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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

“DE LAGE LANDEN” 

APRIL 
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 
 

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  
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie 
commissie: 

Floor Touber 
Jan Daenen 
Peter Croughs 

 

Bergwandelen: Frans en Mary van 
Steenoven 

966 491 459 & GSM 620 363 580 

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

Bridge: 

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

mmehta@wanadoo.es 
Evenementen: Gerrit Zengerink 

Gerda Barbier 
Zie bestuur 

Externe zaken: Gerrit Zengerink 
Gaby Gruber 

Zie bestuur 

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

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

Horeca commissie: Fred Wijk Zie bestuur 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Nelly Mehta  
Midgetgolf: Gerda Barbier Zie bestuur 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Hugo Bergmans Zie bestuur 

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

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

Tuinclub: Gré Daenen 965 744 005 
Webmaster: Arie Grootenboer hilarianl@terra.es 

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 

Zaterdag 1 april Kersenbloesemtocht 2006 17 
Dinsdag 4 april Koffie-uurtje voor nieuwe leden om 10:30 uur 8 
Zondag 9 april Bergstappers 20 
Dinsdag 11 april Klassiek concert 8 
Woensdag 12 april Midgetgolf 9 
Donderdag 13 april Boekenverkoop bibliotheek 16 
Zaterdag 15 april Bergstappers 20 
Maandag 17 april 2e Paasdag – Paaslunch 10 
Dinsdag 18 april Zang & piano Recital 11 
Donderdag 20 april Boekenverkoop bibliotheek 16 
Zondag 30 april Koninginnedag 9 
Dinsdag 2 mei Pres. behandelmethoden hart- en vaatziekten 16 
Zondag 7 mei Slotconcert “Los Jubilados” 21 
Donderdag 18 mei Club BBQ met introducés 28 
 

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 

 
 

BAR RESTAURANTE  ALCASAR 

 
Alcasar is een intiem restaurant waar je goed en gezellig kunt 
eten. Probeer onze paella, saté of een van de andere heerlijke 
gerechten maar eens. Dinsdagavond is mosselavond (wel even 
reserveren a.u.b.). Woensdag vanaf 16:00 uur is er Bingo met 
hele mooie prijzen. Bingo organiseren we ook op afspraak. Iedere 
1ste zaterdag van de maand Indonesisch buffet (s.v.p. ruim van 
tevoren reserveren). Onze afhaalcatering en partyservice zijn 
erg populair. Maar ook ons restaurant leent zich bij uitstek voor 
feesten en partijen. Binnen 20 tot 60 personen, ons overdekte 
terras biedt voldoende ruimte voor zo’n 100 man. 
 
 
 
 
Donderdags zijn we gesloten 
Voor informatie of reservering 
Bel 966 495 293 of 686 052 011 

Hans en Veronique 
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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 – 20:00 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. 

 
 

ELKE  DONDERDAGELKE  DONDERDAGELKE  DONDERDAGELKE  DONDERDAG    

C L U BC L U BC L U BC L U B M I D D A G !!! M I D D A G !!! M I D D A G !!! M I D D A G !!!    
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VAN DE VOORZITTER… 
 
Op een van de reizen die wij in India maakten gedurende de jaren 90, 
werden wij vergezeld door de zuster van Edwien. Nu moet u weten, dat 
India een land van enorme tegenstellingen is. Aan de ene kant pure 
schoonheid, fantastische kleuren, geuren die je overal vergezellen, de 
Taj Mahal kreeg ook ons enige tijd stil. En dan aan de andere kant de 
onvoorstelbare armoede, de smerigheid die altijd aanwezig is en het 
besef dat 150 miljoen mensen daar een bestaan hebben minder dan de 
straathonden hier in Spanje. De uitgestotene, de paria, wiens schaduw 
jou niet mag raken. Nu moet u ook weten, dat Edwien en haar zuster 
erg op elkaar lijken en dat je in India nooit alleen bent. Als je ergens 
ook maar stopt, staan er direct 30-40 Indiërs om je heen en een van 
hen is altijd wel in staat om engels te spreken en al gauw volgt de 
vraag: you come from, etc. De interviewer vertaalt en iedereen 
knikkebolt braaf met zijn hoofd. Op het moment dat de vrouwen mij 
alleen lieten met de Indiërs, kwam er onvermijdelijk de volgende 
discussie: Sir, U moet ongetwijfeld een belangrijke, invloedrijke man zijn 
en ook veel geld bezitten. Waarom vroeg ik dan. Nu u heeft 2 blanke en 
blonde vrouwen en zoiets moet veel geld kosten en Sir het zijn ook nog 
zusters, waarom dat??? Mijn antwoord was dan altijd dat dàt een groot 
voordeel heeft. Hoezo? Wel dan heb je maar één schoonmoeder. Toen 
de interviewer/tolk dit vertaalde, was de hilariteit groot. Wat zij er mee 
gedaan hebben weet ik niet, dat blijf ik u schuldig. 
 

Gerrit Zengerink 
 
 
 
VERWELKOMEN EN AFSCHEID NEMEN 
 
Ook deze maand hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen: 
• Henk en Yvonne de la Rie 
• Theo en Zus Uljee 
• A.A. van Broekhoven 
 
Tot onze spijt hebben we vernomen dat op 7 maart j.l. een zeer geliefd 
oud-lid is overleden: Jan ten Brink (arts). 
De crematie vond plaats in besloten kring op 11 maart j.l. in Dénia. 
Jos ten Brink-Nanne, Finca Micheta, La Llobella 10b, 03724 Benissa. 
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DIT WOU IK NU 

EVEN KWIJT............    
 
