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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
APRIL 2008 

  
Correspondentieadres: 

NVOC ‘De Lage Landen’ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

Routebeschrijving: 
Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om 

ons clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk 
gevarieerde stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende 

route te volgen: 

U begint in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg 
van hier uit de borden richting ‘El Portet’. Volg deze weg, bovenlangs de 

jachthaven, tot u na een ruime kilometer aan uw rechterhand een bordje 
‘Farmacie’ ziet. Hier gaat u linksaf de ‘Camino de la Viuda’ op en volgt deze weg tot 

u wederom na een ruime kilometer het bord met ‘Arnesol’ ziet. Hier gaat u rechtsaf 
de ‘Calle Cigüeña’ in en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. 

Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van 

buurtbewoners? 
  

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

  

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

Contributie: De contributie voor 2008 is vastgesteld op € 67,50 per persoon. 
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253 BIC: CAAMES2A 

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

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

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

    
Redactie: 

Layout: 

Hugo Bergmans (hugo.bergmans@gmail.com) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmal.com) 

Advertenties: Hugo Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum voor het meinummer: 17 april 2008 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan – Teulada 

  



Pagina 6 NVOC ‘De Lage Landen’ 

BESTUUR 
    
Voorzitter: Gerrit Zengerink 966 491 457 gerrits@wanadoo.es 
Penningmeester: Thom Karremans 965 747 093 thomkarremans@hotmail.com 

Secretaris: Dolf Bergmans 965 748 579 drbspain@telefonica.net 
Bestuurslid &  
vice-voorzitter 

Hugo Bergmans 966 491 538 hugo.bergmans@gmail.com 

Bestuurslid: Gerda Barbier 965 745 766  
Bestuurslid: Monique Krijgsman 966 492 564 mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 
Bestuurslid: Paul Meijer 966 490 612 wpmeijer@telefonica.net 
    

(Bestuurssamenstelling per 13 maart 2008) 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie: Peter Croughs 

Roel de Jong 
966 490 385 
966 499 382 

Bergwandelen: Frans en Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 & 620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 965 745 628 

Ad de Jong 606 558 306 
Bridge: Annús Adriaanses-Witkamp 966 490 832 

Peter van Epen 
965 747 322 

Ron van den Brakel 
Computerlessen: Mohan Mehta 965 745 054 

mohan.mehta@gmail.com 
CuliClub: Anna Kerkhoven 

Kiny Karremans 

966 491 834 

965 747 093 
Evenementen: Gerda Barbier 

Monique Krijgsman 
965 745 766 
966 492 564 

Externe zaken: Hugo Bergmans 
Gerrit Zengerink 

966 491 538 
966 491 457 

Fietsclub: Nico Huikeshoven 966 495 579 & 629 982 551 
Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Ria de Jong 677 729 509 

Marijke van Heijningen-Stals 965 744 733 
Horeca: Paul Meijer 966 490 612 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken Piet Luyken 966 491 534 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Nelly Mehta 965 745 054 
Midgetgolf: Gerda Barbier 965 745 766 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Gerda Barbier 965 745 766 
Redactie / advertenties & 
layout nieuwsbrief: 

Hugo Bergmans 966 491 538 

Arie Grootenboer 659 573 879 
Reizen: Vacant  
Schilderen: Anna Kerkhoven 

Louk Clavan 
966 491 834 
966 494 182 

Snikzangers: Marijke Herben 
Adinda Venenkamp 

678 172 119 
965 745 528 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Technische zaken: Gerrit Zengerink 966 491 457 
Tennis: Koos Venekamp 965 745 528 

Joke Wortelboer 965 794 789 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Tuinclub II: Louk Clavan loucaloco@hotmail.com 
Webmaster: Arie Grootenboer arie.grootenboer@gmail.com 
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 
 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

12:30 - 14:00 Snikzangers 
14:00 - 15:00 DRU Yoga 

15:00 - 16:00 Spaans voor beginners 
16:00 - 17:00 Spaans conversatie 

18:45 - 18:55 Inschrijven bridge 
19:00 - 23:00 Bridgedrive 
  

Dinsdag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 - 15:00 Creatief met Bernadetta 

14:30 - 16:30 Kleding maken met Coby 
  

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 
20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen 

15:00 Jeu de boules 

15:00 - 20:00 Clubmiddag 
15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  

Vrijdag 

Hele dag Biljartclub 
10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 

Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand) 

19:00 - 24:00 Biljartclub 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2008 

Pagina 

30 maart 09:30 uur: Kuieren, Kletsen & Koffiedrinken 21 

2 april 10:20 uur: Koffie-uurtje nieuwe leden 35 
5 april 09:30 uur: Bergstappers naar Granadella 37 

8 april 20:30 uur: Film ‘Festen’ (Deens familiedrama) 37 
9 april 11:00 uur: Midgetgolftoernooi 39 

20 april 09:30 uur: Bergstappers naar Vall d´Gallinera 37 
22 april 16:30 uur: High Tea & opening schilderexpositie 39 

27 april 11:00 uur: KKK 21 

29 april 17:00 uur: Voorlichting lokale belastingen in ‘Espai la Senieta’ 39 
30 april 11:00 uur: Koninginnedag met vrijmarkt 41 

7 mei 10:30 uur: Overleg bestuur en commissies 43 
15 mei 17:00 uur: Clubbarbeque 43 

   

   
 
Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien van toepassing - onze 
website in de gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten! Deelname aan 
onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

De jaarvergadering van het voorjaar 2008 ligt weer achter ons. Ik betreur het dat 
er door het bestuur een fout is gemaakt in de procedure van de afhandeling van 

het vernieuwde huishoudelijke reglement. Terecht werd er door de vergadering op 
gewezen en het voorstel om tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement over 

te gaan, moest tot een volgende jaarvergadering worden uitgesteld. Dit besluit is 

te billijken, echter het vertraagd wel de benodigde veranderingen. Deze vertraging 
is te betreuren, doch ook weer niet onoverkomelijk. Het bestuur zal een nieuwe 

procedure opstarten en in één van de volgende nieuwsbrieven zal dit opnieuw aan 
de orde komen.  
 

Onze huidige nieuwsbrief is van een uitstekende kwaliteit en een groot compliment 

aan allen die hieraan hebben meegewerkt is zeker verdiend. Duidelijk, met goede 
foto’s en leuke teksten. Onze nieuwsbrief mag gezien worden. 
 

Over ons andere communicatiemiddel, het schoolbord, wijd ik elders in deze 

nieuwsbrief ook een aantal woorden. Voorop staat dat we het willen behouden, het 
voldoet aan een duidelijke behoefte naast de nieuwsbrief en de website. 
 

De respons op de huisvestingenquête was te laag. Een goed gefundeerd besluit 

kon het bestuur hierop niet nemen. Zij moest dan ook dit voorstel terugnemen. 
Gaarne had het bestuur dit anders gezien en was met hulp van diverse leden met 

een businessplan gekomen. Jammer dat het er niet van kwam. Alle leden die ons 

hiermee van dienst wilden zijn, zijn wij dank verschuldigd. Wie weet komt uw plan 
in de toekomst nog eens boven water. 
 

