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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 

MAART 
2006 

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

Bezoekadres: 
Residencia Arnesol 

Calle Cigüeña 10 
Moraira-Teulada 

Tel. 965 745 206 
info@nvoc-delagelanden.com 

 
Nu ook op internet: 

http://www.nvoc-delagelanden.com 

 
Routebeschrijving: 
Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons 
clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde 
stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen: 
We beginnen in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg van 
hier uit de borden richting “El Portet”. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, tot u na 
een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje “Farmacie” ziet. Hier gaat u linksaf de 
“Camino de la Viuda” op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime kilometer het 
bord met “Arnesol” ziet. Hier gaat u rechtsaf de “Calle Cigüeña” in en ziet u het 
clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening 
met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners? 
 
Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of de penningmeester. 
De contributie voor het jaar 2005/2006 bedraagt 60 € per persoon. 
 

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

 
Jan Daenen 

 
965 744 005 

 
jldaenen@wanadoo.es 

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

van Sprankhuizen 
965 974 412  

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



DLL maart 2006 Pagina 3 

COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie 
commissie: 

Floor Touber 
Jan Daenen 
Peter Croughs 

 

Bergwandelen: Frans en Mary van 
Steenoven 

966 491 459 & GSM 620 363 580 

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

Bridge: 

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

mmehta@wanadoo.es 
Evenementen: Gerrit Zengerink 

Gerda Barbier 
Zie bestuur 

Externe zaken: Gerrit Zengerink 
Gaby Gruber 

Zie bestuur 

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

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

Horeca commissie: Fred Wijk Zie bestuur 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Nelly Mehta  
Midgetgolf: Gerda Barbier Zie bestuur 
Nederlandse School: Ella Mangnus 965 836 215 & GSM 646 415 754 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Hermann de Graaff 965 834 842 

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

Koos Venekamp 965 745 528 Tennis: 
Inez van der Have 966 492 441 

Tuinclub: Gré Daenen 965 744 005 
Simone de Roy 966 497 940 Zangkoor: 
Gretha van Vliet 965 745 039 & GSM 666 321 173 

Ziekencontact via: Bea Bachman 667 441 720 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2006 

Pagina 
Zondag 26 februari KKK, 10:30 uur vanaf Arnesol 22 
Zondag 12 maart Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon 20 
Donderdag 16 maart Maaltijdavond met boerenkoolstamppot 22 
Zaterdag 18 maart Bergstappers, 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon 20 
Dinsdag 21 maart Klassiek concert 21 

Stekjesmiddag met de Tuinclub op Arnesol  13 
Donderdag 23 maart 

Jazzconcert Frans de Wijs 14 
Zondag 26 maart KKK, 10:30 uur vanaf Arnesol 22 
Zaterdag 1 april Kersenbloesemtocht 2006 17 
Dinsdag 4 april Koffie-uurtje voor nieuwe leden om 10:30 uur in Residencia Arnesol 6 
Maandag 17 april 2e Paasdag – Lunch met konijn 
 

Kijkt u a.u.b. steeds op het mededelingenbord en prikbord binnen, voor details en eventuele overige activiteiten! 
Deelname aan onze clubactiviteiten is voor eigen risico 

 

WEEKKALENDER 
 
Maandag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 13:00 Jeu de boules 
10:00 – 13:00 Tekenen en schilderen 
14:45 – 15:45 Spaanse les voor beginners en half-gevorderden 
15:45 – 16:45 Spaanse les conversatiegroep 
18:45 – 18:55 Inschrijven bridge 
19:00 – 23:00 Bridgedrive 
  
Dinsdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 – 15:00 Creatief met Bernadetta 
14:30 – 16:30 Kleding maken met Coby 
  
Woensdag 
Hele dag Biljartclub 
20:00 Klaverjassen 
  
Donderdag 
Hele dag Biljartclub 
11:00 – 13:00 Zangkoor “Los Jubilados” 
15:00 Jeu de boules 
15:00 – 18:00 Clubmiddag 
15:00 – 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  
Vrijdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 – 12:00 Tennisclub Solpark 
19:00 – 24:00 Biljartclub 
 

N.B. De computerlessen zijn komen te vervallen, privé-les op afspraak blijft mogelijk. 
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VAN DE VOORZITTER… 
 
Het succes heeft vele vaders en de mislukking is een wees. 

 
Dit is een oud en een wijs gezegde dat, zo moet ik tot mijn spijt 
constateren, ook voor ons clubblad lijkt op te gaan. Op dit moment laten 
wij 250 bladen per maand drukken. Dat was altijd ruim voldoende. 
Immers vele leden zijn getrouwd of hebben een partner en er is altijd 
wel een aantal leden dat, om diverse redenen, niet aanwezig kan zijn op 
de club. En toch moeten wij de laatste maanden, een groot aantal leden 
teleurstellen. Binnen enkele dagen zijn alle clubbladen verdwenen. Er 
zijn kennelijk leden die meerdere exemplaren meenemen. Zonder twijfel 
gebeurt dat om ze door te geven aan andere leden of geïnteresseerden. 
Een eventuele verhoging van de oplage houdt in dat wij ook de 
contributie zouden moeten verhogen, zo’n clubblad kost niet niks. 
Derhalve verzoekt het bestuur u allen om enige terughoudendheid in 
acht te nemen bij het voor anderen meenemen van ons clubblad. 
Tevens wil ik aan alle commissies vragen de energiebijdrage in te 
voeren. De snel stijgende energieprijs, die zwaar op de begroting drukt, 
maakt dit meer dan nodig. Ik realiseer mij, dat deze energiebijdrage niet 
de meest populaire maatregel is, maar de kosten laten betalen door de 
gebruiker vinden wij wel zo eerlijk. 
In de maand maart zijn er weer vele activiteiten, die onder de 
deskundige begeleiding van bestuurslid Gerda Barbier, voor veel 
ontspanning zullen zorgen. Neem, als u daartoe in staat bent, zo veel 
mogelijk deel. Het versterkt onze onderlinge band en draagt bij aan een 
grotere saamhorigheid. 
 

Gerrit Zengerink 
 
 
VERWELKOMEN EN AFSCHEID NEMEN 
 
We verwelkomen deze maand de volgende nieuwe leden: 
• Wies en Tjeerd Bosma 
• Leo de Vrede 
• Theo en Jopie Tappen 
• G. Slootjes 
• Doree Colenbrander en Pieter Heinz 
• Caroline du Cloo 
• Irma en Jan Groot-Bakker 
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Zoals eerder vermeld, houden we op 4 april aanstaande, om half elf, 
weer een koffie-uurtje met nieuwe leden. Dan worden ze ontvangen 
door onze gastdames Joke Kaneman en Zus van der Have, in het 
gezelschap van enkele leden van het bestuur. 
 