Energie Arnesol 
 
Zoals bekend heb ik iets met de economie van energie. Dus ook met de 
kosten van energie van ons clubgebouw. Arnesol is niet gebouwd als 
een isolatiepaleis, noch als een faciliteit voor (semi-)permanent gebruik. 
Verwarming was niet echt interessant. Er was slechts een klein 
haardvuurtje beschikbaar. De club besloot tot aanleg van een centrale 
verwarming. Want de vele enthousiaste activiteiten zorgen ervoor, dat 
het gebouw veel intensiever wordt gebruikt dan voorheen. We hebben 
weer een koude winter (gehad?) en dus willen de gebruikers van het 
gebouw de verwarming wat extra opgestookt hebben. En stoken kost 
geld, niet alleen aanleg, maar vooral ook het gebruik. Het is iedereen 
bekend, dat de gasprijs ook in Spanje fors stijgt - in 1 jaar 30 %. 
Er loopt nu een discussie - gelukkig een verhitte, dat scheelt weer 
stoken, en we hebben toch niets nuttigers om handen - over een kleine 
bijdrage per bridger/schilder/zanger enz. in die veel hoger dan begrote 
verwarmingskosten. Het Bestuur huldigt terecht het principe "de 
gebruiker betaalt". De contributie is voor de beschikbaarheid van het 
gebouw, inclusief verwarmingsinstallatie; daarna betaalt de gebruiker 
voor zijn specifieke wensen. Sommigen piepen hierover, maar ook voor 
de algemene beschikbaarheid van de brandweer draagt iedereen bij in 
de lokale belastingen (de contributie). En als er brand is geweest volgt 
er veelal een nota voor gemaakte extra kosten (het gebruik). Dus echt 
vreemd is dat principe niet. Bovendien, die klagers betalen wèl, zonder 
morren, een brandstoftoeslag op hun goedkope vliegticket of inmiddels 
heel wat meer voor hun benzine. Want we rijden er niet minder om. Ook 
hier geldt: de gebruiker betaalt. Die gebruikende monniken zouden wel 
gelijke kappen moeten hebben, en dat geldt, geloof ik, niet helemaal 
binnen de club. Dus daar ligt nog een taak(je) voor het Bestuur. 
Ergo, verdoen we onze tijd met piepen over een paar euro, of blijven we 
voor een habbekrats lekker warmpjes verder bridgen/schilderen/zingen? 
 

Floor Touber 
voorzitter accommodatiecommissie 
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KOFFIE UURTJE NIEUWE LEDEN 
 
Zoals reeds eerder aangekondigt houden we op 4 april a.s. weer een 
bijeenkomst voor de leden, die er dit verenigingsjaar zijn bijgekomen. 
Zij worden ontvangen door de gastdames Joke Kaneman en Zus van der 
Have. Uiteraard zijn er ook enkele bestuursleden bij. De bijeenkomst 
begint om 10:30 uur in ons verenigingsgebouw Arnesol. 
De achtergrond van dit koffie-uurtje is de ervaring, dat nieuwe leden er 
vaak behoefte aan hebben om nog eens nader kennis te maken met de 
gang van zaken van hun nieuwe club. Wat doet de NVOC “De Lage 
Landen” allemaal voor hen en, misschien nog belangrijker, wat kunnen 
zij voor hun club doen? 
 
 
KLASSIEK CONCERT 
 
Dinsdag 11 april om 20:00 uur 
 
Ik wil u graag eens kennis laten maken met een heel bijzonder muzikaal 
talent. De percussioniste Evelyn Glennie. De volgende stukken worden 
met haar medewerking uitgevoerd door het Luxemburgse Symfonie 
Orkest o.l.v. Bramwell Tovey: 
 
1. Ouverture Leonore III van Ludwig van 

Beethoven (alleen orkest) 
2. Concertpiece for snare, drums and 

orchestra van Askell Masson (met 
Evelyn) 

3. 6 Miniatures for marimba solo van 
Matthias Schmitt (met Evelyn) 

4. Concert in C van Vivaldi bewerkt voor 
vibrafoon (met Evelyn)  

 
Tijdsduur 60 minuten totaal, opname zomer 
2004. Na de pauze: 
 
5. Symfonie nr. 7 van Anton Bruckner. Door het London Philharmonic 

o.l.v. Franz Weiser-Möst. Een sprankelende uitvoering van deze 
goed in het gehoor liggende symfonie uit de romantische periode. 

 
Tot ziens, Hans Kok 
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MIDGETGOLF 
 
Op woensdag 12 april gaan we 
weer aan de slag op onze thuisbaan 
bij “Los Leones”. De bijeenkomst 
begint om 10:30 uur bij Sol Park, de 
wedstrijd vangt aan om 11:00 uur. 
Deelname kost € 3,50 per persoon. 
Zoals gewoonlijk gaan we daarna 
gezamenlijk een hapje eten. Het 
menu bestaat uit: 
• Pan y alioli 
• Terrina de pescado con garnición 
• Asado de ternera con patatas bravas y verduras 

of 
• Salmon con salsa de verdures 
• Crèpe con salsa a la naranja 
• Café 
• ½ Botella de vino - agua 
 
Dit alles voor de prijs van € 15,50 per persoon. Op het inschrijfformulier 
in ons clubgebouw kunt u uw keuze van hoofdgerecht invullen en dan 
meteen even betalen aan de penningmeester. Uw betaalbewijs is tevens 
uw deelnamebewijs. Mocht het weer ons erg tegenzitten vervalt de 
midgetgolf, maar gaat het eten gewoon door om 13:00 uur. De lijst 
wordt definitief afgesloten op vrijdag 7 april. 
 

De evenementencommissie 
 
 
VOORLOPIG PROGRAMMA KONINGINNEDAG 
 
De voorbereidingen voor een gezellige middag zijn in volle gang. Er zal 
een keur van nationale en internationale hapjes worden geserveerd. Een 
en ander geschiedt vanzelfsprekend met medewerking van onze altijd 
behulpzame vrijwilligers en vrijwilligsters. Zondag 30 april, 13:00 uur 
in Arnesol. Kosten € 7,50 per persoon inclusief een glaasje Cava. 
Er wordt een DVD gespeeld over koningin Juliana toen ze 70 jaar werd.  
Let op de verdere mededelingen op het publicatiebord en de website! 
 