De komende maanden zijn er weer vele activiteiten en het bestuur zal er alles aan 

doen om deze goed en voorspoedig te laten verlopen. U allen een aangenaam en 
warm voorjaar toewensend, uw voorzitter, 

  
Gerrit Zengerink 

 

 
LEDEN EN FINANCIËN 

 
Leden - De volgende nieuwe leden hebben zich onlangs aangemeld: 

H. Nienhaus, C. en M. Krabbendam, M. en E. Löchter, R. Moedersheim (was al lid), 

E. Roozendaal-Wristers en N. Scherlizin. 
Afgemeld: C. van Aken 

Per heden telt de vereniging 440 leden. 
 

Financiën - Nog 60 leden hebben niet aan hun verplichtingen voldaan door hun 
contributie te betalen. Dit is 13,6%. Zij krijgen eerstdaags een schrijven 

toegestuurd. 
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Begroting 2008 - Zoals aangekondigd tijdens de bijzondere algemene 

ledenvergadering van donderdag 13 maart jongstleden heb ik u meegedeeld dat 

het bestuur geen noodzaak ziet tot substantiële wijzigingen in de eerder 
goedgekeurde begroting 2008. Desalniettemin blijkt op basis van de inkomsten en 

uitgaven in de periode september-december 2007 dat een drietal posten iets 
verhoogd moeten worden: organisatie kosten, energie en onderhoud. Het doet het 

bestuur deugd u te kunnen meedelen dat deze geringe aanpassingen geheel 

gecompenseerd kunnen worden door de hogere barinkomsten. Financieel gaat het 
dus rooskleurig met de vereniging. 

 
Thom Karremans, penningmeester 

 
 

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2008 

 
1. Welkom en Opening 

De voorzitter, Gerrit Zengerink opent de vergadering om 15:00 uur; stelt vast dat 
er 53 leden aanwezig zijn; dat dit niet het vereiste aantal is om rechtsgeldig te 

vergaderen en schorst de vergadering tot 15:30 uur. Om 15:30 uur zijn er 64 leden 

aanwezig (12 leden hebben zich verontschuldigd); wordt de vergadering opnieuw 
geopend en heet de voorzitter allen welkom. 
 

2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat, i.v.m. het thans gelijklopen van het verenigingsjaar met 
het kalenderjaar, de vereniging vanaf nu tweemaal per jaar bijeenkomt in een 

ledenvergadering. In het voorjaar om verantwoording af te leggen over het 
afgelopen jaar. In het najaar met de begroting en het vaststellen van de 

contributie voor het daarop volgende jaar. Ditmaal beperken we ons tot de 

verantwoording over de laatste 4 maanden van het vorig jaar omdat de rest al is 
besproken in november van 2007. 
 

3. Ingekomen en verzonden stukken 

Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen- of verzonden stukken. Alle stukken 
werden behandeld door het bestuur en, waar nodig, werd een mededeling gedaan 

op de website of in de nieuwsbrief. 
 

4. Notulen bijzondere algemene ledenvergadering 15 november 2007 
Heeft iedereen kunnen lezen in de nieuwsbrief. Geen op of aanmerkingen uit de 

vergadering – de notulen worden goedgekeurd met dank aan de schrijver 
 

5. Update financieel overzicht 
De penningmeester geeft het woord aan de kascommissie, bestaande uit de heren 

Nico van Vliet en Kees Timmer. Nico voert het woord en meldt dat zij de kas 
hebben gecontroleerd over de eerder genoemde periode van september tot en met 

december 2007. Conclusie: De kas is uiterst zorgvuldig beheerd en 

geadministreerd, de commissie stelt voor de penningmeester te dechargeren. 
Afschrift van deze nota wordt op het secretariaat bewaard. 
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Er volgt enige discussie over de twee punten, die de speciale aandacht trokken van 

de commissie: 

1. Het ‘grijze gebied’ tussen de kosten van de inkopen voor de bar en de 
inkomsten uit verkopen die daar tegenover staan. In ons systeem van betaling 

middels voorverkochte barkaartjes een moeilijk oplosbaar probleem. Na ampel 
beraad wordt besloten over te gaan tot een maandelijkse voorraadcontrole om 

enigszins de vinger aan de pols te houden. 

2. Het te grote beslag op de tijd van de penningmeester, mede veroorzaakt door 
het snel groeiend aantal leden. Besloten wordt te trachten de penningmeester 

te ontlasten door het aanstellen van een kassier. (Na afloop van de 
vergadering stelden twee leden zich hiervoor beschikbaar). 

 

De penningmeester gaf verder nog aan dat de vereniging er financieel gezien goed 

bij staat, mede door zeer voorzichtig en zuinig beleid. En ook doordat de 
barinkomsten de verwachtingen hebben overtroffen. 
 

Ook deelde hij mede dat de vereniging, na ‘enige schoonmaak’ in het 

ledenbestand, nu in totaal 440 leden telt. Daarvan hebben 60 leden hun contributie 
nog niet betaald; dit betreft met name leden, die niet zo vaak in Moraira zijn en 

wellicht daardoor nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Er is dit jaar 

reeds door 50% van de leden per bank betaald, daar is hij blij mee, al blijft het 
streven 100%. De penningmeester deed opnieuw een oproep tot automatische 

betaling per bank. Vanuit een Nederlandse of Belgische bank kan dat zonder 
kosten. 
 

6. Goedkeuring huishoudelijk reglement 

Tijdens de vorige ledenvergadering werd beslist, dat een commissie bestaande uit 
Koos Venekamp, Kees den Dulk, Hugo Bergmans en Dolf Bergmans een definitieve 

versie ter goedkeuring op deze ledenvergadering zou brengen. 
 

Het huishoudelijk reglement is na de bijeenkomst van deze commissie niet 
gewijzigd en dezelfde tekst ligt dan ook ter goedkeuring. Omdat deze nieuwe/oude 

versie van het reglement niet – zoals afgesproken - ter inzage heeft gelegen in het 

clublokaal, wenst de vergadering de stemming andermaal te verdagen. 
 

Het bestuur schort de vergadering voor een kort beraad en verdaagt nadien de 

stemming tot de volgende vergadering- De tekst zal ook op de website geplaatst 

worden en de voorzitter neemt op zich om in de nieuwsbrief een verhelderend stuk 
over dit thema te schrijven. 
 

7. Verkiezing leden van het bestuur tijdens de komende 

ledenvergadering in november 2008 
Het ontslag van Jan Daenen - op eigen verzoek - wordt bevestigd. De voorzitter 

spreekt in naam van alle leden zijn dank uit voor de inzet van Jan, gedurende jaren 
en in verschillende bestuursfuncties. In november zullen drie bestuursleden 

ontslagnemend zijn en er wordt een oproep gedaan om zich aan te melden als 

kandidaat bestuurslid - dit geldt ook voor leden, die niet permanent in Spanje 
leven. 
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8. Enquête huisvesting 

De enquête, die in de vorige vergadering werd gevraagd, is uitgevoerd. Er werden 

430 formulieren verzonden of overhandigd. Daarvan werden er 60 als onbestelbaar 
geretourneerd. Er kwamen slechts 139 antwoorden: 65 leden vonden een eigen 

gebouw en/of het ter beschikking stellen van een geldsom daarvoor, niet nodig. 74 
anderen werden samen bereid gevonden om 100.000 euro ter beschikking te 

stellen. Op basis hiervan besliste het bestuur om géén project, in de zin van het 

oorspronkelijk voorgestelde, op de rails te zetten. 
 

