de 
werelddelen. 
 

Deze film uit 2004 is geregisseerd door Hubert Sauper en duurt 107 minuten. Zoals 

gebruikelijk zal er tussendoor een pauze worden gehouden. Cast: Raphael Tukiko 
Wagara (bewaker), Hubert Sauper (interviewer-stem), Dimond Remtulia (eigenaar 

visfabriek), Marcus Nyoni (politieagent op vliegveld) en Jonathan Nathanael (jonge 

schilder). Op de website www.darwinsnightmare.com vindt u meer achtergronden. 
 

Op 17 maart vervolgen deze filmcyclus met de meer romantisch getinte film „Die 

Weisse Massai‟, op 14 april besluiten we de cyclus met „The Last King of Scotland‟. 
 

Arie Grootenboer 

 
AANVULLENDE FILMSERVICE VAN DE BIBLIOTHEEK 

 

Voor leden die een filmavond hebben gemist of een vertoonde film nogmaals willen 
bekijken is het met ingang van heden mogelijk om de betreffende DVD via de 

bibliotheek voor maximaal één week in bruikleen te krijgen. Voor slechts één 
kruisje op uw stempelkaart kunt u de film mee naar huis nemen om deze in uw 

eigen omgeving op uw gemak te bekijken. 
Beatrijs Bachman 
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BLOESEMTOCHT 2009: ZONDAG 15 FEBRUARI 

 

Het is zover, de bloesemknoppen zwellen, de 
tocht is klaar. Hij gaat langs stukken die vaak al 

wat eerder bloeien maar ook langs een wat 
hoger gelegen traject, zodat we altijd wel ergens 

goed zitten, hopen we. 
 

Dit jaar zijn we van een iets ander concept 
uitgegaan. Het leek ons geweldig om het 

natuurschoon te combineren met een cultureel 

„event‟. Na een prachtige route, soms zelfs bizar 
en ruig, verzamelen we bij „natuurlijke 

zwembaden‟ (Pou Clar), waar we even de benen 
kunnen strekken. Vervolgens brengen we een 

bezoek aan het atelier en de 
tentoonstellingsruimte van kunstenaar Salvador 

Mollá, een „sculpturist‟. Hier zullen we ook iets 

drinken. 
 

Geen puzzeltocht dit keer, geen valkuilen of moeilijke, voor meerdere uitleg 
vatbare teksten, wel lekker rijden en genieten. Toch hebben we voor volgend jaar 

een organisator nodig, een „soort‟ winnaar dus, misschien zelfs die van de 
poedelprijs, vandaar wat foto's en vragen. 
 

Tenslotte gaan we eten in Bocairent, een prachtig middeleeuws stadje, met wat 

bezienswaardigheden. De Moorse grotten blijken juist Zondag des namiddags 
geopend te zijn. Ook is er een geheel uit de rotsen uitgehouwen amfitheater. De 

keuze voor het restaurant is gevallen op een oud, maar modern verbouwd, 

telegraafkantoor. 
 

Schrijft u tijdig in, de ruimte is weliswaar niet erg beperkt, maar wel eindig en vol 

is vol. We hopen, met wat zon, op een geweldige dag vol gevarieerde en nieuwe 

indrukken. 
 

Praktische zaken: 

 Verzamelen op 15 februari om 9:00 uur op de club, alwaar koffie. 

 Vertrek uiterlijk 9:30 uur. 

 Aankomst verzamelpunt (Pou Clar) ongeveer 12:30 uur, geen georganiseerde 

koffie onderweg. 

 Lunch ongeveer 14:30 uur. 

 Terugtocht op eigen gelegenheid; de snelste route gaat via Gandía, voor de niet-

TomTom‟ers zijn daarvoor aanwijzingen bijgevoegd. 
 Zorg voor voldoende benzine. 

 Deelname 15 euro per persoon, inclusief eten met één drankje, rest voor eigen 

rekening. 