Piet Luyken 

DLL april 2006 Pagina 10 

PAASLUNCH 
 
Uw keukenteam brengt voor u op tweede Paasdag 17 april a.s. het 
beloofde paaskonijn en dat ziet er als volgt uit: 
 
• Liaison du mer du nort et mer mediterranea 
• Witlofsoep met roquefort en walnoten 
• Frans Campagne stoofpotje van konijn en paddestoelen 
• Spruitjesstamppot met uitgebakken spekjes 
• Aardbeiensoep met roomijs en slagroom 
 

We beginnen vanaf 13.00 uur met de borrel en dan lunch vangt aan om 
14.00 uur. De prijs voor deelname aan deze lunch bedraagt € 15,00 per 
persoon, exclusief drank. Het inschrijvingsformulier hangt in ons 
clubgebouw, schrijf in en betaal dan meteen even bij de 
penningmeester. Dat kan tot uiterlijk 13 april of wanneer het maximale 
aantal deelnemers van 60 personen is bereikt. Uw betalingsbewijs is uw 
deelnamebewijs. Het alternatief voor personen met een “Flappie 
syndroom” is kip op dezelfde wijze bereid. Gaarne opgeven gelijk met de 
inschrijving. 
 

Piet Luyken 
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ZANG & PIANO RECITAL 
 
Op dinsdag 18 april om 20:00 uur wordt er een muziekuitvoering 
gegeven door Jane Boulton zang en aan de piano Gordon Lawson, u 
wellicht beter bekend als dirigent van ons zangkoor. Het repertoire 
bestaat uit zowel klassieke muziek als moderne musicals. Het belooft 
een geweldige avond te worden. Het programma is als volgt: 
 
• Mon coeur s'ouvre a ta voix 

(from the opera "Samson et Dalila") 
Camille Saint-Saens (1835-1921) 

• Adagio in B minor (K540) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
• Widmung Robert Schumann (1810-1856) 
• Vergebliches Standchen Johannes Brahms (1833-1897) 
• Zueignung Richard Strauss (1864-1949) 
• Pavane Gabriel Faure (1845-1924) 
• Little White Donkey Jacques Ibert (1890-1962) 
• So in Love (from "Kiss me Kate") Cole Porter (1891-1964) 
• Bali Ha'i (from "South Pacific") Richard Rogers (1902-1979) 
• Can't help lovin' dat man 

(from "Showboat") 
Jerome Kern (1885-1945) 

Pauze 
• Recuerdos de Orba Gordon Lawson (1931- 
• Tango Isaac Albeniz (1860-1909) 
• Andaluza Enrique Granados (1867-1916) 
• Clavelitos Joaquin Valverde (1846-1910) 
• Adela Joaquin Rodrigo (1901-1999) 
• La cancion de olvido Jose Serrano 
• Nana Traditional Spanish Folksong 
• El Vito Fernando Obradors (1897-1945) 
• Cherry Ripe Arr. Cyril Scott (1879-1970) 
• Nocturne Edvard Grieg (1843-1907) 
• Im Chambre separee 

(from "Der Opernball") 
Richard Neuberger (1850-1914) 

• Requiem Gordon Lawson (1931- 
• Meine Lippen sie kussen so heiss 

(from "Giuditta") 
Franz Lehar (1870-1948) 

• Vodka 
(from "The song of the flame") 

George Gershwin (1898-1937) 

 
De toegang is gratis. We willen wel graag weten op hoeveel 
belangstellenden we kunnen rekenen, daarom wordt u vriendelijk 
verzocht uw naam op het inschrijfformulier op het prikbord in ons 
clubgebouw te vermelden. 
 

Fred Wijk 
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JAZZAVOND 23 MAART 
 
Woorden schieten bijkans tekort om deze jazzavond te beschrijven, 
maar aan mij is gevraagd daarover toch het een en ander te 
rapporteren. 
 
Georganiseerd door Jan en Corrie Schoonenberg, presenteerden zich na 
de clubmiddag twee jazzmusici van zeer grote klasse: Frans de Wijs, 
pianist en Lou Simon, gitarist, bassist en zanger. In de nieuwsbrief van 
maart j.l. heeft u reeds kennis kunnen nemen van het muzikale leven 
van Frans de Wijs en Lou Simon. Noten lezen kan Frans nauwelijks, 
maar hij speelde met vele jazzgrootheden. Hij leerde zichzelf vanaf zijn 
vijfde jaar pianospelen. Zijn grote idool is Erroll Garner, de jazzpianist 
die evenals Frans geen noot kon lezen, maar toch een van de grootste 
jazzmusici werd en zelfs tweehonderd muziekstukken heeft 
gecomponeerd, die anderen voor hem moesten opschrijven. Schrijver 
dezes, zelf amateur pianist en van dezelfde leeftijd als Frans, kan zich 
enigszins een voorstelling maken van de ontelbare uren oefening, 
gedurende vijftig jaar om zich de stijl van Erroll Garner, uniek in de 
jazzwereld, eigen te maken zoals Frans dat heeft gedaan. Zijn talent 
maar ook zijn doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Maar 
Frans is niet alleen maar een kopie van Erroll Garner, in zijn spel komt 
ook, op weergaloze wijze, zijn eigen inbreng en muzikaliteit naar boven. 
Lou Simon is een begenadigd zanger en musicus, die in diverse 
theatershows en musicals optrad. Laatst nog in Benidorm Palace. Zijn 
warme stem lijkt op die van Nat King Cole, maar ook voor het klassieke 
genre, dat hij op deze avond ten gehore bracht, draait hij zijn hand niet 
om. 
 