In de marge wordt nog gemeld, dat het lokaal in Tabaira opnieuw te huur is en dat 

deze eventuele uitwijkmogelijkheid in de onderhandelingen met de huidige 

huisbaas kan uitgespeeld worden. 
 

Wouter Buikhuisen komt - niet onopgemerkt, want... te paard - aan het woord en 

via een lange omweg lanceert hij op gevatte wijze, de idee om eens met de 

burgervader van Teulada over een (club)huisje in de campo te praten. 
 

De accommodatiecommissie, die voor het verlengen van de huurovereenkomst c.q. 

het uitkijken naar een ander onderkomen blijft instaan, moet versterkt worden. Ter 

plaatse gaat Roel de Jong akkoord om daaraan mee te werken. 
 

9. Rondvraag 
 Ad de Jong heeft een gerucht opgevangen, dat 4 à 5 leden van de club zouden 

aangeboden hebben de totale inbreng ‘eigen kapitaal’ voor een nieuw clubhuis 

te onderschrijven. Dit blijkt niets meer dan een gerucht te zijn. 

 Kees den Dulk heeft bij de laatste bonte dinsdagavond de lezenaar gemist en 

vraagt om deze te vervangen, tenzij de oude weer te voorschijn zou komen. 
 Kees Timmer merkt op, dat kandidaat bestuursleden onder de jongere leden 

zouden moeten gezocht worden. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:05 uur. 

 
Dolf Bergmans, secretaris 
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WANDELEN MET DE KKK 

  

Zondag 24 februari, een druilerige ochtend! Het was nog niet duidelijk of het alleen 
koffiedrinken zou zijn of ook kuieren. Na de uitleg van Chris en Clemens over de 

route en de inventarisatie hoeveel mensen mee gingen lunchen (dat bleken er 23 
te zijn), vertrokken 19 fanatieke kuieraars na de koffie met de auto naar de 

Kartbaan bij Teulada. 
 

Nadat iedereen was aangekomen en de capuchons opgezet en de parapluutjes 
waren opgestoken kon de tocht beginnen. De allereerste stop was bij het kapelletje 

van San Vincente, waar Leny Oudendijk ons vertelde over de heilige monnik, die in 

de 14e eeuw in een tijd van grote droogte met zijn staf op de rotsen sloeg, waarna 
er water begon te stromen en nog steeds bij het kapelletje stroomt. 
 

San Vincente had ook die zondag nog steeds grote invloed want het begon allengs 

harder te regenen. Er was die dag niet echt veel zicht op de omgeving maar de 
goede stemming en het kletsen was ondanks het weer duidelijk aanwezig. Onze 

senior kuieraars, Frank, Simone en Chris beklommen als jonge honden de soms 
best steile hellingen. 
 

Nadat we onze sportieve prestatie hadden volbracht, gingen we gezwind naar 

Benitachell in het restaurant Juan V en Maria onze beloning halen. Met een 
heerlijke Spaanse lunch, in een gezellige omgeving en gezellige mensen werd de 

kuier afgesloten en het stokje voor de kuiers in maart werd overgedragen aan Koos 

en Adinda Venekamp. Chris en Clemens bedankt voor de organisatie. 
  

Rini den Hartog 
 

 

DE SCHILDERCLUB 
 

Op bezoek bij… Jean Claude Hustin 
 

Donderdag, 28 februari gingen wij op stap met 12 enthousiaste ‘schilders’.  
Smal weggeske, naar boven kronkel de kronkel vonden we het huis. De schilder 

stond al op de uitkijk om ons te ontvangen in zijn originele finca met een tuin al la 

‘Salvador Dali’ waar wij ook Napoleon ontdekten, in een vogelkooitje. Ongelooflijk 
hoe iemand afval kan omvormen tot kunstwerken. Vooral de ‘algarroba’-boom, met 

op de stam maskers sprong eruit. 
 

Z´n finca, waar wij ook al zijn schilderijen hebben kunnen bewonderen is een 
bezoek zeker de moeite waard. Alles bij elkaar was het een zeer leerzame ochtend 

die werd afgesloten met een door hem aangeboden wijntje. Namens de 
schildersclub dank aan Jean Claude Hustin. 

 

Chris Hallemans 
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MET DE BERGSTAPPERS NAAR LA FUSTERA 

 

Zaterdag 1 maart was een stralende dag waarop wij met 22 mannen en vrouwen 
een wandeling langs de kust hebben gemaakt. We startten bij Baladrar en 

eindigden bij La Fustera. Het was niet echt een moeilijke wandeling maar toch wel 

vermoeiend vanwege de vele trappen die beklommen moesten worden. Maar zoals 

gezegd, het weer was prachtig en de views overweldigend. Zoals gewoonlijk een 

goede sfeer onderling. We moesten natuurlijk de weg die we heen gelopen hadden 
ook weer terug. Daarna met de auto's naar het Restaurant Manolo bij La Fustera 

waar de tafels al gezellig voor ons gedekt stonden op het terras. Het eten was 

lekker, zo ook de wijn welke wij ons goed lieten smaken bij het aanhoren van leuke 
anekdotes. Het was weer een heerlijke dag waarvoor schrijfster dezes de 

reisleiding wil bedanken. Ga zo door Frans en Mary met het organiseren van mooie 
wandeltrips. 
 

Yvonne Aarts 
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JEU DE BOULESTOURNOOI 

 

Op maandag 3 maart speelden de jeu de boulers een vervroegd toernooi i.v.m. de 
terugkeer naar Nederland van twee van hun leden: Herman en Rosmary de Graaff. 

De organisatrice Rietje de Knegt, geassisteerd door Frank de Swert, had alles strak 

georganiseerd – 4 banen – 8 koppels – 16 personen. Zelfs het weer was op haar 

hand, want onder een strak blauwe hemel konden de diverse partijen worden 
afgewerkt en daarbij werd waarachtig menig zweetdruppeltje weggeveegd! Ook 

voor het bestrijden van de dorstige kelen of de dorst die nog moest komen, was 
gezorgd. Een door Rietje bemande ‘stand’ zorgde water, limonades en koekjes. 
 

Ook de jeu de boulessport is een sport waarbij concentratie belangrijk is en dat wel 

gecombineerd met het juiste gevoel – je moet het in je vingers hebben! Dat vereist 
inspanning en dat is dan ook juist waarom je het doet. Overigens een sport die je 

tot in lengte van jaren kunt beoefenen. 
 

De onbetwiste kampioenen van dit toernooi waren Jan Daenen en Chris Hensbroek, 
die in een spannende eindronde wonnen van Jo Schipper en Jenny Gort, die als 

tweede eindigden. Daarna trok het hele gezelschap naar ‘Monroes Carvery’, waar 

de lunch werd gebruikt en Herman en Rosmary onze gasten waren. Ten afscheid 
ontvingen zij een herinnering aan Moraira voorzien van de handtekeningen van alle 

aanwezigen. 