De evenementencommissie 
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KLASSIEK CONCERT 

 

Dinsdag 17 februari, aanvang 20:00 uur. 
  

Deze keer hebben we twee zeer energieke uitvoeringen van werken van Vivaldi: 
 

Viva Vivalidi. Vele korte werken van 

deze componist, gezongen op een 
onvergetelijke en uitzonderlijk 

gepassioneerde manier door Cecilia 
Bartoli. Dit zal iedereen waarderen. 

De vier jaargetijden. Uitvoerenden 

zijn het English Chamber Orchestra met 
als solist Nigel Kennedy. Zoals dit 

populaire werk door hem wordt 
vertolkt, zal u het nog nooit gehoord 

hebben. Trek vuurvaste kleding aan 
want de vonken spetteren eraf. 

  
 

Tot ziens! 
Hans Kok 

 

 
DAGTOCHT NAAR ALICANTE 

 
Op dinsdag 31 maart (onder voorbehoud) is het tijd voor een dagtocht naar 

Alicante. Het belooft heel speciaal te worden met een aanbevolen route langs 

bekende en onbekende attracties: 
 bezoek aan een museum, 

 met de lift naar het 200 meter hoger gelegen kasteel, 

 een tocht door de onbekende zigeunerwijk 

 en nog veel meer. 
 

Alles is natuurlijk vrijblijvend. In de namiddag, na de lunch, is er nog volop tijd om 

bijvoorbeeld in het gezellige centrum te vertoeven. 
 

In het maartnummer van de nieuwsbrief volgt meer uitgebreide informatie. 
 

De evenementencommissie 
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KONINGINNEDAG 

 

Ook dit jaar willen we weer een jaarmarkt houden met een drankje en een stuk 
taart. Deze keer hoeft er niet voor de tafeltjes betaald te worden, dus u kunt 

beginnen leuke spulletjes uit uw kasten te verzamelen, 
die bij u in de weg staan, maar voor een ander 

interessant kunnen zijn. Ook weten we dat er leden 

zijn, die bij het uitoefenen van hun hobby, kunstwerken 
maken. Wilt u iets tentoonstellen of verkopen, dat kan! 

Net als vorig jaar vragen we leden om taarten te 
bakken voor het goede doel. De opbrengst van de 

taarten vermeerderd met een bedrag namens de 
vereniging zal worden aangeboden aan de 

burgemeester ten gunste van de Alzheimerstichting van 

Teulada-Moraira. Verder vragen we ook de verschillende clubs binnen de 
vereniging om een tafeltje te „bezetten‟. Bijvoorbeeld, de tuinclub met stekjes, de 

schildersclub met schilderijen, maar ook de andere clubs zouden iets ludieks 
kunnen bedenken. Graag horen wij wat u in gedachten heeft.  
 

De evenementencommissie 

 
 

CHEF VAN DE MAAND 

 
Deze maand: Salade van zomergroenten met limoen en koriander 

 
Ingrediënten: 
 250 gram peultjes, afgehaald 

 2 bosjes asperges, gehalveerd 

 250 gram sugar snaps, afgehaald 

 250 gram gedopte doperwten 

 ½ doosje kerstomaatjes, gehalveerd 

Voor de dressing: 
 2 eetlepels limoensap 

 3 eetlepels gehakte koriander 

 1¼ dl olijfolie 

 1 eetlepel wittewijnazijn 

 

 
Bereiding: 
Blancheer de peultjes, asperges en sugar snaps 30 seconden in kokend water. Giet 

ze af, en doe ze in een kom ijskoud water en laat ze vervolgens goed uitlekken. 
Kook de erwten in 5 minuten gaar in kokend water, giet ze af en leg ze even in 

ijskoud water. Laat ze vervolgens goed uitlekken. Meng de groenten met de 
kerstomaatjes. Klop alle dressingingrediënten tot een saus. Meng de saus door de 

groenten en eet u smakelijk. 