Helaas hebben we deze maand afscheid moeten nemen van een van 
onze oud-leden. Zo bereikte ons het bericht dat op 8 februari Jaques 
Germans op 86-jarige leeftijd is overleden. Wij wensen zijn vrouw 
Lonneke veel sterkte met dit verlies. Verder wensen wij Chris Hallemans 
eveneens veel sterkte met het verlies van haar partner. 
 
 
VERSLAG COMMISSIEVERGADERING 18 JANUARI 2006 
 
1. Opening 
De voorzitter, Gerrit Zengerink opent om 15:20 uur de vergadering met 
een woord van welkom aan de vrijwilligers die allen een grote service 
verlenen aan de leden van de vereniging. Aanwezig zijn 25 leden. 
 
2. Gedragscode bestuur-commissies 
Het bestuur is door de leden gekozen en vergadert om de 14 dagen en 
daar worden de besluiten genomen voor de vereniging. Dit zijn de 
normale gedragsregels binnen de vereniging. Nu komt het voor, dat het 
bestuur een besluit van een commissie meegedeeld krijgt, zonder er 
tevoren van op de hoogte te zijn gebracht. We hebben binnen het 
bestuur voor iedere commissie een aanspreekpunt. Alles kan met dat 
bestuurslid doorgesproken worden en dat maakt alles wat makkelijker. 
Omgekeerd moet het bestuur haar besluiten door geven aan de 
commissies. We moeten onderling goed communiceren. De commissies 
zijn vrij om te handelen tot op een bepaalde hoogte, maar ze hebben 
niet dezelfde bevoegdheden als het bestuur. Het gaat hierbij niet om 
kleine dingen. 
 
3. Verslag van de diverse commissies 
• Gastvrouwen: Joke stelt dat de ledenlijst een ramp is. Hugo plaatst 

in de volgende nieuwsbrief een oproep om de juiste gegevens van 
de leden te krijgen. Gerrit stelt voor om dit een half jaar vol te 
houden. Mohan wil ook e-mails blijven rondsturen om zo zoveel 
mogelijk achter de juiste e-mail adressen te komen. Statutair heeft 
ieder lid recht op een ledenlijst. Deze zal 1x per jaar gratis worden 
verstrekt. De bibliotheek neemt de uitgave hiervan op zich en houdt 
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dit bij. Zij zal bij een herhaald verzoek € 2,00 vragen. Op de website 
zal via een gebruikerscode de ledenlijst toegankelijk worden voor de 
leden. Dit in verband met de privacy. 

• Biljart: Jan heeft nog ongeveer een week werk aan het financiële 
gedeelte van de club en zal dan aan Paul een lijst van de betalers 
van de eenmalige bijdrage van € 20,00 overhandigen. Deze 
eenmalige bijdrage is in leven geroepen om de schuld, die is 
ontstaan door de aankoop van de twee biljarttafels, zo snel mogelijk 
af te betalen. Diegene die niet betaald heeft zal pas na betaling 
weer mogen biljarten. Gerrit deelt mee, dat het bestuur wel 
rechtstreeks op de hoogte wil blijven van de toegepaste sancties 

• Bridge: Henny deelt mee, dat daar geen problemen zijn. 
• Computerles: Mohan doet dit op afroep. 
• Evenementen: Gerda: deze lopen goed. 
• Fietsclub: Floor merkt op dat deze klein is, maar uitermate actief en 

enthousiast. 
• Fotokopiëren: Het apparaat moet servicebeurt hebben. 
• Gastvrouwen: Joke vraagt over de hoogte van de contributie voor 

leden die lid worden na 31 maart. Gerrit zal haar volgende week 
mededelen wat het bestuur hierover besluit. 

• Horeca: bij Fred gaat ook alles goed. Hij kan alleen nog wel 
vrijwilligers gebruiken. Het assortiment drank is uitgebreid. 

• Huisvesting: Floor heeft het daar op dit moment rustig mee. Stipt 
een eventuele aankoop van huisvestiging aan. Gerrit stelt voor aan 
de accommodatiecommissie een businessplan te gaan uitwerken. 

• Jeu de Boules: Ook hier gaat alles prima, volgens Koos. Frank trekt 
de kar en 1x per jaar wordt er vergaderd en gemidgedgolfd. 

• Bergwandelen: Ook hiervoor is Floor de woordvoerder: dit verloopt 
ook uitstekend. Diegene die de wandeling organiseert, kan en moet 
eisen stellen aan de uitrusting, waarmee gewandeld wordt en heeft 
het recht om iemand te weigeren, die onvoldoende uitgerust is voor 
de te lopen wandeling. 

• Bibliotheek: Bea stelt voor de kaartprijs te verhogen naar € 6,00. Dit 
zal ook in de bestuursvergadering besproken worden. Bea wil graag 
een reserve bibliotheekbemanning en zij vraagt geld om het aantal 
boekenkasten uit te breiden. Gerrit verzoekt haar om een begroting 
in te dienen. 

• Ziekenzorg: Bea stelt voor om dit samen met Gerda voort te zetten. 
Gerrit verzoekt haar een opgave te doen wie wat exact doet. 
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• Klaverjassen: Paul deelt mee dat dit boven verwachting loopt. In 
februari zal er een drive gehouden worden. Hiervoor wordt per 
avond € 1,00 gevraagd. Hugo zal dit publiceren in de nieuwsbrief. 

• Kuieren: Koos: dat loopt prima, wordt op toerbeurt georganiseerd. 
Herman de Graaff maakt een aankondiging op het publicatiebord. 
Hugo wil hierover meer weten voor in de nieuwsbrief. Hij neemt 
contact op met Herman de Graaff. 

• Leestafel: Nel vraagt om meer licht boven de tafel. Er worden 2 
lampen aangeboden die boven de tafel zullen worden gehangen. 

• Midget golf: Albert Andries zal worden benaderd om toelichting over 
de organisatie te geven. 

• Nederlandse school: Trudy heeft de school verkocht aan mevr. Ella 
Mangnus. 

• Naald en draad: Coby vindt de belangstelling wat matig. Ze hoopt 
dat het nu wat beter gaat nu er meer creativiteit in het clubje is 
gekomen. 

• Reizen: vacant. 
• Schilderen: Monique vraagt om een doorlopende expositie in en om 

de horecagelegenheid. Het is niet om geld te genereren. 
• Spaanse les: gaat door vol overgave. 
• Technische zaken: zijn op dit moment volop in behandeling. 
• Tennis: de club bestaat vanaf 1980 en sinds 1990 heeft ze statuten, 

die in 2003 zijn vernieuwd. Wie wil tennissen, moet op dit moment 
een bepaald niveau hebben. De leden komen via de gastvrouwen. 
Op dit moment is er een wachtlijst. Contributie is via een kaart ad. € 
50,00 voor 50x een half uur speeltijd. In mei is er een vergadering. 
Die zal in Arnesol worden gehouden. 