Om ongeveer 17:30 uur hadden zich 
zo’n vijftig jazzliefhebbers verzameld, 
vol verwachting van wat komen zou. 
Na een welkomstwoord van onze 
voorzitter, met een waarderend 
woord voor Jan en Corrie, die zoals 
gezegd deze avond hadden 
georganiseerd, opende Frans met 
“Kiss me tonight” uit het beroemde “Concert by the sea” van Erroll 
Garner. Eerst langzaam, daarna snel, weergaloos! Gevolgd door 
“Indiana”, “Ain’t misbehaven” en “Cheek to cheek”. Het spel van Erroll 
Garner en dus ook van Frans kenmerkt zich door de strakke linkerhand, 
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volkomen onafhankelijk van de rechterhand, zogenoemd syncopisch, 
waardoor een enorm swingeffect ontstaat en de geweldige improvisaties 
met de rechterhand. Het pedaal wordt relatief weinig gebruikt.  
 

Vervolgens vertelde Frans dat Erroll 
Garner zijn grote idool werd toen 
Frans zelf zo’n vijftien jaar oud was. 
Garner gaf al op vierjarige leeftijd een 
concert en op zevenjarige leeftijd 
speelde hij voor de radio. Frans kreeg 
samen met een vriend op zekere dag 
Erroll’s eerste grammofoonplaat te 
pakken en die draaiden ze die dag wel 
honderd keer, bezeten als ze waren 
van deze muziek. “Maar” zo zei Frans 
“Alleen Erroll Garner kon zo spelen 
zoals hij speelde. Ik benader hem wel, 
maar hij blijft de grote meester”. Op 
een vraag uit de zaal of hij Erroll 
Garner wel eens persoonlijk had 
ontmoet, was het antwoord: “Nee, 
helaas. In die tijd, de jaren vijftig en 

zestig, was dat onmogelijk. Maar wandelend in de tuin vroeg ik hem, 
kijkend naar de hemel (Erroll Garner is jong gestorven), of hij het goed 
zou vinden, indien ik een klassiek stuk, genaamd Liebesleid, zou 
verjazzen. Erroll gaf zijn toestemming. Maar de vraag bleef hoe Willem 
Duys, met wie Frans goed contact had, hierop zou reageren. Willem 
bleek echter enthousiast”. Na deze ontboezeming bracht Frans 
Liebesleid in jazzvorm, ten gehore. Grandioos. 
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Na de pauze traden Jan en Corrie Schoonenberg, onder begeleiding van 
Frans en Lou, op met de songs “All of me”, “Embraceable you” en “The 
lady is a tramp”, waarmee ze bij de toehoorders groot succes oogstten. 
Na nog een klassiek stuk, overgaand naar jazz en weer naar klassiek, 
speelden Frans en Lou opverzoek van Marike, de dochter van Kees en 
Nel den Dulk, het nummer “Darling je vous aime beaucoup”. Dat weet 
verder niemand en u moet het ook niet verder vertellen, maar met dat 
nummer heeft Kees destijds Nel verleid en dat doet hij nu nog steeds. 
 

Hierna bracht Lou het operastuk “Con 
te partirò” van Andrea Bocelli ten 
gehore, waarmee het bewijs werd 
geleverd dat de scheidslijn tussen 
jazzmuziek en klassieke muziek uiterst 
dun is. Daarna speelden Frans en Lou 
het prachtige “Misty”. Het allermooiste 
dat Erroll Garner gecomponeerd heeft 
en waarbij menigeen de tranen van 
ontroering in de ogen stonden. Na 
“Lullaby of birdland”, waarmee Erroll 
beroemd is geworden, volgden nog 

“Honeysuckle rose”, “People will say we’re in love”, “I remember April” 
en “Autumn leaves”. Daarna gingen zelfs nog de benen van de vloer en 
na het spelen van “From the time you say goodbye” en een dankwoord 
van de voorzitter volgde een staande ovatie voor de musici. Een avond 
om nooit te vergeten… 
 

Koos Crama 
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EEN BAR IS BAR LEUK 
 
Wat maakt een bar nou zo leuk? Daar zijn natuurlijk stapels argumenten 
voor te verzinnen. En de ene bar is de andere niet natuurlijk. Je hebt 
bars voor jonge mensen, oude mensen en mensen van alle leeftijden. 
Wij hebben denk ik een tijdloze 
bar. Iedereen is welkom, 
iedereen wordt met een 
glimlach geholpen zo snel als 
het maar kan. Het borreltje, het 
hapje en het kopje koffie staan 
altijd klaar. Doen we nog een 
beetje chips erbij, bitterballetje 
is bijna klaar, mosterd erbij? 
Wat hebben we toch een 
mazzel dat we Arnesol hebben. 
En als je naar de prijzen kijkt, maar goed dat we een club zijn en geen 
horecagelegenheid. En daar zit hem nu een beetje de crux. We zijn een 
club met een aantal mensen die als vrijwilliger week in, week uit onder 
andere in de bar de vonkjes uit de sloffen lopen. En onze club bestaat 
bij de gratie van vrijwilligers. Dus als u als gast/lid, medemens in de bar 
bent, of deelneemt aan een van de vele activiteiten van de club, houdt 
dat dan in uw gedachte. De vrijwilligers vinden het ontzettend leuk om 
voor u bezig te zijn, laat ze dat ook eens voelen. Onze voorzitter heeft al 
eens gezegd, de vrijwilligers staan op de ledenlijst en niet op de loonlijst 
en dat is een waar woord. En dan kom ik automatisch op de vrijwilliger 
zelf uit. Wij hebben een ontzettend leuke ploeg mensen die de bar 
bemannen/vrouwen (of andersom), maar de ploeg is aan de krappe 
kant. Wat zoeken we. Enthousiaste mensen die zo gemiddeld 2 tot 4 
uurtjes per week (echt maximaal) zich willen inzetten voor de ‘rats en 
kuch’ in de bar. Naast onze vaste donderdag bemensen (die is beter) we 
ook op maandag de bar voor het jeu de boules (in de ochtend) en de 
bridge (in de avond). Op dinsdag de muziekavonden en andere 
activiteiten en op vrijdagmiddag weer de bridge. Daarnaast nog de 
talrijke andere activiteiten die de club organiseert. Denk daarbij aan de 
smakelijke maaltijden van Piet, de bloesemtochten en ga zo maar door. 
Heeft u zin om ons team te versterken (en we begeleiden u helemaal) 
neem dan contact met mij op. Tel. nr. 966 495 117 of 607 359 091. We 
weten allemaal, vele handen maken licht werk… 
 