 
Recept van chef Bert van Harn 

Restaurant Chillers 
Ps. Del Senillar 8 - Moraira 

Bert (617 139 649) en Mariska (671 662 016) 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Pijnboom (Pinus) 
  

Met de ontelbare pijnbomen, zowel in Mediterrane tuinen als in de vrije natuur aan 
de Costa Blanca, kunnen we simpelweg niet om dit onderwerp heen. Hier aan de 

kust zijn 3 pijnboomsoorten van belang, te weten de Pinus Halepensis, de Pinus 

Maritima en de Pinus Pinea. De Pinus Halepensis is een pijnboom die heel snel 
groeit en het eigenlijk op alle grondsoorten goed doet. Is zéér bestand tegen de 

droogte. Dit komt door zijn wortels, die iedere kans grijpen om te overleven. Door 
dit wortelstelsel betekent het, dat andere planten in de meeste gevallen niet 

kunnen groeien en overleven, daar waar deze pijnbomen staan. Alle bestanddelen 

in de bodem van voedsel en vocht worden weggezogen. Ook de vele naalden 
verstikken vaak de planten onder deze bomen. U begrijpt het al, dat hier aan de 

Costa Blanca dit type pijnboom zeer veel voorkomt. Ze bereiken een hoogte van 10 
tot 15 meter. Bij wat meer regenval groeien ze snel. Afgelopen jaar hebben we dit 

kunnen constateren. De bomen zijn vaak in de top met meer dan 1 meter 
gegroeid, en veel voller geworden. Dit kan nadelig werken voor een bestaand 

uitzicht. Dat betekent, dat de boom of bomen goed terug gesnoeid moeten worden 

om het uitzicht te herstellen. Echter door de hoogte van de bomen is dit vaak 
moeilijk. De Pinus Halepensis is ook de pijnboom, waarvan de hars door de Grieken
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gebruikt wordt om Retsina wijn te maken. Ook de Pinus Maritima groeit snel en 

vormt vooral langs de kust mooie bosformaties. Tevens controleren deze bomen de 

erosie in steenachtige terreinen. De Pinus Pinea is een soort pijnboom, die een 
geheel andere vorm heeft. Het gaat hier om de schermpijnboom of ook wel 

paraplupijnboom genaamd. Dit is ook de boom die eetbare 
pijnboompitten voortbrengt. Deze boomsoort komt oorspronkelijk uit 

Italië en is hier door de Romeinen gebracht. Zij vraagt een zandige 

of in ieder geval een goed gedraineerde bodem. Helaas komt deze 
boomsoort hier minder voor dan de twee eerder genoemde 

boomsoorten. De Pinus Pinea is namelijk erg decoratief en kan solitair geplaatst 
worden, maar ook in groepen doet deze boom het zeer goed. Tijdens een recent 

bezoek aan Italië heb ik de Pinus Pinea veel gezien. Mooi opgesnoeide stammen 
met prachtige ronde kronen. 

Daar bepaalt de boom vaak het 

landschapsbeeld langs de kust en 
in de steden als Rome, Napels 

etc. Ze dragen hier een heerlijke 
Mediterrane sfeer uit. Er zijn nog 

een paar wat minder positieve 

zaken te melden over de 
pijnbomen. In het voorjaar, zo in 

februari/maart komt er veel 
stuifmeel vrij, waardoor de 

terrassen zelfs geheel geel 
gekleurd kunnen worden door 

geel stof (poeder). De hierbij 

vrijgekomen pollen kunnen bij 
allergisch ingestelde mensen 

hooikoorts veroorzaken. Verder 
heeft u ook wel eens gehoord van de processierupsen. Dit is een rupsensoort van 

een nachtvlinder, die haar eitjes op takken van de pijnbomen legt. Bij het uitkomen 

van de eitjes spinnen de rupsjes met hulp van naalden een soortement nest. Zij 
verlaten dit nest in een lange rij (processie) om voedsel te zoeken. De wat oudere 