• Tuinclub: Gré is bezig de boel op poten te zetten. De bedoeling is 2x 
per jaar stekjes te ruilen. Het komt op de activiteitenlijst en Hugo 
zal Gré interviewen voor de nieuwsbrief en het op de activiteitenlijst 
zetten. Mohan zal t.z.t. de ruilactie rond mailen. 

• Zangkoor: deze kan meer leden gebruiken Eind april/begin mei zal 
er een concert worden gegeven. Gedacht wordt aan een zondag 
morgen: koffie concert. 

 
4. Communicatie 
Hugo: Het clubblad is heel belangrijk. Het geeft de sfeer binnen de 
vereniging weer. Het is een gezellige club en er zijn veel activiteiten met 
veel informatie naar de leden. Hij verzoekt iedereen na te denken over 
de input. Het tennis b.v. op Solpark. Zij kunnen een drive in de 
nieuwsbrief publiceren en zo mensen enthousiast maken om er naar te 
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komen kijken. Dit is met name belangrijk voor een activiteit die zich 
buiten het clubgebouw afspeelt. Eventueel een interview. Geef hints, 
foto’s voor het boekje en de website. 
 
5. Wat verder ter tafel komt 
• Zus merkt op dat er te weinig clubbladen worden gedrukt. Bij nader 

onderzoek is het januari nummer weggegooid. 
• Gerrit stelt, dat de energiekosten de pan uit rijzen. Hij vraagt aan 

iedere commissie, die gebruik maakt van het gebouw om na te 
denken over een bijdrage. Voorstel is een energiebijdrage voor het 
gebruik: de gebruiker betaalt. 

• Monique valt het op, als ze in valt voor de kas op donderdagmiddag, 
dat er nog veel leden zijn die hun contributie niet hebben betaald. 
Die moeten aan hun vestje getrokken worden. 

• Piet deelt mee, dat de wortelstamp op 2de Paasdag wordt vervangen 
door een konijnengerecht. Het wordt een lunch. 

• Koos: de bloesemtocht wordt een kersenbloesemtocht op 1 april ’s 
morgen en zal eindigen in Arnesol. Om ongeveer 14:00 uur. 

• Jan zal in het februariblad een stukje zetten over nog onbetaalde 
contributie. Dan komt er in het maartblad een uitgebreid stuk en 
een intekenlijst betreffende de bloesemtocht. Het weer is 
medebepalend voor de exacte datum. 

 
Gerrit dankt iedereen voor de inzet en bijdrage en we zullen in het 
nieuwe verenigingsjaar opnieuw bijeen komen. Ondertussen houden we 
contact. Hij sluit de vergadering om 17:15 uur. 
 
 
DIT WOU IK NU EVEN KWIJT 
 
Nog even voor alle duidelijkheid. Deze rubriek is bedoeld om leden, die 
over één of andere situatie hun zegje willen doen, daartoe de kans te 
bieden. Of zij het nu ergens mee eens zijn of oneens, dat doet er niet 
toe. Wèl belangrijk is, dat het een interessante bijdrage moet vormen 
voor alle àndere leden. Want daar is onze Nieuwsbrief op gericht. Wilt u 
een specifiek lid of groepje leden aanspreken doe dat dan in persoon, 
want daarvoor is deze rubriek zeker niet bedoeld. 
Op de volgende pagina volgt een bijdrage van een man van het eerste 
uur: Kees den Dulk. 
 

Hugo Bergmans 
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DIT WOU DIT WOU DIT WOU DIT WOU IK IK IK IK NUNUNUNU    

EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...EVEN KWIJT...    
 

 
Liefde voor de club 
 
Met de aanhef van onze nieuwe redacteur Hugo Bergmans, op pagina 26 
van het januarinummer van onze Nieuwsbrief, ben ik het helemaal eens: 
namelijk dat je zo’n clubblad niet alleen kan maken. 
 
Zielsblij ben ik met de opzet van onze compleet gerenoveerde 
nieuwsbrief en mijn complimenten voor Hugo en zijn vrijwilligers en 
vakmensen. Jammer genoeg hebben we die kennis en kunde in het 
verleden moeten missen, waardoor onze nieuwsbrief er toen nog heel 
wat simpeler uitzag. Maar dat neemt niet weg dat ook toen de sfeer 
binnen onze club bijzonder goed was, want die is niet afhankelijk van 
vorm en inhoud van een clubblad. De sfeer wordt bepaald door de leden 
zèlf. 
 
Ik denk aan de recente viering van ons 25-jarig 
jubileum; dat was een geweldig feest, waar met mij 
nog heel veel andere leden met plezier aan terug 
zullen denken. Daarnaast ligt de laatste 
jaarvergadering, die van 17 november j.l., mij nog 
vers in het geheugen. Wat een sfeer, wat een 
levendige discussies en zelfs staande ovaties; het 
deed mij als aftredend bestuurslid heel veel goed. 
 
Nu ligt de toekomst van onze vereniging in de bekwame handen van de 
volgende generatie, de Nieuwsbrief is daar een veelbelovend begin van. 
Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes toe bij haar vrijwillige taak, 
namelijk : “het besturen”. Dat kost heel veel inzet en vraagt vooral 
 
LIEFDE VOOR ONS ALLER N.V.O.C. “DE LAGE LANDEN”. 
 

Kees den Dulk 
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OVER DE WEBSITE 
 
Na de live-presentatie van de website aan onze leden in Arnesol op 9 
februari j.l. mogen we verheugd constateren dat er enthousiast op het 
nieuwe clubmedium wordt gereageerd. Waren de meeste reacties van 
alle aanwezigen tijdens en direct na de presentatie al lovend en 
enthousiast, aan de gebruikersstatistieken kunnen we daadwerkelijk zien 
dat de site gedurende de eerste periode reeds intensief wordt bezocht. 
De bezoekersaantallen, die met name in de eerste week aardig opliepen, 
zijn ronduit bemoedigend te noemen. Onderstaand grafiekje geeft aan 
hoeveel bezoekers de site vanaf 1 februari j.l. hebben bezocht. 
 

Aantal bezoekers per dag in februari
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Als we kijken naar de Poll “Geef uw mening” op de Homepage dan 
mogen we voorzichtig constateren dat ruim 97% van de tot op heden 
35 stemmers uitermate positief oordeelt over de site. Een enkele 
bezoeker heeft een afwijkende beoordeling, maar dit is niet significant te 
noemen. 
 