Fred Wijk 
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NIEUWE BEHANDELINGSMETHODEN VAN HART- EN VAATZIEKTEN 
 
Hart en vaatziekten, we krijgen er allemaal in onze omgeving 
wel eens mee te maken. Daarom leek het ons een heel 
goed idee om over dit onderwerp een presentatie te 
organiseren. We hebben daartoe drs. Susanne 
Beijnsberger en mevrouw Petra Reiman, beide 
werkzaam in het Hospital Clinica Benidorm, bereid 
gevonden om ons uitgebreid voor te lichten over de 
nieuwe behandelingsmethoden van deze kwalen. Eén en ander vindt 
plaats in ons clubgebouw, op 2 mei om 20:00 uur. Mevrouw 
Beijnsberger spreekt over hartritmestoornissen en hartinsufficiëntie, 
mevrouw Reiman heeft het over hartrevalidatie. De presentatie is 
dusdanig opgezet dat u alle kans heeft vragen te stellen, want dàt is 
juist de bedoeling van de inleidsters. Geen lang verhaal, maar eerder 
een kapstok via welke zij kunnen inspelen op uw behoefte. Zij willen een 
goede voorlichting geven, zodat u betere keuzes kunt maken en weet 
dat er altijd een aanspreekpunt voor u is. De dames zullen ook wat 
folders meenemen over de faciliteiten van het ziekenhuis. Wij kunnen u 
van harte aanbevelen deze interactieve presentatie bij te wonen, het 
belooft een interessante avond te worden. 

De redactie 
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DE DEUF IS DOOD 
 
In februari zijn we naar Benidorm Palace geweest en terwijl ik daar naar 
de show zat te kijken gingen mijn gedachten terug naar een andere 
show, lang, heel lang geleden. Hoe we er 
gekomen zijn weet ik niet meer, maar 
halverwege Cairo en de Pyramiden was een 
derde-rangs nachtclub waar ik met een KLM 
DC 8 crew heb gegeten, onderwijl kijkend 
naar- en genietend van een fantastische 
show!!! Niet alleen het eten was 
derderangs, maar ook de artiesten die 
optraden. Een buikdanseres moet een beetje buik hebben maar hier zag 
je buiken die je niet op een weegschaal moest leggen want dan kon je 
in Cairo gelijk een nieuwe gaan kopen. Het meest van de avond is mij 
de goochelaar bijgebleven. Ook hij had kennelijk zijn beste tijd gehad 
want óf zijn trucs waren erg doorzichtig óf ze mislukten onder 
hoongelach van het Egyptische publiek. Het gebeurde echt en niet op de 
manier zoals Tommy Cooper dat zo meesterlijk deed in zijn shows. Nee, 
hier ging echt alles fout en hij deed me sterk denken aan de sketch van 
Toon Hermans :”de deuf is dood, hij heeft te lang in het zwarte kastje 
gezeten”. Hoe langer zijn act duurde, hoe meer medelijden ik met de 
man kreeg. Opeens wist ik het en ik zei tegen de hele bemanning: “Als 
deze man klaar is staan wij op en geven hem een staande ovatie”. Dat 
hebben we gedaan en ik zie nog de tranen van dankbaarheid in zijn 
ogen toen hij naar ons keek. Dat hij dat nog een keer mocht beleven. 
Shukran, shukran maskurin stamelde hij. 
 

Joop Zaar 
 
 
LE NOZZE DI FIGARO 

  
Hoewel Hans Kok ons allemaal had gewaarschuwd voor de lange zit 
werd dit ruimschoots gecompenseerd door de voortreffelijke keuze van 
Hans. Het Glyndenbourne Opera gezelschap bracht een wervelende 
vertolking van Figaro’s Hochzeit. Dat het geheel ook nog onder leiding 
stond van onze eigen Bernard Haitink was een aangename 
bijkomstigheid. Hans, hartelijk dank voor deze geslaagde avond. 
 

Gerrit Zengerink 
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PLAYA DE CACA 
 
Schone stranden in Moraira. Praktisch elke dag worden de stranden van 
Moraira met een machine schoongemaakt. Er is hier bijna geen "eb en 
vloed", zodat het strand niet wordt schoongespoeld door de zee, zoals 
bijvoorbeeld in Nederland het geval is. Daarom staan er bij praktisch 
elke toegang naar het strand grote borden, waarop staat dat honden 
niet op het strand mogen komen. Toch laten elke dag weer eigenaren 
hun honden uit op het strand, waardoor ook kleine kinderen met 
hondenuitwerpselen in aanraking kunnen komen. 
 
De Gemeente vroeg mij ook de Nederlandse hondeneigenaren er 
nogmaals dringend op te wijzen, dat zij niet op strand mogen komen 
met hun hond. Die borden staan er niet voor niets en de politie deelt 
fikse boetes uit.  
 
Wij wonen aan het strand en hebben een hondje. Ons hondje wil heel 
graag op strand en wij met hem, maar we proberen we het goede 
voorbeeld te geven en laten hem alleen vanaf ons terras, naar de 
overtreders blaffen. 

 
Dringende oproep: Hondenbezitters, wees wijs en ga niet op het strand 
met uw hond en maak er geen "Playa de Caca " van. 
 