Cor Schipper 
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TUINCLUB 1 

 

Op dinsdag 4 maart kwam de tuinclub weer samen. Dit keer bij Annús. Annús heeft 
een prachtige en stijlvolle aangelegde tuin en mede door de natuurlijke 

achtergrond (pinos in het buitengebied) komen de plantengroepen fantastisch uit. 
Tijdens de koffie met sinaasappeltaart (door de gastvrouw zelf gebakken) en 

Indische cake, vertelde Annús ons iets over de Strelizia. De bloeiwijze van deze 

plant lijkt op een paradijsvogel en is familie van de bananenboom. We gingen na 

de koffie verschillende soorten in haar tuin bewonderen, met name de Strelizia 

Regina, die wel 6 meter hoog kan worden. Wel wat geduld hebben, want het is een 
langzame groeier. Dat is een van de redenen waarom deze planten relatief duur 

zijn in de verschillende tuincentra. Na de rondleiding door de tuin en het 

uitwisselen van onze stekjes en andere wetenswaardigheden, werden we nog 
getrakteerd op een glaasje wijn en lekkere hapjes. Een van onze leden vertelde dat 

zij zelf een heerlijk nachtcrème heeft gemaakt van de gelei van de Aloë Vera. De 
basis van de crème is opgebouwd uit olijfolie, citroensap en de gelei van de Aloë 

Vera. Haar huid knapt er zienderogen van op en natuurlijk waren wij allen direct 
enthousiast, tenslotte willen tuinvrouwen er ook verzorgd uitzien. Zij beloofde ons, 

deze crème in grotere hoeveelheden te gaan maken en bij de volgende tuin 

bijeenkomst deze crème ook voor ons mee te brengen. Jippie! Gaaf wat je niet 
allemaal uit de tuin kunt halen. Het was wederom een leerzame en geslaagde 

ochtend. Dank daarvoor Annús! 
 

Irene 
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MET GERDA EN MONIQUE NAAR VALENCIA 

 

Tweeënveertig vroege Nederlands/Vlaamse vogels van de NVOC, vertrokken op 
woensdagmorgen 5 maart naar Valencia. Eerst nog wat rustig, het was uiteindelijk 

pas kwart voor negen, maar naar mate de ochtend vorderde, werden ook de 
stemmen wat helderder en luidruchtiger. Een comfortabele en goedkope manier 

om Valencia te bezoeken, hoog in de bus gezeten, kun je de route beter bekijken, 

hoeft zelf niet op het verkeer te letten en de tol hoef je ook niet te betalen. Gerda 
Barbier heette ons van harte welkom en vertelde wat het programma in Valencia 

zou zijn. Van de 42 NVOC’ers zouden er 40 aan het gezamenlijke culturele gedeelte 
meedoen, 2 van de deelnemers gingen samen gezellig shoppen in Valencia. 

Opvallend was dat er deze keer veel mannen meegingen, zijn onze mannen zeer 
cultureel ingesteld? In Valencia zou Monique Croughs zich als gids bij de groep 

voegen. In Valencia aangekomen doken wij eerst de koffiebar in, om in te nemen 
en uit te laden. Daarna gingen wij in 2 groepen op stap onder leiding van Gerda en 

Monique. De meeste van de lezers zullen ongetwijfeld al een of meerdere keren in 

Valencia geweest zijn. Voor Marjon, mijn partner en mij was het de tweede keer. 
Weer viel het mij op dat Valencia zo'n bijzondere stad is. Het heeft iets van Wenen, 

Zagreb, een beetje Parijs, maar vooral door de prachtige Spaans/Moorse 
architectuur is het Valencia! Valencia was koud op 5 maart, we hadden net een 

stevige storm achter de rug, het waaide die dag nog behoorlijk en het was koud. 
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Maar wel met de prachtige blauwe Spaanse lucht erbij. We zijn naar diverse 

kathedralen en kapellen geweest; of je nu wel of niet gelovig bent, eenieder komt 

onder de indruk van de pracht en schoonheid die in het verleden in de kerken 
ingebracht werd, vaak opgebracht door de eenvoudige gelovige parochiaan. Ik was 

zelf zeer onder de indruk van de prachtige Maria de Virgin in een van de kapellen, 
die door velen nog druk wordt bezocht en waar nog veel gebiecht en gebeden 

wordt. Ook de zijdebeurs was indrukwekkend, het plafond wordt ondersteund door 

prachtige gedraaide pilaren. 
 

Van de marmeren vloeren, de prachtige vlakverdeling, zou de kunstenaar Esscher 

zijn inspiratie kunnen hebben gekregen. 's Middags werden wij vrij gelaten en kon 

eenieder alleen of in groepsverband gaan winkelen of lunchen. Wij gingen met een 
groepje van 12 lunchen in een echte Spaanse tent. Ik zal u het verhaal over onze 

lunch besparen, daar zou ik een boek over kunnen schrijven! Alleen dit erover: De 
kwaliteit van het eten en de logistiek was min drie sterren, maar we hebben tot 

tranen toe gelachen voor plus vier sterren! Was het toch een geslaagd etentje. Om 
kwart over vijf moesten wij ons weer melden bij het opstappunt, dat deden wij 

door nog lekker in het zonnetje op een terrasje wat te gebruiken. Moe, maar 

voldaan stapten wij de bus in, waar velen van ons de ogen even dicht deden om 
van binnen nog even te genieten van een geslaagde en leuke dag. Gerda en 

Monique bedankt. 
 

Marijke Herben 
 

 
MET DE BERGSTAPPERS NAAR CASTELL DE CASTELLS 

 

16 maart. Op een prachtige zondagochtend, was het weer verzamelen bij Pan y 
Jamon. Met twee volle auto’s reden we richting Teulada. Later sloot zich een derde 

auto aan. Uiteindelijk reden we met 10 personen via Jalon naar het kleine dorpje 
Castell de Castells. Onderweg konden we genieten van de prachtige wijnvelden, die 

al ontdaan waren van onkruid. Sommige wijnranken beginnen al uit te lopen. 

Omdat het zondag was, stonden er al een aantal auto’s met vooral Spaanse 
wandelaars. Nadat we de bergschoenen hadden aangedaan, zijn we langs een 

enigszins steil pad omhoog gelopen. Onderweg genietend van prachtige uitzichten. 
Na ongeveer anderhalf uur bereikten we de ruines van het oude kasteel op een 

hoogte van 1.050 meter. Onze inspanningen (een klim van 500 meter) werden 

ruimschoots beloond met een magnifiek uitzicht op het meer van Guadalest (foto’s 
links), dat vrijwel geheel gevuld is. Op de top van de berg, tussen de resten van 

het kasteel, hebben we de lunch gebruikt. We konden er in zomerkleding nog 
nagenieten van de prachtige vergezichten. Vervolgens via een andere route weer 

geleidelijk naar beneden afgedaald. Als afsluiting hebben we nog wat gedronken in 
Benichembla, in het kleine restaurantje Bonaire. ’s Middags omstreeks 15:30 uur 

gingen we, onder dankzegging aan de organisatoren Frans, Mary en Loek, met een 

voldaan gevoel weer huiswaarts. 
 

Guus Gerssen 
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KORTE IMPRESSIE CONCERT 18 MAART 

 

In de reeks van klassieke concerten, was de keuze ditmaal gevallen op ‘De 
wederopstanding’ van Mahler. Een enthousiaste groep concertbezoekers van 

ongeveer 20 mensen werd ontvangen door Hans Kok. Zoals gebruikelijk hield hij 
een interessante inleiding om zijn gehoor voor te bereiden op wat er ging komen. 