Een ander perspectief om naar de site te kijken wordt gegeven vanuit 
de reacties in het gastenboek, waar inmiddels diverse bezoekers een of 
meerdere berichten hebben achtergelaten en waar ook enige suggesties 
zijn gedaan. Zo vindt men over het algemeen de site vrij overzichtelijk 
en informatief, en vooral vanuit het buitenland (bijna eenderde van alle 
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“hits” komen van buiten Spanje!) noteert men leuke reacties om het 
reilen en zeilen op de club van een afstand te kunnen volgen. En dat is 
nou nèt datgene wat we hoopten te bereiken. Hier blijkt ook dat de site 
niet alleen door leden wordt bezocht, maar ook door familieleden en 
kennissen die het leuk vinden om te zien wat er in onze club omgaat. Er 
zijn ook suggesties gedaan om de site uit te breiden, bijvoorbeeld met 
een vraag en aanbod rubriek, een soort NVOC Marktplaats. Dit staat al 
op de planning maar vergt een aantal technische aanpassingen die op 
dit moment nog niet gerealiseerd kunnen worden. Als blijkt dat hier een 
bredere behoefte aan is dan zal hier zeker prioriteit aan worden 
gegeven! En we hebben nog meer in petto. 
 
Zo blijkt uit de cijfers ook dat de bibliotheek de meeste bezochte pagina 
is, hetgeen vrij voor de hand ligt met zulk een uitnodigende 
bibliothecaresse, maar wellicht ook omdat men op zoek is naar meer 
informatie over het aanbod van deze respectabele boekenverzameling. 
Dit heeft ons in overleg met Bea Bachman doen besluiten om de 
boekenlijst per direct in de website op te nemen. Op een goede tweede 
plaats in de categorie populaire onderwerpen komt het verslag van de 
nieuwjaarsduik, zeker mede dankzij de vrolijke plaatjes, nipt gevolgd 
door “Het bestuur”. Over de hele linie is er tot dusver echter geen enkel 
item onbekeken… en dat doet ons deugd! 
 
Dit zal er zeker toe bijdragen dat adverteerders gaan besluiten om een 
stukje advertentieruimte op de site te huren, waarmee we de 
exploitatiekosten van de website volledig kunnen wegcijferen en de 
verdere opbrengsten ten goede kunnen laten komen aan de 
productiekosten van het clubblad. Zo kunnen we er voor zorgen dat alle 
leden op de vertrouwde wijze geïnformeerd blijven over de gang van 
zaken binnen onze vereniging. 
 
Omdat een site pas echt leeft als er zeer regelmatig vernieuwing 
plaatsvindt, wil ik langs deze weg namens de redactie nogmaals een 
oproep doen aan alle leden om met ideeën, stukjes, foto’s, verhaaltjes, 
rubriekjes te komen die op de site geplaatst kunnen worden. Ook zien 
we graag inbreng vanuit de verschillende commissies. Dus valt er iets 
leuks of informatiefs te vermelden, liefst met foto, illustratie of zelfs 
geluid, neem dan contact op met de redactie of laat een bericht achter 
op: http://www.nvoc-delagelanden.com. Ik wens u erg veel surfplezier! 
 

Arie Grootenboer 
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TUINCLUB 
 
23 maart stekjesdag 
 
In november van het vorig jaar werd er door tuinliefhebbers binnen 
onze vereniging een tuinclub opgericht. Iedere eerste dinsdag van de 
maand komen twaalf enthousiaste clubleden om de beurt bij elkaar op 
bezoek en praten dan over alles wat groeit en bloeit en steeds weer 
boeit! Voorlopig willen we het aantal deelnemers niet uitbreiden, maar 
mocht er onder de leden belangstelling bestaan om ook lid te worden 
van de tuinclub dan kunnen zij zich melden via een intekenlijst op het 
mededelingenbord. Eventueel kan er dan een tweede groep gevormd 
worden. 

Om de tuinclub onder de aandacht te brengen 
van alle leden van de N.V.O.C. zijn wij op het 
idee gekomen om een stekjesmiddag te 
organiseren en dat willen we doen op 
donderdag 23 maart tijdens de clubmiddag 
van 15:00 tot 17:00 uur. 
 
Het voorjaar staat voor de deur, de natuur is 
volop in beweging en het is nu de ideale tijd om 
te stekken. Wij nodigen daarom iedereen uit om 
naar de stekjesmiddag te komen, al dan niet 
voorzien van zelf gekweekte stekjes. 

 
We hopen dat er een levendige handel zal ontstaan en dat alle 
meegebrachte stekjes een nieuw thuis zullen vinden. 
 
Tot ziens op 23 maart. 
 

Leny Oudendijk 
 
 
 

 
Aansluitend op de stekjesmiddag 

volgt een spetterend jazzconcert! 

 

Frans de Wijs is in the house!!! 
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JAZZCONCERT 23 MAART 
 
Optreden van jazzpianist Frans de Wijs 
 
Aansluitend aan de clubmiddag van 23 maart zullen wij 
van 17:30 tot 20.00 uur kunnen genieten van een 
jazzconcert door Frans de Wijs, piano, ondersteund 
door Lou Simon, bas (en wellicht zang). 
 
De toegang (alleen voor leden) is gratis! 

Locatie: Residencia Arnesol 
 
Frans de Wijs leerde zichzelf, vanaf zijn vijfde jaar, pianospelen. Wegens 
ontbreken van les kan hij ook nu nog nauwelijks muziek lezen. Hij moest 
het hebben van zijn gehoor. Misschien maar gelukkig ook. Toen hij op 
zijn 15e voor het eerst kennisnam van het spel van de befaamde pianist 

Errol Garner heeft hij zich daarna helemaal toegelegd op 
diens stijl van spelen en dat is hem, mede door zijn goede 
gehoor, uitstekend gelukt. Niet voor niets schreef James 
Doran, president van de Erroll Garner Society en Errols’ 
vriend en biograaf: “Frans de Wijs captures the essence of 
Erroll better than anyone I have ever heard”. 