rupsen hebben giftige pijlvormige haartjes, die zij afschieten als zij aangeraakt 
worden. Deze giftige haartjes kunnen zowel bij mens en dier huid irritatie plekken 

geven. U zult begrijpen, dat ik de pijnboom in de kleinere Mediterrane tuin een niet 

zo geweldige toepassing vind, maar vaak zult u het ermee moeten doen. Zonder 
een kapvergunning mag u de bomen niet verwijderen. Toch zijn er zeker ook veel 

positieve zaken te noemen. In de zomer is er geen betere schaduw boom dan de 
pijnboom. Ook de geur en het ruisen van de takken is speciaal. Met planten als de 

Pistacia lentiscus, Pittosporum en Hedera en dergelijke kunt u toch een onder 
begroeiing creëren. Verder wil ik u er op wijzen, dat de Costa Blanca mede zo mooi 

groen is, door de manifeste aanwezigheid van de vele pijnbomen, over het ganse 

grondgebied verspreid! 
Rik de Greeff 



Pagina 52 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 



Nieuwsbrief februari 2009 Pagina 53 

PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Mobiel Internetten 
 

Vorige maand beloofde ik u aandacht te zullen besteden aan de mogelijkheden van 
mobiel internetten, d.w.z. het maken van een internetverbinding via het mobiele 

telefoonnetwerk. Ruim een jaar geleden schreef ik al over Mobile Connect, de 

mobiele internetvariant van Vodafone. Inmiddels biedt Telefonica deze service ook 
aan, evenals de nieuwkomer IPIMobile. 
 

Wat is nu het belangrijkste voordeel van mobiel internet en wanneer kan dit voor u 

interessant zijn? Met mobiel internet heeft u geen vaste telefoonverbinding nodig 
hebt om een internetverbinding te kunnen maken en kunt u er in principe in vrijwel 

heel Europa (en ook daarbuiten!) gebruik van maken. Mobiel internet maakt 
gebruik van de zogenaamde G3-technologie (thans beter bekend onder de 

aanduiding HSDPA) met een hoge bandbreedte (standaard 3Mbps tot wel 7,2Mbps, 
afhankelijk van de signaalsterkte). Mobiel internet is dus interessant voor iedereen 

die niet beschikt over vaste telefoon of indien u wilt internetten vanaf verschillende 

locaties. Voor mobiel internet met uw pc heeft u niet meer nodig dan een USB-
modem (een zogenaamde „dongle‟), een SIM-kaart van een provider en „beltegoed‟. 

Alle providers hanteren prepaid-services of abonnementen met een vast tarief, 
waarbij de laatste nauwelijks duurder zijn dan een standaard ADSL-abonnement. 

Daarbij komt dat de bandbreedte van mobiel internet gemiddeld iets hoger ligt dan 

het huidige aanbod in de ADSL-variant (Telefónica levert tot op heden maximaal 
6Mbps, maar op veel plaatsen is dit nog beperkt tot slechts 3Mbps of zelfs 1Mbps). 
 

Een beperking bij alle providers is wel dat er op de vaste abonnementen een 

datalimiet wordt gehanteerd die de bandbreedte op een gegeven moment 
terugbrengt naar maximaal 128Kbps. Deze datalimiet is afhankelijk van het 

gekozen abonnement en varieert van 1Gb tot 10Gb per maand. Wanneer u echter 
geen grote bestanden (films of muziek) download of verstuurt is 1Gb in de praktijk 

ruimschoots voldoende. In onderstaande tabel ziet u een vergelijkingsoverzicht van 

de meest gangbare abonnementen van de genoemde providers: 
 

Provider 
IPIMobile 

Vast 1 
Telefonica Tarifa 

Plana Internet Plus 
Vodafone  

Navega Plus 

Tarief per maand 

(excl. IVA) 
€ 39 € 39 € 39 

USB modem Gratis Gratis Gratis 

Bandbreedte 3,6Mbps 3,6Mbps 3,6Mbps 

Bandbreedte reductie naar 
128Kbps na 

3Gb 3Gb 1Gb 

Zona ADSL WiFi - Incl. - 
 

Deze tarieven zijn gebaseerd op de informatie zoals die op 1 januari 2009 bekend 

was. Ik wens u veel mobiel pc plezier. 
Arie Grootenboer 
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PUZZEL VAN DE MAAND 