Kees den Dulk 
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VERSLAG WANDELING 11 MAART 
 
Na verzameld te hebben bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur even 
bekeken wie met wie mee zou rijden konden we van start, het weer was 
prachtig, echt een uitgelezen dag voor een mooie wandeling. We 
hebben onderweg al kunnen genieten van het natuurschoon, we reden 
namelijk de Pinos op richting Bernia. We hebben hem echter niet via de 
moeilijke kant beklommen, maar een leuke rustige wandeling rechtsom 
naar het fort. Aangezien het een zondag was hadden velen met ons het 
zelfde idee en was het druk. Eenmaal boven aangekomen kun je 
neerkijken op Altea, Benidorm en met helder weer kun je zelfs ver weg 
Alicante zien. We hebben daar even met zijn dertienen lekker in het 
zonnetje gezeten en een verfrissing genomen en daarna konden we de 
terug weg aanvaarden. Bij de auto´s aangekomen was een ieder 
voldaan en tevreden over de mooie wandeling en zijn we richting Pinos 
gereden, waar je een leuk restaurant hebt Peon de Pinos alwaar we met 
zijn negenen heerlijk in het zonnetje op het terras hebben zitten 
lunchen. 

Een mooi besluit van een gezellig dagje uit! 
 

Mary (bergstapper) 
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DE BERGSTAPPERS DEZE MAAND 
 
Zondag 9 april gaan wij in Moraira 
het hoogste punt bekijken, we willen 
dan naar de Toren gaan, een niet al 
te moeilijke wandeling die u een mooi 
uitzicht geeft over de baai en over 
Moraira. Bij voldoende deelname is er 
een mogelijkheid om na afloop te 
gaan lunchen. 
 

 
 

 
 
Zaterdag 15 april gaat de wandeling naar Benimaurell, het is de 
oostkant van de Caballo Verde, een leuke wandeling beneden in de 
vallei waar we 2 fonten tegenkomen. Het is een mooie vallei met veel 
fruitbomen, een niet al te moeilijke (2B) wandeling. 
 
Voor beide wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 
9:30 uur met goed schoeisel, en voor de lunch a.u.b. aanmelden bij 
Loek (965 748 187) of Frans (966 491 459). 
 

Loek & Frans 
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LOS JUBILADOS 
  
Bent u er van op de hoogte dat onze club een gemengd koor heeft? Op 
donderdagmorgen van 11:00 tot 13:00 uur hebben wij onze repetitie in 
het clubgebouw. Met enthousiaste koorleden zingen wij onder leiding 
van een dirigent. Ons repertoire bestaat uit populair en licht klassieke 
muziek. Wij zingen zowel Nederlands als Duits, Engels en Spaans. Zelfs 
buiten de club zijn we bekend en populair. 
  
Op zondag 7 mei a.s. geven wij een lunchconcert als afsluiting van 
ons seizoen. Dat gebeurt zoals altijd in het clubgebouw "Arnesol". 
Nadere informatie kunt u lezen op onze website en het publicatie bord. 
  
Om in de komende jaren verzekerd te zijn van de voortgang van ons 
koor doen wij nogmaals een dringend beroep op u. Denk niet: “Dat kan 
ik niet" want in de praktijk valt het reuze mee. Ons motto is en blijft 
"kun je nog zingen zing dan mee". U bent van harte welkom op onze 
repetitieochtenden. 
 
Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent. Weet 
u misschien iemand laat het ons dan weten. 
 

namens de zangcommissie 
Gretha van Vliet 

 
STEKJESMIDDAG 23 MAART 

De eerste stekjesmiddag was een groot succes. In de schaduw van ons 
clubhuis ontstond al vroeg in de middag een levendige handel in zelf 
gekweekte stekjes. Een leuk initiatief dat zeker een vervolg zal krijgen. 
 

Uw reporter ter plekke 
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PLEZIER MET DE PC 
 
Aanvallen of verdedigen? 
 
In februari berichtte ik u over de mogelijkheid om met 
behulp van Microsoft AntiSpyware (Beta 1) de strijd aan 
te binden tegen ongewenste software op uw computer. 
Inmiddels heeft de softwaregigant dit pakket laten 
opvolgen door een verbeterde versie met een nieuwe 
naam: Microsoft Defender (Beta 2). De toevoeging “Beta” duidt op het 
feit dat dit een niet-definitieve versie betreft en dat de software mogelijk 
nog onvolkomenheden bevat. Een beta-versie wordt meestal 
vrijgegeven om gebruikers kennis te laten maken met een product en 
ervaring op te doen die als verbeteringen opgenomen kunnen worden in 
de definitieve (alfa-)versie. Het belangrijkste verschil tussen de twee 
beta-versies zit hem in het uiterlijk en de vereenvoudigde bediening van 
de laatste versie. Qua interface loopt deze vooruit op de nieuwe 
Windows versie die Vista gaat heten en die volgend jaar verschijnt. Hier 
zal ik te zijner tijd uitgebreider op ingaan, maar laat ik u op voorhand 
waarschuwen: mocht u dit jaar nog van plan zijn een nieuwe computer 
aan te schaffen, informeer dan bij de verkoper of deze geschikt zal zijn 
voor de nieuwe Windows versie. Er gaan beslist hogere eisen gesteld 
worden aan de hardware… 
Terug naar de spywarejager Microsoft Defender (Beta 2). Om deze te 
gebruiken kunt u de software downloaden op de site van Microsoft: 
    http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx    
U kunt Microsoft Defender (voorlopig alleen in het engels) uitsluitend 
installeren als u gebruik maat van Windows XP, Windows 2000 (SP4) of 
Windows Server 2003 (SP1). Als u reeds gebruik maakte van Microsoft 
AntiSpyware dan kunt de Defender er gewoon overheen installeren. U 

zult merken dat het bekende icoontje met de schietroos is 
vervangen door een pictogram van een kasteelmuurtje. Van 
aanvallen naar verdedigen is kennelijk het credo bij Microsoft… 

In ieder geval werkt de software verder feilloos. Ik heb al bij 
verschillende gelegenheden heel wat spyware kunnen verwijderen op 
diverse computers, en daar gaat het om. Defender draait, zoals dat 
heet, permanent op de achtergrond en desgewenst kunt u een volledige 
systeemscan instellen op elk gewenst tijdstip. De software haalt 
automatisch updates binnen via het internet. Ik wens u veel PC plezier… 
 

Arie Grootenboer 
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CHEF VAN DE MAAND 
 