 
Frans heeft van zijn pianospel nooit zijn beroep gemaakt. Hij had zijn 
eigen tandheelkundige implantatiekliniek in Bilthoven (met een witte 
Yamaha om zijn vingers en de klanten te ontspannen) en speelde voor 
vrienden en partijtjes. Totdat hij in 1997 “ontdekt” werd door Willem 
Duys die hem meerdere malen in zijn Muziek Mozaïek programma en bij 
andere gelegenheden liet optreden, samen met andere befaamde 
gasten zoals Toots Tielemans, Ray Brown, Rita Reys en Thijs van Leer. 
In 1998 kwam de eerste audio cd van Frans met 15 befaamde nummers 
uit. De titel ervan was (met een knipoog naar zijn in zicht komende 
zestigste verjaardag): “Back and Forward to the Sixties”. Deze cd werd 
niet commercieel uitgebracht waardoor Frans er nog wat exemplaren 
van heeft en wellicht meebrengt. De volgende cd’s: “A touch of Garner” 
(2000) en “Garner reflections” (2001) zijn wel commercieel uitgebracht 
en inmiddels uitverkocht. Zowel bij de 70e verjaardag van Willem Duys 
als het afscheidsfeest van Pia Beck werd Frans gevraagd op te treden en 
dat deed hij ook op vele besloten en benefiet evenementen (b.v. 
Concert by the Sea Noordwijk, Lions Jazz Party Baarn). 
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En ook aan de Côte d’Azur waar Willem 
Duys woonde. Bij zulke gelegenheden 
werden soms speciale cd’s gemaakt die 
alleen in besloten kring werden 
gedistribueerd. 
 
De laatste jaren verblijft Frans steeds 
enkele maanden in Altea en treedt dan op 
als het zo uitkomt. De “Engelse Radio” van 
de Costa Blanca wijdde een uitzending aan 
hem en hij gaf minstens 8x een 
matineeconcert in de Salon de Té in Altea. 

 
Willem Duys schreef op de cover van een van de bovengenoemde CD’s 
over Garner: “Zijn linkerhand is zo steady als die van Fats Waller, de 
rechterhand zwierig. Het is een glorieus gevecht tussen twee handen die 
ogenschijnlijk elk een eigen leven leiden. Frans de Wijs is een 
begenadigd pianist die erin geslaagd is Garner’s stijl van spelen voort te 
zetten”. 
 

In Nederland werd Frans veelvuldig begeleid 
(drum, bas) door Ruud Jacobs en Peter Ypma. In 
Spanje is dat – als het even kan – Lou Simon 
(Simon Louwman). Lou speelt gitaar, bas, 
keyboards en trombone. In diverse bezettingen 
speelde en zong hij in de meest uiteenlopende 
muziekstijlen van rock tot klassiek. Maar hij heeft 

vooral faam gemaakt met zijn zangstem. Als opvolger van Lee Towers 
trad Lou jarenlang op als plaatsvervanger bij diens orkest The Drifting 
Five. Behalve met zijn eigen trio treedt hij thans op als solozanger bij 
diverse bigbands in binnen- en buitenland. Lou was bovendien te zien in 
diverse theatershows en musicals. Hij vertolkte o.a. de rol van Valjean in 
een Engelstalige productie van “Les Miserables”en speelde in Amerika de 
hoofdrol in de musical “The Bells of Freedom” in het National Theater in 
Washington. Vorig jaar leverde zijn vertolking van het Italiaanse 
succesnummer Con te Partiro in een uitverkocht Benidorm Palace hem 
een staande ovatie op. Ook treedt hij regelmatig op bij diverse andere 
locaties aan de Costa Blanca. Op de website van onze club kunt u alvast 
een voorproefje genieten van het pianospel van Frans de Wijs. 
 

Jan Schoonenberg 
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JAZZLIEFHEBBERS, DIT MAG U NIET MISSEN! 
 
Er staat ons iets heel bijzonders te wachten. Wij zijn blij dat onze leden 
Corry en Jan Schoonenberg op basis van een persoonlijke relatie deze 
musici bereid hebben gevonden om bij ons te komen optreden. 
 
Voor extra gezelligheid en om u in staat te stellen tot het einde van het 
concert te kunnen blijven, zal onze keukenbrigade ervoor zorgen dat er 
hapjes beschikbaar zijn die u gewoon met uw consumptiekaart kunt 
afrekenen. Noteer dus de 23e in uw agenda en kijk ook op onze website! 
 

Gerrit Zengerink 
 
 
INGEZONDEN MEDEDELING 
van onze zusterclub in Calpe 
 
Beste Lezer/es, 
 
De Nederlandstalige club “Peñon de Ifach” bestaat op zondag 26 maart 
2006, 20 jaar en dat feit willen wij op een wat andere wijze vieren. 
 
Normaal gesproken wordt er op zo´n dag een receptie gehouden en dat 
is het dan. Wij willen op deze dag een breder publiek betrekken bij ons 
jubileum en dat doen wij door het organiseren van een drietal in lengte 
verschillende jubileumwandelingen. Er zijn wandelingen van 5, 10, en 15 
km. uitgezet, alle in de periferie van Calpe, dus vlak terrein. Aan deze 
jubileumwandelingen, kan iedereen, jong en oud meedoen. De 
wandelingen van 5 en 15 km. zijn rondwandelingen en starten bij ons 
clubhuis. De wandeling van 10 km. begint eveneens bij ons clubhuis en 
eindigt bij het Etnologisch Museum Casa Cóco in Calpe. 
 
Alle wandelingen starten op zondag 26 maart a.s. tussen 10 en 11 uur 
in ons clubhuis, u ontvangt daar dan ook de duidelijk beschreven 
wandelingen. Ons nieuwe clubhuis is gevestigd in de Calle Xaloc edif. 
Mare Nostrum in Calpe. Wij hopen op vele wandelaars. 
 
Voor meer informatie: tel. 965 831 913 - 965 747 682 - 965 748 508 
 

Henk Rappange 
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KERSENBLOESEMTOCHT OP 1 APRIL 2006 
 
De voorbereidingen zijn afgerond en 1 april is 
vooralsnog de geplande datum, die alleen nog in 
het uiterste geval een week opgeschoven wordt 
naar 8 april, als moeder natuur vertraagd is. De 
voortekenen voor een prachtige bloesem zijn er, 
volgens de insiders, omdat onlangs veel water is 
gevallen, juist wanneer de kersenbomen dit nodig hadden om de 
knoppen optimaal te laten groeien. 
 
Het schema van de dag is ontvangst om 9:30 uur op de club met koffie 
en wat erbij. Om 10:00 uur verstrekking en uitleg van de route. Vertrek 
om uiterlijk 10:30 uur. Lichte versnapering voor het 12 uurtje zelf 
verzorgen, indien gewenst. Onderweg is op het hoog(s)tepunt tevens 
gelegenheid voor een versnapering en een sanitaire stop. 
 
De route neemt ca. 2 uur in beslag, waarna ergens in de binnenlanden 
een presentatie wordt gegeven van 13:00-14:00 uur op een puur 
Spaanse locatie met als onderwerp: Geriatrische opvang in de 
Spaanse praktijk. 
 
Uiterlijk 15.00 uur zijn wij terug in ons clubhuis Arnesol, alwaar ons een 
prima maaltijd wordt geserveerd en de uitslag van de winnaars bekend 
wordt gemaakt. 
 