Eerlijk gezegd dacht ik muziek van Mahler zal wel erg treurig zijn, je hoort die 

naam nog wel eens noemen bij begrafenissen als achtergrondmuziek.. Ik denk dat 
ik namens alle bezoekers spreek, gezien de enthousiaste reacties na afloop, als ik 

zeg dat we hebben genoten van de tweede symfonie van Gustav Mahler 
gedirigeerd door Claudio Abbado in het door hem samengestelde Luzern festival 

orkest. De kwaliteit van de beelden en het geluid waren perfect. Uiteraard was de 
keuze van Hans Kok niet zomaar, maar was er een link naar Pasen. De 

wederopstanding werd onnavolgbaar uitgevoerd in een grote bezetting in 

combinatie met een koor van meer dan 100 personen. Na afloop hebben we nog 
uitvoerig en gezellig nagepraat aan de bar. Het was plezierig om te vernemen van 

Hans Kok dat we volgend jaar weer verdergaan met een nieuw programma. We 
wachten dat met veel belangstelling af. 
 

Guus Gerssen 

 
 

ECHTE JAZZ OP 20 MAART 

 
Voor de liefhebbers van deze swingende opwindende muziek was het een genot 

om dit concert van de Manhatton Jazzband te mogen meemaken onder de 
bezielende leiding van de bandleider ‘Jef Hatton’ die met zijn vier muziekvrienden, 

waarvan de namen en samenstelling uitgebreid zijn vermeld in ons clubnieuws van 

maart. Die vijf muzikanten kunnen er wat van en genieten zelf zo van hun muziek 
dat het automatisch overslaat naar de toehoorders,die er een kick van krijgen en 

het bloed sneller doet stromen. Heerlijk als je geboren bent in de tijd dat dit nog 
nieuws was, en wonderlijk genoeg ook nieuws blijft. Jammer voor de mensen die 

geen aandacht aan dit evenement besteed hebben en het zitten in de bar 
prefereerden. Dit was ook jammer voor de muzikanten maar goed, zo gaat het nu 

eenmaal in de samenleving. Deze toch al wat oudere muzikale kerels hebben nog 

een spirit en uithoudings- vermogen om jaloers van te worden. De komische 
gelaatsuitdrukking van de band-leider/trompettist; die op twee verschillende 

soorten trompetten zijn inspirerende kunsten vertoont, is zo hartverwarmend dat je 
er gewoon heel vrolijk van wordt en automatisch naar de dansvloer wordt 

gedreven om daar dit plezier te kunnen uitleven. Jef Hatton vertolkt ook diverse 

malen de ‘Louis Armstrong’ style op voortreffelijke wijze, en dat maakt de 
herinnering aan deze ‘Jazz-ster’ levend. De pianist Gerry Haim; ook al iemand die 

vóór 1940 is geboren is inmiddels ook uitgegroeid tot een zeer bekende en 
bekwame pianist, draagt ook zijn duidelijke steentje bij aan het succes. De hele 

band; die bestaat uit vijf enthousiaste muzikanten die alles spelen zonder een noot 
van papier te lezen, zijn opnieuw drie maal te beluisteren op het plein naast het 
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‘Castillo’ t.o. restaurant ‘Eleven’ gedurende de zomermaanden, waar ze optreden 

namens de ‘Lions Club’. Vorig jaar was het plein vol met internationale, maar ook 

veel Spaanse toehoorders. Het was voor velen van ons een genot om dit concert in 
ons clubgebouw bij te wonen en het was opvallend dat Jan Schoonenberg het 

geheel begeleide als technische man en af en toe ook het woord voerde. De 
bijeenkomst was gratis en iemand die onbekend wenste te blijven en genoemd 

werd als ‘een relatie’ heeft de muziek betaald. Zelf heb ik een tamelijk sterk 

vermoeden wie die relatie is. Het zijn denk ik twee relaties en de namen beginnen 
met J en C. In elk geval heel hartelijk dank voor deze heerlijke middag!!! Frans de 

Wijs is op een geweldige manier herdacht, en daar ging het ook om, zei J.S. 
 

Kees den Dulk 
 

 
PASSIEDAG IN CREVILLENTE 

  
Een snelle blik naar de heel vroege hemel vanmorgen, blijft het droog voor de 

georganiseerde dag naar Crevillente om de processies van Goede Vrijdag te zien? 

De bus zat vol hoopvollen en al om 8 uur reden we weg, nog nergens drukte 
onderweg. Dichtbij Crevillente zagen we grote plantages met palmpjes en 

chameropsen en een industriegebied waar opmerkelijk veel Chinezen hun ‘hallen’ 
hadden. 
 

Onze chauffeur had het knap 

moeilijk om te manoeuvreren 
naar een pleintje bij een 

potlood obelisk, maar het 

lukte, en onmiddellijk begon 
onze eigen Kruistocht, want 

we moesten een steile weg 
opklimmen om daarna een 

grappig staand ontbijt te 

nuttigen. Heel lange tafels 
stonden vol met typisch 

gebakken brood, kaas, 
enorme gekookte knofloken 

en stokvis, jaja! En ongedopte 

pinda´s met een korst van 
wederom zout. Bier, wijn of fris om al dat zoute weg te spoelen, en toen de berg 

weer af naar onze gereserveerde stoeltjes. 
 

De trommels galmen nog na in mijn oren want die werden 
bepaald niet gespaard, en de volgende tweeëneenhalf uur 

trokken honderden inwoners voorbij met vaak de 
bekende puntmutsen en prachtige kleding. Kindertjes die 

als engeltjes waren uitgedost of in processie kleding, met 
of zonder een eigen trommeltje, honderden 
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snoepjes uitdelend of gooiend, waarbij ternauwernood een 

blauw oog bij ons toeschouwers werd voorkomen. Er waren 

werkelijk giga veel kinderen, een gevolg van de 
werkeloosheid? Enfin, het was indrukwekkend, hoor. Natuurlijk 

vormden de gigantische processiebeelden, die getorst werden 
door soms wel 56 man, de hoogtepunten. Het viel wel op, dat 

er geenéén Chinees mee liep te sjouwen. Mogelijk nog onder de 

maat? En achter de beelden liepen de notabélen, zoals Wim 
Sonneveld ze ooit betitelde, devoot mee, met of zonder 

brandende kaarsen die af en toe in de fik vlogen. 

Er waren 3 processies, de eerste al om 6:00 uur! Veel van de boetelingen, 
die kennelijk de nodige zonden moesten belijden, deden dat vandaag klaarblijkelijk 

op deze manier. Af en toe tikte een man die de leiding had op twee houtjes, en 
mochten de dragers heel even hun vracht laten zakken. Het was prachtig om te 

zien hoe ze op de honderdste seconde 
tegelijk bij de derde tik weer zo een 

gigantisch beeld optilden. Veel gegiechel 

bij de dames toen de Romeinse soldaten 
met blote kuiten langs marcheerden. De 

zon was hen en ons ‘genadig’, 
maar begon steeds harder te schijnen, 

zodat ook wij, toeschouwers, uiteindelijk 

mee begonnen te transpireren. 
 