Konijn met room en mosterd voor 4 personen 
 
Ingrediënten: 
• 1 konijn in stukken, de lever bewaren! 
• zout & Herbes de Provence 
• halve liter slagroom 
• 2 eetlepels mosterd 
• cayennepeper 
• saffraan 
• 1 dl witte wijn 
• citroen 
• boter 
• blik artisjok bodems (alcachofa) 
• 1 rode paprika 
• 2 (voorjaars) uien 
• 125-150 gram erwtjes (diepvries of vers), voorgekookt 
 
Bereidingswijze: 
Dit is een bijzondere bereidingswijze. De stukken konijn worden 
onafgedekt in de oven gebraden en regelmatig met een romige saus 
bedropen. Zo krijgt het stoofgerecht toch zijn kenmerkende hoeveelheid 
vocht. 
Zout de stukken konijn en bestrooi ze met “Herbes de Provence”. Schik 
ze in een vuurvaste schaal. Nu klopt u slagroom met mosterd, wat 
cayennepeper en saffraan, wat witte wijn en citroensap. Lepel dit over 
het konijn zodat alle stukken bedekt zijn, de rest voor het bedruipen 
bewaren. 
Zet de oven op 200 graden en bak het vlees 20 minuten, bedruip het 
dan en zet de oven op 180 graden, laat het vlees nog 30 min braden, 
maar bedruip het elke 5 minuten tot alle vocht verbruikt is. 
Bak de in vieren gesneden artisjokken, de in repen gesneden paprika en 
de uien een paar minuten in boter. Strooi het over het vlees en zet de 
schaal nog 15 minuten in oven. Strooi voor het opdienen de 
voorgekookte erwtjes over het vlees. Bak de apart gehouden lever 1 
minuut en strooi plakjes lever over het vlees. Een heerlijk recept voor 
een feestelijke maaltijd!!! 
 

Jan Dallinga 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Citrusgewassen 
 
Wonen aan de Costa Blanca en een redelijk grote tuin bezitten, betekent 
zonder meer de toepassing van minimaal een of twee citrusbomen. 
Anders is deze tuin niet kompleet. Mijn eerste confrontatie met de 
citrusbomen was als "jochie" door ze te aanschouwen in potten in een 
Oranjerie in Nederland. Dit maakte indertijd veel indruk op mij. 
Persoonlijk heb ik altijd veel liefde voor deze plantensoort gehad. 
Misschien is dit wel de reden, waarom ik me hier aan de Mediterranee 
gevestigd heb. 
 
De citrusbomen, behorend tot de wijnruitfamilie, de “Rutaceae" zijn met 
de druiven, de belangrijkste fruitleverancier ter wereld. Het geslacht 
Citrus omvat een groot aantal soorten, afkomstig uit Oost-Azië. De 
belangrijkste soorten die in het Middellandse Zeegebied geteeld worden 
zijn de sinaasappel, citroen, mandarijn en grapefruit. U begrijpt dat over 
ieder van deze soorten veel te vertellen is over de groei, de bloei, de 
smaak van de vrucht etc. Helaas moet ik me beperken in dit artikel en 
zal daarom wat dieper ingaan op de sinaasappel. 
 
We hebben de "zoete en zure" 
(bittere) sinaasappel. De bitter 
sinaasappel (Citrus aurantium), 
ook wel de Sevilla sinaasappel of 
pomerans genoemd, is vooral 
bestemd voor de marmelade 
fabricage. Ook wordt deze gebruikt 
voor sinaasappel likeuren. In 
Sevilla zijn in de straten en parken 
veel van deze bomen op 
hoogstam aangeplant. In de 
maanden november t/m januari 
stralen de oranje vruchten een 
hele speciale warme en 
(sub)tropische sfeer uit. In februari 
mogen de inwoners de vruchten 
plukken voor het bereiden van 
marmelade. De bitter sinaasappel kwam als eerste uit Azië naar Europa 
en is eeuwenlang de enige geweest. De boom kan beter tegen droogte 



DLL april 2006 Pagina 25 

perioden en koude, dan de "zoete" sinaasappel. De bitter sinaasappel is 
ook zeer bestand tegen de gomziekte (=schimmelziekte). In onze tuinen 
is de plant goed toepasbaar zowel op laag als hoogstam, in borders als 
solitair, of langs paden. 
 