Kosten voor de hele dag zijn € 20,00 p.p., n.l. € 14,00 voor de maaltijd, 
incl. ½ fles wijn of andere drank en € 6,00 voor de organisatie. De 
intekenlijst hangt vanaf begin maart op het prikbord in de club. U wordt 
uitgenodigd op de deelinschrijvingen, zoals deelname Tocht; Lezing; 
Maaltijd enz., in te schrijven. 
  
Deze bloesemtocht wordt gesponsord door: 
• Restaurant Alcasar, van Veronique en Hans Bank met een Menu du 

Chef voor twee personen. 
• Lineke Scheffer-Bouwmeester, sport- en ontspannings-massage voor 

twee personen. 
• Ramon & Caroline du Cloo met een verrassingspakket. 
  

Uw organiserend comité: 
Gré en Jan Daenen & (A)Din(da) en Koos Venekamp 
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LANGS DE BOULEVARD VAN CALPE 
 
Zaterdag 28 januari regende het de hele dag en het was koud. Maar op 
zondag 29 januari scheen het zonnetje feestelijk. Het was aangenaam 
om een K.K.K. te maken langs de boulevard van Calpe. De start was bij 
de Calle Holanda tegenover het politiebureau. Daar ging het links af 
langs de zee naar de vissershaven. Ik liep daar met Jan Daenen en Chris 
Hensbroek als laatsten en we waren zo fortuinlijk dat een ober ons een 
glaasje sangria aanbood. Daarna nog een hapje en een mosseltje toe. 
We hebben hem beloofd 
dat we in de toekomst 
nog wel eens een keertje 
komen om te eten. Maar 
we gingen verder de 
trapjes op om daar in de 
verte de verloren 
schaapjes te zien die 
deze morgen als vermist 
waren genoteerd. 
Gelukkig hadden ze ons 
toch nog gevonden. Al 
slenterend langs de zee 
kwamen we vele mensen 
tegen die ook van het 
prachtige weer genoten. 
Zo kwamen we tenslotte 
aan het einde of was't 
het begin van de 
boulevard waar ons een 
smakelijk etentje wachtte 
waarbij onze Chris het 
weer voor elkaar kreeg dat hij drie toetjes te verorberen had. Annus, 
hartelijk dank voor deze kuier waarvan twintig mensen hebben genoten 
het waren er minder dan de andere keren maar het was toch een fijne 
wandeling. 
 

Herman de Graaff 
 
 
 
KIJK OOK EENS OP HTTP://WWW.NVOC-DELAGELANDEN.COM 
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POËZIE VAN EEN BERGSTAPPER 
 
Een nagekomen inzending, die wij u echter zeker niet willen onthouden. 
 

 
 

Bergstappen 17 december 2005, 
EINDELIJK!!! 

Pan y Jamon 9:30 uur, reikhalzend, 
meerijden naar vertrekpunt Castell de Castells 

 
Staalblauwe Hemel! 
Stralende Winterzon! 
Absolute Windstilte! 

Stijgen! 
Praten! 
de TOP! 

Machtig uitzicht! 
Little Dick Kerstbrood! 

Dalen 
Sublieme ervaring 

 
AANRADER!!! 

 
Marina van den Bossche 
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DE BERGSTAPPERS DEZE MAAND 
 
Zondag 12 maart 
De 2e zondag van de maand maart, op de 
12e gaan we naar het fort lopen op de 
Bernia, het is een leuke wandeling over een 
breed pad die niet echt moeilijk is, maar wel 
de moeite waard. Boven bij het fort kun je 
de resten zien en er staan borden bij die 
vermelden hoe of wat het moest voorstellen. 

We gaan de zelfde weg terug en kunnen na afloop op de Bernia gaan 
lunchen. 
  
Zaterdag 18 maart 
Dan willen we een nieuwe wandeling maken, de Puig Campana in de 
buurt van Guadalest. Het is een eindje rijden maar zeer de moeite 
waard. Deze wandeling heeft onlangs in "De Week" gestaan en is erg 
mooi. Het is geen echt makkelijke wandeling middelzwaar. Hij duurt 
zo´n 3–3½ uur. Je komt onder andere langs een boedistisch tempel en 
een verlaten hotelletje. En vooral het uitzicht op het keerpunt is 
adembenemend, daarna volgt een mooie afdaling. 
 
Voor beide wandelingen is goed schoeisel een vereiste. Verzamelen bij 
Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur voor beide wandelingen. 
 

Inlichtingen bij Loek 965 748 187 
of Frans 966 491 459 



DLL maart 2006 Pagina 21 

KLASSIEK CONCERT 
 
Dinsdag 21 Maart, om 20:00 uur. 
 
Voor deze avond heb ik een programma uitgekozen waar de vonken 
vanaf vliegen. Spetterende en virtuoze uitvoeringen, die u de adem 
zullen benemen, en wel: 
 
• Prokofiev - Scythian suite 

Uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest onder leiding van Valery Gergiev. 

• Prokofiev - Pianoconcert nr 3 
Uitgevoerd door het Birmingham Symphony 
Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Aan de 
piano Olli Mustonen. Dit is een van de beste 
uitvoeringen van dit werk. 
 

Na de pauze: 
 
• Mahler - Symphony nr 1 (Titan) 

Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder 
leiding van Bernard Haitink. 
 

U zult zich niet vervelen, ook niet als u deze muziek nog 
nooit eerder heeft gehoord en gezien. Graag tot ziens. 
 

Hans Kok 
 
 
DE RAADPLAAT 
 
Weet u het nog, die mysterieuze BeachBabe uit het vorige nummer? Wel 
het aantal inzendingen was bedroevend laag. Slechts twee leden hebben 
een kans gewaagd, maar helaas zonder succes. De prijs, een diner voor 
twee in Grand Café Restaurant  blijft staan. Volgende maand 
een nieuwe kans. Nee, het was niet Gerrit Zengerink en ook niet Jan 
Dallinga, het dappere model (voor zijn traditionele duik in het winterse 
Middellandse Zee water) was onze eigen Arie Grootenboer. In het 
aprilnummer verschijnt weer een raadplaat, doe mee, want een etentje 
in  is niet te versmaden. 
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KKK 
 
Deze kaatjes staan al jaren voor koffiedrinken, kletsen en kuieren… 
In principe de laatste zondag van de maanden januari tot en met juni, 
de vakantiemaanden juli, augustus en september slaan we over. En in 
oktober en november starten we weer met volle moed. In december 
kuieren we niet. 
We verzamelen in ons clubhuis “Arnesol” op zondagmorgen om 10:30 
uur. Leny Oudendijk staat stralend klaar achter de bar om de koffie (K1) 
in te schenken, we kletsen (K2) wat en wachten tot degene die de 
organisatie in handen heeft met zijn verhaal begint. We horen dan waar 
we heen gaan en waar we na afloop een lekker hapje gaan eten. Om 
11:00 uur vertrekken we naar de aangegeven plaats en beginnen aan 
onze K3, het kuieren. Duur van de kuier ongeveer 1½ uur over redelijk 
gemakkelijk en vlak begaanbaar terrein.  
Omdat de organisatie bij toerbeurt gaat, verzoeken wij u goed te kijken 
op het inlichtingenbord. Organisatie zondag 26 februari: Chris telefoon 
965 973 454 en Clemens telefoon 965 973 217. Wandeling achter het 
golfterrein van Javea en eten na afloop in het restaurant van de 
Golfclub. Organisatie zondag 26 maart: Annùs telefoon 966 490 832 en 
Piet telefoon 966 491 534. Wandeling centrum Benissa. Eten bij El 
Llauredor in Benissa. 
 