Enfin, een lofzang vormde het slot en onze inmiddels nogal stijve benen brachten 

ons naar een schitterend restaurant voor de Paaslunch. Niks vlees, Goede Vrijdag 

immers, waarde lezers! Wel heel mooi verzorgd, hoor, en we hebben veel gelachen 
met z´n allen. 
 

Op de weg terug viel niemand in slaap, omdat we grappig bleven, en dus stapten 

we echt tevreden uit op een heel Christelijke tijd. Dank aan onze José Ciscar en 
onze eigen Kees den Dulk… 

Georgina en Wouter Buikhuisen 
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VERDER TENNIS NIEUWS 

 

Na de buitengewone tennis ledenvergadering van 21 januari 
j.l. is tot uitbreiding van de tennis capaciteit besloten en wel 

de woensdag van 12-14 uur op Tennispark Solpark. Vanaf 1 
april de zomertijd van 11-13 uur. Charles van de Star heeft 

de start op zich genomen en heeft de 30 bij ons 

geregistreerde tennis gegadigden benaderd via telefoon/e-
mail in NL en in ES en heeft de maand februari de indeling 

verzorgd. Chapeau voor Charles! 
 

Resultaat nieuwkomers is mager (slechts 4-6) en is aangevuld met bestaande 
tennisleden, zodat we toch 3 á 4 banen (12-16 tennissers ) gevuld hadden. Toch 

heeft deze woensdag een functie: Het vormt een buffer voor nieuwe leden en het 
geeft onze bestaande leden de flexibiliteit te kunnen switchen als dat zo uitkomt. 

Kortom we houden de woensdag erin, zolang het dit doel dient. In mei op de 
jaarlijkse leden vergadering evalueren wij deze uitbreiding en zien we wel hoe we 

verder gaan. 
 

Voorlopig zijn dus nieuwe tennis NVOC’ers welkom. De indelers staan op de lijst die 

in ons clubhuis en op Solpark hangt met telefoonnummers! 
 

Koos Venekamp, voorzitter tennisclub 
 

 
KOFFIE-UURTJE MET DE NIEUWE LEDEN 

 

Op woensdag 2 april om 10:30 uur houden wij weer ons traditionele koffie-uurtje 
met de leden die zich sedert maart vorig jaar hebben aangemeld. Vanzelfsprekend 

ontvangen de betreffende leden allemaal een persoonlijke uitnodiging. 
 

Wij organiseren deze bijeenkomsten omdat de ervaring ons heeft geleerd dat zowel 
de nieuwe leden, na hun ‘inburgeringperiode’, als het bestuur hier baat bij kunnen 

hebben. Wat kan de NVOC ‘De Lage Landen’ allemaal voor haar leden doen en wat 
kunnen de leden allemaal voor hun club doen? Onze gastvrouwen Ria de Jong en 

Marijke van Heijningen zullen u van harte ontvangen. Uw aller aanwezigheid wordt 

zeer op prijs gesteld. 
 

Gerrit Zengerink 
 

 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ 

met o.a. verse haring en bitterballen! 
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DE BERGSTAPPERS IN APRIL 

 

Zaterdag 5 april gaan we wandelen naar het Granadella gebied. We blijven nu 
eens dichtbij huis, hier zijn diverse mogelijkheden, zelfs over een betonpad, maar 

wij nemen de gemarkeerde blauwe stippen route. Die brengt ons naar het strandje 
van Granadella en via de andere kant terug. Het is een route van ongeveer 2 – 2½ 

uur, die licht tot middelmatig genoemd mag worden. Daarna willen we gaan 

lunchen, maar wilt u zich daarvoor a.u.b. opgeven? Kunnen wij bijtijds reserveren. 
 

Zondag 20 april bezoeken we het kersengebied Vall d´Gallinera, een prachtig 

gebied, veelzijdig. Toen wij hem deze week gingen voorwandelen, waren wij 

helemaal verbaasd omdat alle kersenbomen nu reeds in bloei staan. Wij hadden 
gedacht u daar op 20 april mee te kunnen verrassen, maar omdat de natuur met 

het voor ons tot op heden zo mooie voorjaar veel vroeger is, is ook dit enkele 
weken vroeger dan andere jaren. Het blijft echter een mooie route en willen u hem 

toch niet onthouden. 
 

Deze route is ongeveer 3-3½ uur het eerste stuk bergop, waar we een stuk op de 
kam lopen en een mooie grot bekijken, daarna dalen we langzaam af. Voor beide 

wandelingen verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur met voldoende 

water en goede wandelschoenen. Gegroet. 
 

De bergstappers Loek & Frans 

 

 
LAATSTE FILMAVOND 

 
De kijkerskeuze voor de laatste filmavond op 

dinsdag 8 april is gevallen op de Deense 

speelfilm ‘Festen’. Deze film, uit 1998, duurt 1 uur 
en 40 minuten. Aanvang om 20:30 uur. 
 

De vader van de familie, Helge Klingenfeldt, 
(Moritzen) wordt 60 jaar en er wordt een groot 
feest gehouden. Er zijn nog wat spanningen 
binnen de familie vanwege de zelfmoord van één 
van Helge's dochters enkele weken terug. Dit 
wordt natuurlijk voor de gasten zoveel mogelijk 
verborgen, totdat zoon Christian (Thomsen) na 
het diner een speech geeft, waarbij de waarheid 
over de geliefde Helge naar boven komt. 
 

Regie: Thomas Vinterberg. Hoofdrollen: Ulrich 
Thomsen, Henning Moritzen en Paprika Steen. 
 

Deens gesproken en Nederlands ondertiteld. 

 
Arie Grootenboer 
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U KUNT NOG MIDGETGOLFEN OP LOS LEONES 

 

Er is nog plaats voor enkele deelnemers aan dit sportieve 
evenement, dat plaatsvindt op woensdag 9 april aanstaande om 

11:00 uur. In de vorige nieuwsbrief vindt u alle bijzonderheden. Tot 
en met donderdag 3 april kunt u zich nog inschrijven bij de 

gastdames in ons clubgebouw. Kosten € 15 inclusief lunch of € 4 

alleen golfen. 
 

Evenementencommissie 
 

 
HIGH TEA MET EXPOSITIE BIJ NVOC DE LAGE LANDEN 

 

Ja, u leest het goed, de evenementencommissie organiseert voor ons een echte 
‘High Tea’, alsof we nog niet genoeg Britten om ons heen hebben. Op dinsdag 22 

april om 16:30 uur bent u van harte welkom op deze traditioneel Engelse teaparty. 
Het belooft een gezellige en smakelijke happening te worden want, zoals het bij 

een echte High Tea hoort, worden er de heerlijkste hapjes 

geserveerd. Wat dacht u van scones met aardbeiencompote en 
room, soesjes gevuld met champagnecrème, appeltaart, 

komkommersandwiches, kaneeltruffels, chocoladetaart met 
noten, zalmquiches en saucijzenbroodjes? Maar niet alleen uw smaakpapillen 

worden verwend. Want onze eigen club van kunstschilders presenteert 
tegelijkertijd een indrukwekkende proeve van haar kunnen met een uitgebreide 

expositie. Voor slechts € 12,50 kunt u aan dit evenement deelnemen; inschrijven 

en betalen, zoals gebruikelijk, bij de gastdames tot en met donderdag 17 april. 
 