De ("zoete") sinaasappel Citrus sinensis werd 
aanvankelijk geteeld in Zuid China en rond 
1500 in het Middellandse Zeegebied 
ingevoerd. Het is verre weg de belangrijkste 
citrussoort. Enerzijds voor de consumptie van 
de sinaasappelen, anderzijds voor het 
vervaardigen van vruchtensap. Wat betekent 
het voor u, als u citrusbomen toepast in de 
tuin: 
a.) Als basis mooi groen het hele jaar door, 
daar de boom groenblijvend is. De boom of 
bomen kunnen daardoor dienen voor het 
creëren van "privacy" en beschutting. Dit is het 
al geval bij een paar bomen. 
b.) In maart - april verspreidt de bloesem een heerlijke (romantische) 
geur . 
c.) In november t/m februari ziet de boom (bomen) met de rijpe 
vruchten er fraai uit. Waarbij de rijpe oranje sinaasappelen, of gele 
citroenen en gele grapefruits, een extra dimensie aan de tuin toevoegen 
in dit jaargetijde. 
d.) En wat te zeggen om uw eigen vruchten te kunnen plukken. Vaak in 
overvloed. En zelf te kunnen opeten of anderen blij mee te kunnen 
maken! 
Bij het kiezen van citrusgewassen moeten we rekening houden met het 
feit, dat deze vruchtbomen vatbaar kunnen zijn voor virusziekten, 
gomziekte en schildluis. Ze zijn ook niet resistent tegen droogte. Ze 
moeten aangeplant worden in de volle zon, in een goed gedraineerde en 
doorlatende grond. Zeker vragen citrusbomen na aanplant de eerste 2 
jaar extra aandacht en verzorging zoals regelmatig water geven. Zeker 
bij droogte! Een goede bemesting van langzaam werkende meststoffen 
houdt de planten sterk. Ook bij het inplanten van de boompjes secuur te 
werk te gaan. Men dient een gat te graven, zodanig, dat de plant die uit 
de pot gehaald wordt, goed in het plantgat past. Met het uithalen uit de 
pot, moet men voorzichtig te werk gaan, daar de wortels snel 
beschadigd kunnen worden. Belangrijk is, dat het bovenste gedeelte van 
de wortels minimaal gelijk is met de grond er om heen, dit om 
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besmetting van de stam te voorkomen door andere grond, die hier 
bovenop zou kunnen komen. Het beste kunt u de grond die u uit het gat 
gehaald heeft, weer netjes om de wortels heen schuiven en goed 
aanstampen. Beter is het, om geen mest toe te voegen in het plantgat, 
daar de wortels zeer gevoelig zijn voor verbranding! 
Als u citrusplanten toepast, vraag dan advies bij het tuincentrum en legt 
u dan uit waar en waarvoor u de planten wil toepassen. Verder waar u 
woont en het type grond waarin u de boom (bomen) wil poten. 
Bijvoorbeeld is het belangrijk, nooit citrusbomen in de buurt van 
pijnbomen te planten. Zeker is, dat het toepassen van citrusbomen, aan 
de kust van de Middellandse Zee een heel goede keuze is. U hoeft alleen 
maar om u heen te kijken. Het is altijd verrukkelijk om met de auto over 
de AP-7 te rijden en de fantastische sinaasappelplantages richting 
Valencia te zien. Fraaie groene velden, gevormd door vele 
wonderschone bomen. Zo'n boom toegepast in uw eigen tuin is ook een 
wonder, waarvan u het hele jaar kunt genieten!!! 
 

Rik de Greeff 
 
 
LOUISA´S CURSUS MOZAÏEK IN MORAIRA 
 
Louisa Linnenbank / Bodhi Design 
Kunstenares Mozaïek. Onlangs heeft u 
een stuk over haar Mozaïek cursussen 
kunnen lezen in het weekblad Hallo. Bij 
voldoende deelname zal Louisa op de 
club wekelijks een cursus mozaïek gaan 
geven. 
 
Op donderdag 20 april om 16:00 uur 
is er een introductiemiddag en zal zij 
alles uitleggen over het mozaïeken. Ook 
kunt u werk van haar bekijken. Na 
afloop kunt u zich evt. inschrijven voor 
de cursus. 
 
Het is de bedoeling om nog voor het zomerreces, in mei de eerste les te 
hebben en daarna in september/oktober weer door te gaan. 
 

Gerda Barbier 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Cijfercodepuzzel 
 
Er zitten vier eenvoudige woorden in die met de computer te maken 
hebben. U krijgt vier letters kado! Dat moet toch niet al te moeilijk zijn… 
 
10 2 1 2 17 4 20 20 9 8 7 3

8 15 2 20 18 15 10 22 16 20 20 2 13

18 17 16 5 10 4 5 20 13 16 18

13 14 15 8 2 3 10 24 10 3 8

20 11 10 6 20 2 7 25 16 6 20

13 15 15 2 13 10 16 5 10 18 2 20

20 18 3 8 3 2 20 4 8 20 11 15 22

18 16 22 15 9 15 22 16 20 18

5 10 4 10 5 10 6 10 3 4 4 10 2

10 1 18 10 10 2 16 20 5 10 10 10

18 10 8 22 18 26 2 10 20 5 10

1 2 10 24 2 20 4 10 15 9 5

19 7 3 14 15 2 10 5 15 9 15

8 7 3 16 12 15 9 10 2 2 10 13 10

21 20 22 2 20 9 18 17 22 2 10 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Veel puzzelplezier, Hillie Vrijs 
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OPLOSSING VORIGE PUZZEL 
 
Oplossing blokpuzzel maart 
 

G R EE R IJS T O M
D E R EO A NA R

E N S
T E N

P
O P N K A S

L I EK E R
S P OA N T ED O E

D N AN A A
T E

H E R N I A
A R TR KT H E

P K MR A S
T I A

L A T E E N
T ND E SA V O N
N I MN E LM I S

A P P E
U T

P B E R G S T
O O T

A
L E I I L A

N O RE B I L J A

O S O N E
D

Z O

L

A R

P K O

R O A
R O L

T V

K
R

R S
A
M E

E E E R E RA L

R T

 
 

SCRABBLE 
 
 
Wie heeft er belangstelling om 
tijdens de clubmiddagen een 
spelletje Scrabble te spelen? Bij 
voldoende belangstelling is het 
mogelijk om een clubcompetitie 
op te zetten. 
 
Houdt u ook van woord-
puzzelen? Laat het mij even 
weten, hetzij tijdens de 
clubmiddag, hetzij telefonisch 
via 965 744 789 of via e-mail: 
hilarianl@terra.es 

Hillie Vrijs 

 
KLAVERJASSEN 
 

Het klaverjassen blijft in de belangstelling staan, er word 
hevig om de prijzen gestreden zonder het mes op tafel. Er 
heeft zich een vaste kern van deelnemers gevormd met 
daaromheen wat nieuwkomers. Na 6 weken kaarten staat 

Ad de Jong met een gemiddelde score van 5.015 punten boven aan de 
lijst. Wij blijven bij voldoende belangstelling tot eind april door kaarten. 
Belangstellende kaarters blijven welkom. 
  

Paul Meijer 
 
 
CLUB BARBECUE 
 
Schrijf alvast op in uw agenda: op 18 mei om 18:00 uur organiseren 
wij een BBQ voor leden mét introducés. De kosten zullen € 10.00 per 
persoon bedragen. Binnenkort komt er een 
inschrijvingslijst in het clubgebouw te hangen. 
Daarop kunt u vermelden met hoeveel personen u 
wenst te komen op dit laatste eetfestijn van de club 
voordat het zomerreces aanbreekt. 
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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 

 