 
KEUKENNIEUWS 

 
Op donderdag 16 maart 2006, na de clubmiddag, bereiden we voor u 

onze in Moraira en omgeving wereldberoemde: 

BOERENKOOLSTAMPPOTBOERENKOOLSTAMPPOTBOERENKOOLSTAMPPOTBOERENKOOLSTAMPPOT    
Bestaande uit: 

Enkele Nederlandse hapjes - Witlof-prei-appel-rozijn 
salade - Boerenkool met rookworst - Crêpes Suzette 

 
Borrelen vanaf 18:00 uur, aanvang diner 19:00 uur. De prijs, exclusief 
drank is € 10,00 per persoon. Inschrijven kan op de lijst aan het 
publicatiebord, onder gelijktijdige betaling bij onze penningmeester. De 
inschrijving sluit definitief op vrijdag 9 maart 2006. 

 
Piet Luyken 
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PLEZIER MET DE PC 
 
Meer met én over… 
 
Eerder heeft u kunnen lezen over Skype en hoe u hiermee gratis kunt 
bellen via de computer. Behalve dat biedt dit programmaatje nog een 
aantal andere zeer handige mogelijkheden. Zo is het ook mogelijk om te 
chatten en bestanden (bijvoorbeeld foto’s) over en weer te versturen. 
Met name dit laatste gaat heel eenvoudig en verloopt sneller dan menig 
ander programma. Wat Skype echter tot een volwaardig 
communicatiemedium maakt zijn de mogelijkheden om gesprekken door 
te schakelen naar bijvoorbeeld uw mobiele nummer wanneer u niet 
online bent of het instellen van Voicemail. Voor het doorschakelen heeft 
u wel een SkypeOut beltegoed nodig wat u simpelweg via de website 
van Skype kunt aanschaffen en opwaarderen. Voor de tarieven hoeft u 
het niet te laten: 1,7 eurocent per minuut naar vrijwel alle vaste 
nummers ter wereld. Zo kunt u voor een slordige € 10 wel tien uur 
bellen. Voor het gebruik van Voicemail is een speciaal abonnement 
vereist van € 15 per jaar. Verder is het mogelijk om voor € 30 per jaar 
SkypeIn aan te schaffen. Hierbij krijgt u de beschikking over een 
regulier “eigen” telefoonnummer in het buitenland dat gekoppeld is aan 
uw Skype-account, zodat uw familie en kennissen tegen lokale tarieven 
met u kunnen bellen. Deze service is momenteel helaas nog niet 
beschikbaar voor Nederland maar daar wordt aan gewerkt. Bent u 
inmiddels een fervent Skype gebruiker dan kunt u via de website 
www.skype.com een aantal handige tools downloaden. Bijvoorbeeld de 
Skype toolbar voor Internet Explorer. Hiermee kunt u o.a. 
telefoonnummers die op een website voorkomen meteen via SkypeOut 
bellen. Ook vindt u op de website tal van mogelijkheden om uw Skype-
versie te personaliseren met speciale beltonen en fraaie plaatjes. 

Inmiddels zijn er voor Skype een groot aantal 
accessoires verkrijgbaar waaronder headsets en 
speciale Skype telefoons. Vooral handig is de 
Dualphone, een draadloos (DECT) toestel waarmee u 
zowel normaal kunt bellen via het telefoonnet als wel 
middels een USB-verbindng met de computer via 
Skype. Het grote voordeel hiervan is dat u niet meer 
achter de pc hoeft te zitten terwijl u belt. Ik wens u 
veel belplezier… 

 
Arie Grootenboer 
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CHEF VAN DE MAAND 
 
Aardappelsalade, heerlijk straks bij de barbecue 
 
Dit recept is bedoeld als een basis voor uw eigen creativiteit, want wat is 
er nou leuker in de keuken dan zèlf te experimenteren met verschillende 
toevoegingen. Wel altijd één dag tevoren bereiden.  
 
Ingrediënten voor vier tot zes personen: 
• een grote zak aardappelen 
• 5 eieren 
• 5 Granny Smith appels 
• een grote ui 
• peterselie, tijm, nootmuskaat, peper, zout, 

citroensap en olijfolie 
• salsa pimienta 
• crème fraiche 
 
Bereiding: 
De aardappelen met schil en al in water met wat zout koken. Met een 
satéprikker voelen of ze beetgaar zijn. Laten afkoelen en de schil 
afstropen met een scherp mesje (monnikenwerk! Maar het komt de 
smaak wel ten goede). 1 grote ui fijn snipperen in een grote kom. De 
aardappels in blokjes erbij, 5 hardgekookte eieren in plakjes gesneden, 
wat verse peterselie en tijm, nootmuskaat, zout en versgemalen peper. 
Dan 5 Granny Smith appels schillen en in blokjes erbij voegen (sprenkel 
wat citroensap over de appels tegen het verkleuren) scheutje olijfolie 
en… nu komt het geheim van de kok (heel simpel!) een half flesje Calvé 
Salsa Pimienta Verde plus een bakje crème fraiche toevoegen, dan alles 
goed en voorzichtig husselen. Is ie niet smeuïg genoeg? Wat meer salsa 
of crème fraiche erbij. 
 
In de koelkast blijft de aardappelsalade zeker een paar dagen goed. U 
kunt bijvoorbeeld variëren door rozijnen, geweld in cognac (dan wel wat 
minder salsa gebruiken) toe te voegen. Of… heerlijk knapperige stukjes 
walnoot met gesnipperde bleekselderij. Of door uw eigen creativiteit te 
volgen. 
 
Veel plezier en eet smakelijk! 
 