 

Deze maand: doorloper 
 

horizontaal 

1 graad; was getekend; niet-rechtstreekse verbinding; 
eenheid van elektrische weerstand; muziekinstrument 2 

en omstreken; lidwoord; ter waarde van (afk.); daar; 
Griekse letter; veengrond 3 deel van een wiel; 

hulpverlening; projectiel 4 hooihoop; dun, opgerold 
wafeltje; houtafval 5 geliefd persoon; de oudere; ex-
topvoetballer; op welke manier; haarversteviger 6 gift; 

sprakeloos; zeker type onderwijs; zin 
7 vertegenwoordiger; boosaardig geterg; delfstof 

8 roofdier; hetzelfde; mispunt; vreemde munt; plaats in 
Noord-Brabant 9 reeds; eigen aan de Moren; 
veelkleurige omslagdoek; troep jachthonden 10 centrale 

antenne-inrichting; puntige uitwas; wat; niet netjes 
11 vrouwelijk dier; of iets dergelijks; effen; evenzo; 

opera van Verdi 12 stemming; niet hedendaags; haal 
met een borstel 13 voegwoord; vrucht; etenbereider; 
water in Friesland 14 vulkaan op Sicilie; Spaanse 

borrelhapjes; belijder van zekere godsdienst 15 ijzeren 
mondstuk; deftig en fier; lucht (voorvoeg.); biersoort 

16 ankerplaats; incasseerder; schraal; lid van een 
rondzwervende herdersstam 17 zware bijl; zelfzuchtige 
vrouw; niet hol. 

 

verticaal 

1 voortvloeisel; lid van zekere indianenstam; zeker 
hoefdier 2 vreemde munt; schitterend en deftig feest; 

het geheel der liefdegevoelens 3 jonge leeuw; net 
zomin; plaats in Frankrijk 4 bekend feit; uitgestorven 

vogel; kamergenoot in mil. dienst 5 niet door twee 
deelbaar; vreemde munt; bevel; eens; staaf 6 meterton; 
betalingswijze; eierschaal; rivier in Italie 7 Wet 

Werkloosheidsvoorziening; broedlustig; stormloop; 
Amsterdams Peil; deel van een jaar 8 en volgende; hoge 

berg; motorschip; Nederlands bedrijf; namiddag; kleur 
9 buitengewone begaafdheid; een der Verenigde Staten; 
ondernemingsraad; coupe 10 muziekinstrument; 

tijdperk; redactie; taaloefening 11 ophitsing; tak van 
sport; stengel 12 middelbaar technisch onderwijs; schip-

perskreet; lichamelijke opvoeding; straat (afk.); stadion 
in Amsterdam 13 oud-Egypt. koning; bloem; 
kunstmatige inseminatie; paard 14 ampere (afk.); plaats 

in Zwitserland; westerse verdragsorganisatie; bijwoord 
15 plaats in Zeeland; betalingswijze; enig; stevig 

16 waterzuchtige zwelling; toestel (afk.); plaats in 
Gelderland; plaats in Drenthe 17 noordse boze geest; 
grondsoort; verdieping; familielid. 

 
Links de oplossing van vorige maand. Ik wens u veel puzzel plezier. 

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 
Telefoon: 966 875 932 - Fax: 965 875 248 
E-mail: nlgovlanucia@telefonica.net 
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 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be 
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 
Telefoon: 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 benzinestation, 
Rincón de Loix. 

Dénia 
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 
Dénia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) 
elke zondag om 11:00 uur. www.kerkdenia.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 

 
 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ met o.a. 

verse haring en bitterballen 
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