Evenementencommissie 
 

 

SPAANSE BELASTINGEN IN HET NEDERLANDS 
 

De gemeente organiseert een reeks informatieve bijeenkomsten voor de niet 
Spaanse inwoners van ons dorp, over de ontwikkelingen van de 

lokale belastingen. Zo is er speciaal voor alle Nederlandstalige 

inwoners een bijeenkomst op dinsdag 29 april om 17:00 uur, 
in het nieuwe multifunctionele gebouw ‘Espai de la Senieta’ in 

Moraira. Daar worden we, in onze eigen taal, uitgebreid 
geïnformeerd over de ontwikkelingen van de gemeentelijke 

belastingen. Over dit onderwerp verschijnt ook een boekwerkje 
in het Nederlands van de Diputación de Alicante. De verwachting 

is dat dit boekje tijdens deze bijeenkomst zal worden uitgereikt. 

 
Redactie 
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KONINGINNEDAG MET VRIJMARKT 

 

Het belooft weer een mooi feest te worden, woensdag 
30 april, wanneer wij Koninginnedag vieren. Het 

programma ziet er weer net zo uit als het vorige jaar. U 
bent allemaal van harte welkom tussen 11:00 uur en 

15:00 uur in ons clubgebouw ‘Arnesol’. Om 12:00 uur 

opent voorzitter Gerrit Zengerink met een welkomstwoord 
en daarna zingen we met z’n allen het ‘Wilhelmus’ en 

brengen een toost uit op onze koningin, met een glaasje 
cava. Voor een passende muzikale omlijsting wordt 

gezorgd, wellicht ondersteund door een optreden van de 
snikzangers. 
 

Ook dit jaar willen we het goede doel niet vergeten en zullen we, middels de 

verkoop van heerlijke zelf gebakken taarten en de verhuur van de marktplaatsen, 
geld inzamelen voor de organisatie van Alzheimerpatiënten in ons dorp. Wij doen 

een dringend beroep op u om taarten te bakken, zoet of hartig, die we dan tegen 2 

euro per punt verkopen voor het goede doel. 
 

De vrijmarkt, waarvan de huuropbrengst ook voor dat doel is bestemd, bestaat 
weer uit maximaal 18 plaatsen van 4m², waarvoor de deelnemer 5 euro moet 

betalen. Men moet zelf zorgen voor een tafel of kleed waarop de waren kunnen 
worden gepresenteerd. Opbouw tussen 9:30 en 10:30 uur. Overgebleven spullen 

dienen na afloop weer mee te worden genomen. Opruimen vóór 15:00 uur. 
 

Inschrijven en betalen via Gerda Barbier (tel. 965 745 766) of Monique Krijgsman 
(tel. 966 492 564). U kunt hen bereiken maandag t/m vrijdag tussen 16:30 en 

19:00 uur. De plaatsen zijn tot 11 april alleen beschikbaar voor onze leden, daarna 

op 11, 18 en 25 april verschijnt er een bericht in de Hallo, waarin wij alle 
Nederlandse inwoners van ons dorp uitnodigen om aan onze Koninginnedagviering 

en de vrijmarkt mee te doen.  
 

Evenementencommissie 
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HALFJAARLIJKS OVERLEG BESTUUR EN COMMISSIES 

 

Voor deze bijeenkomst worden alle leden van de verschillende commissies, zoals 
die vermeld staan voor in deze nieuwsbrief, en de leden van het bestuur van harte 

uitgenodigd. De bijeenkomst op woensdag 7 mei vangt aan om 10:30 uur. 
 

Agenda: 
1. Opening 

2. Toelichting begroting commissies 
3. Verslag van de commissies 

4. Communicatie naar de clubleden 

5. Rondvraag 
 

Het bestuur hecht zeer aan dit overleg en doet een dringend beroep op alle 

commissieleden om aanwezig te zijn.  

 
Gerrit Zengerink 

 
 

CLUBARBECUE ‘VIVA ESPAÑA’ 

 
De organisatie draait op volle toeren. De muziekvergunning is aangevraagd, we zijn 

in gesprek met de concejala van cultuur over eventuele presentaties door lokale 
muziek en/of dansverenigingen op deze 

donderdagmiddag 15 mei. Dit alles in het 
kader van het thema ‘Viva España’. De keuken 

buigt zich weer over de aan te bieden 

gerechten. Inmiddels kunnen wij u berichten 
dat de consul van Nederland, de heer Hendrik 

E. Durieux en de consul van België, mevrouw 
Gilberte Vermeulen, de uitnodiging om onze 

gast te zijn op de Clubbarbecue, van harte 

hebben aangenomen. In de volgende 
nieuwsbrief, die 24 april verschijnt, zullen wij u 

het definitieve programma kunnen 
presenteren. Reserveer nu reeds uw deelname 

aan dit evenement, waarmee we het voorseizoen weer feestelijk afsluiten. De 

kosten voor deelname aan de BBQ bedragen voor leden € 10 per persoon, voor 
eventuele introducés € 12,50 pp. Drank is vanzelfsprekend voor eigen rekening. 

Vanaf de 17de april tot en met de 8ste mei kunt u zich inschrijven en betalen bij de 
gastdames, van wie u dan uw toegangsbewijs ontvangt. De BBQ vangt aan rond de 

klok van vijven, maar u bent natuurlijk al vanaf 15:00 uur van harte welkom, want 
dan begint de gebruikelijke clubmiddag. 

 

Evenementencommissie 
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CHEF VAN DE MAAND 

 

Deze maand: Kipfilets met groente voor 2 personen 
 

 2 kipfilets 
 1 grote ui 
 1 middelgrote rode paprika 
 ¾ bakje champignons 
 1 grote of 2 kleine tomaten 
 ¼ aubergine of ½ courgette 
 teen knoflook 

 peper en zout 
 2 eetlepels Provençaalse 

kruiden 
 2 eetlepels ketjap 
 olijfolie om in te bakken 
 voorverwarmde oven (180°) 
 ruime koekenpan of wok 

 

Dit is een simpel, maar zeer smakelijk en vooral gezond gerecht. De ui grof 
snijden, knoflook fijn snijden, paprika in stukken van ongeveer 2 cm en de 

courgette of aubergine in dobbelstenen. Tomaat ontvellen en in stukken snijden, 
champignons in twee of vier stukken snijden, naar gelang de grootte. 

De kipfilets met peper en zout bestrooien en rondom in de hete olie goudbruin 

bakken en vervolgens in de voorverwarmde oven wegzetten. De olie weer 
verhitten, knoflook en ui erin, even 1 minuutje bakken. Dan de paprika, courgette 

of aubergine erbij, weer 1 minuutje bakken. Dan de Provençaalse kruiden, tomaat 
en champignons erbij, even doorbakken. Dan de ketjap er aan toevoegen, 

doorroeren en vuur laag zetten, doorbakken tot de groenten beetgaar en nog 

knapperig zijn. Ondertussen de kip niet te gaar laten worden, alles verdelen over 
twee grote borden en opdienen met wat gebakken aardappeltjes of krieltjes. Een 

glaasje lichte rode wijn erbij en eet smakelijk. 
Hans Bank 
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PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Modem internet via Telefonicanet 
 

Onderstaande informatie kan nuttig zijn voor leden, of gasten van leden, die niet 
permanent in Spanje wonen en daarom geen Spaanse provider hebben. En die niet 

als ‘gast’ gebruikmaken van een internet café, wireless LAN of de 

internetaansluiting van iemand anders. En die het moeten hebben van een modem 
verbinding. Dat kan ook voorkomen als je in Spanje rondreist. 
 