Ronald Buermans 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Johannesbroodboom (Ceratonia siliqua) 
  
Ondanks dat het hier gaat om een wat grotere boom voor de tuin, wil ik 
deze toch graag als onderwerp van de maand aan u presenteren. Naast 
de olijfboom is de "El Algarrobo" de andere oerboom, die hier aan de 
Mediterraneo zo uniek en gezichtsbepalend is. En ook zeker toepasbaar 
is, daar de tuinen hier in Spanje over het algemeen veel groter zijn dan 
bijvoorbeeld in Nederland. De hoogte van de bomen is zo'n 7 a 10 
meter. Vaak worden bomen die in de "campo" staan, bij nieuwe 
urbanisaties opgenomen in de tuinen van de nieuwe huizen. Als was het 
alleen maar omdat het kappen van deze bomen verboden is. Regelmatig 
worden ook oude bomen in grote containers via een hijskraan ingeplant. 
Deze oude bomen, hebben vaak net als de olijfboom, indrukwekkende 
stammen. Zeker als ze zo'n 300 à 500 jaar oud zijn. "Dit zijn echt bomen 
om mee te praten", heeft een bekende Nederlandse ooit geschreven. De 
johannesbroodboom, waarvan de Latijnse naam “Ceratonia siliqua” is, 
blijft het hele jaar groen. De boom is 
zeer droogte resistent, dicht begroeid 
met afgeronde blaadjes tot 10 cm 
lang. Ze hebben in het voorjaar klein 
rode bloempjes en brengen bruine 
lederachtige peulvruchten tot 30 cm 
lengte voort aan de vrouwelijke 
bomen. Deze vruchten zijn eetbaar 
voor mens en dier (Is o.a. heel 
belangrijk geweest in de Spaanse 
Burgeroorlog). Het is een grondstof 
voor bloem etc. en is ook geschikt 
voor medicinale toepassingen. Echt 
bijzonder aan deze peulvrucht zijn de 
kleine boontjes die er in zitten. Dit 
boontje heeft een vrij vast soortelijk 
gewicht. De naam van dit boontje is 
"carat" (= karaat) en werd in het hele Middellandse Zee gebied, dus ook 
bij de Arabieren, gebruikt als gewicht voor het wegen van goud en 
edelstenen. Bij goud kent u wel de termen van 14-18-24-28-karaat. 
Voor uw tuin kan een johannesbroodboom een "eye-catcher" door zijn 
stam. Maar daarnaast is het een fijne schaduwboom, waar geen parasol 
of afdak tegenop kan. De boom laat zich vrij makkelijk snoeien, doordat 
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het hout nogal zacht is. Het is ook mogelijk de boom in bepaalde 
vormen te snoeien. Zelfs zo, dat u er een soort grote "Bonsai-boom" van 
kunt maken. Jonge boompjes kunt u makkelijk in bolvorm snoeien. Ook 
is het mogelijk bij toepassing van struiken er een goede haag van te 
maken. 
Bij toepassing van bomen, moet u er wel rekening mee houden, dat de 
boom rommel veroorzaakt zoals blad, takjes, etc en... bonen. Zeker de 
bonen zult u tijdig moeten verwijderen. Bij vochtigheid en broei kunnen 
de bonen zelfs gaan ruiken. Wij hebben zelf een oude boom van 300 
jaar in de tuin staan, die ik voor geen 100-karaats goud kwijt zou willen. 
Trouwens, wat zou ik dan tegen de Zigeunerfamilie moeten zeggen, die 
ieder jaar zeer trouw de bonen uit de boom komt schudden en ze 
verzamelt voor hun vee? Ook dat is een speciale charme van Spanje!!! 
 

Rik de Greeff 
 
 
KLAVERJASSEN 
 
De eerste klaverjasdrive van “De Lage Landen” in Arnesol 
  

Op 2 februari zijn we begonnen met een klaverjasdrive, 
iedere deelnemer betaalde bij binnenkomst 1 euro en 
kreeg een nummer toegewezen. Na trekking van de 
nummers kreeg elke deelnemer een tafel en speelpartner 
toegewezen, waarna het kaarten in volle omvang begon. 

Daar nu ieder voor zijn eigen punten kaartte, werd het geheel 
spannender. De sfeer was ook mede dankzij een drankje en hapje zeer 
goed, ondanks dat er stevig gekaart werd. Gelukkig begint er een vaste 
kern van kaarters te komen, waar wij elke week op kunnen rekenen. Na 
drie rondes kaarten, werden de punten opgeteld en bleek Rietje de 
hoogste score te hebben en won de fles whisky. Als tweede ontving 
Ineke de doos bonbons en de poedel prijs ging naar Ben. Al met al was 
het een geslaagde avond. Ook 9 februari waren er weer genoeg 
kaarters, zodat we toch weer vier tafeltjes vol hadden. Na een gezellige 
kaartavond, ging de eerste prijs, het wijn pakket naar Wil en kon Ad als 
tweede de bonbons in ontvangst nemen. De poedelprijs een fles Rosé 
ging naar Richard. Ook deze avond toonde weer aan, dat al kun je nog 
zo goed kaarten, je moet wel de goede kaarten krijgen. 
 

Paul Meijer 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Blokpuzzel 
 
Op de volgend pagina treft u deze maand een zogenaamde blokpuzzel 
aan. Om u een beetje op weg te helpen geef ik de volgende informatie: 
 
• Er zitten drie alledaagse Spaanse woordjes in. 
• Er zitten weer een aantal aan onze club gerelateerde woorden in. 
• Verder natuurlijk de gebruikelijke puzzelwoorden. 
 
Een tip: wanneer u de puzzel te klein vindt om te lezen en/of te maken, 
kunt u hem met het fotokopieer-apparaat uitvergroten. 
 

Veel puzzelplezier, Hillie Vrijs 
 
 
OPLOSSING VORIGE PUZZEL 
 
Oplossing kruiswoordraadsel februari 2006 
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VUL IN, KNIP UIT, LEVER IN... 
 
Teneinde het adressenbestand van onze leden te kunnen actualiseren, 

verzoeken wij ALLE LEDEN vriendelijk onderstaande vragen te 
beantwoorden en die bij ons in te leveren. Bij voorkeur per e-mail aan 
de secretaris Betty Pennings: bpennings@telefonica.net. Beschikt u niet 
over een internetverbinding, dan kunt u ook deze pagina in het 
clubgebouw afgeven, of anders per post zenden aan: 
NVOC “De Lage Landen”, Apartado 178, 03724 Moraira-Teulada, España 
 

Naam:  

Roepnaam:  

Adres in Spanje 

Postadres:  

  

Telefoon:  

Mobiel:  

E-mail  

Adres in Nederland / België 

Postadres:  

  

Telefoon:  

Mobiel:  

E-mail  

    

HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!!!HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!!!HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!!!HELP ONS CONTACT MET U TE HOUDEN!!!    
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Teulada-Moraira 
Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720 

 