Ikzelf kom al zo’n 14 jaar voor een paar maanden naar Spanje en huur dan een 

huis met vaste telefoonaansluiting. Dat is geen breedbandaansluiting. Ik kan alleen 
een modemverbinding maken. Er is een tijd geweest dat ik alleen voor die 

maanden bij CTV internetservice kon krijgen zodat ik lokaal kon inbellen en de 
telefoonkosten overzienbaar waren. En ik kon bij CTV afrekenen met Visa. Zulk 

comfort wordt niet meer geboden. Je moet een bankrekening en een NIE nummer 
hebben voor een Spaanse provider. Ik heb het daarna jarenlang opgelost door 

gebruik te maken van mijn AT&T account die mij laat inbellen naar Denia of 

Benidorm (en nog vele tientallen plaatsen in Spanje). Maar dat is wel een 
‘Provincial’ call die 3 á 4x meer kost dan een lokale ‘Metropolitana’. En met al die 

Windows- en antivirus updates gaat dat in de papieren lopen. 
 

Sinds dit jaar kan ik volstaan met lokale gesprekkosten. Dat wil zeggen dat ik een 
uur met internet kan spelen voor € 0,897 cent op werkdagen van 8:00 tot 18:00 

uur en voor € 0,518 cent de rest van de dag en het hele weekend. Het wordt per 
seconde berekend. Je doet dat door een gratis account te nemen bij Telefonicanet. 

Let op: niet telefonica.net. Het is geen Telefonica/Terra account. Het enige dat je 

daarvoor hoeft te doen is in een aantal stappen een nieuwe ‘account’ op te zetten 
op je pc. Aan het eind van de reeks maakt een klik verbinding met Telefonicanet. 

Daar worden geen identificatie- of bankgegevens gevraagd. Het zgn. anonymous 
account wordt aangemaakt, een nieuw icon verschijnt op de desktop en in de 

toekomst verbindt een dubbelklik je met deze gratis internetservice. 

Gebruikmakend van het telefoonnummer 908200025. Dat nummer geeft de laag-
tarief verbinding, overal in Spanje.  
 

En wat kun je er dan mee? Naar hartelust onbeperkt het Internet ontdekken. En je 

e-mail ophalen bij de provider(s) die je al hebt. Inclusief dus providers die je 
anders alleen maar met een interlokale of internationale call kon bereiken. En je 

hebt de verbinding die nodig is om een abonnement te nemen bij een andere 
provider. Je kunt niet Skypen; dat gaat beter met breedband. En je kunt geen e-

mail naar die andere providers sturen. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat bijna 

alle providers geen doorgeefluik willen zijn voor andere providers. Maar ook daar is 
een oplossing voor. Zie later. Dat maken van het nieuwe account is niet moeilijk. 

Maar sommigen vinden het griezelig. Daarom heb ik een stap-voor-stap instructie 
gemaakt. Die is beschikbaar op de NVOC website en wellicht u kunt er een kopie 

van krijgen bij onze bibliotheek. 
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Hierboven zei ik dat u geen e-mail via een andere provider kunt versturen. Dat wil 

je bijvoorbeeld als je een reply (antwoord) stuurt op een e-mail die via die provider 

(b.v. hccnet.nl) tot je is gekomen. De oplossing is, zo heb ik het ook gedaan, een 
gratis abonnement te nemen bij een provider die niet door Telefonicanet wordt 

geblokkeerd. Je kun natuurlijk zo’n account nemen bij Telefonica (die accepteert 
een paspoortnummer i.p.v. NIE). Maar dat is alleen in Spanje bruikbaar. Een gmail 

account (van Google) wordt wel door Telefonicanet geaccepteerd en is overal ter 

wereld bruikbaar. Dus dat heb ik nu: jansholl@gmail.com en dat werkt prima. Het 
opzetten van zo’n account is voor de geoefende gebruiker niet zo moeilijk. Maar ik 

neem mij voor een stap-voor-stap instructie te maken met schermfoto’s. Misschien 
is hij al klaar als u dit leest. 
 

Jan Schoonenberg 

 
 

DE MAN MET DE DIKKE DUIM 
  

Iedere maand schrijf ik op het schoolbord getrouw al onze activiteiten voor de 

komende maand. Soms als er veel activiteiten zijn, 2 keer per maand of met enige 
aanpassingen. Toen ik dat voor de eerste keer ging doen, pakte ik een doek en 

wreef het schoolbord schoon, haalde er een natte spons over en wachtte tot het 
droog werd om er op te gaan schrijven. Opeens waande ik mij weer 50 jaar jonger 

en was die knaap die, van onze schoolconciërge meneer Wessels, voor straf op de 

vrije woensdagmiddag alle schoolborden van de Bataafse Scholen Gemeenschap in 
Hengelo moest wassen. En dat was niet één keer, kan ik u verzekeren. De 

schoolleiding en ik hadden zo nu en dan een volkomen andere mening over 
schoolregels. Dit meningsverschil verloor ik meestal en de straf was 

schoolborden wassen. Of dit dwangmatig is geworden weet ik niet. 

Wat ik wel weet, is dat ik van een mooi beschreven en/of schoon 
schoolbord hou. Nu is er een lid binnen onze vereniging, die na afloop 

van een festiviteit of activiteit steeds met zijn dikke duim een streep 
haalt door datgene wat er heeft plaats gevonden. Forensisch 

onderzoek heeft nog geen duidelijk duimafdruk prijs opgeleverd. Wel is er DNA 
veilig gesteld en een aanvraag voor een DNA afname van àlle clubleden wordt in 

overweging genomen. Inspecteur de Cock (u weet wel die met CeOCeKa) heeft zijn 

diensten volledig gratis aangeboden om deze onverlaat op te sporen en ter 
verantwoording te roepen. De dader met die dikke duim is gewaarschuwd. 

Misschien is die streep van de dader net zo dwangmatig voor hem om tot een 
vervuild bord te komen, als een schoon schoolbord voor mij is. Laten we afspreken 

dat we er over gaan praten als het oplucht, wellicht met een consumptie erbij. 

Gaarne zie ik een verzorgd schoolbord, het hangt tenslotte bij onze ingang en is 
een deel van onze presentatie en hoe was het ook al weer? Je kunt maar één keer 
een eerste indruk achterlaten. 
 

Gerrit Zengerink 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Lavendel (Lavandula) 
  

Lavendelsoorten zijn de meest geschikte en dankbaarste, altijd groen(grijs) 
blijvende half struiken in de Mediterrane tuin. Bij toepassing zorgen zij voor een 

basis van de aanplant, tezamen met bijvoorbeeld de Santolina en Rozemarijn 

(Romero). Er zijn zo'n 25 lavendelsoorten, die tot de lipbloemen (Labiatae) 
behoren. Ze komen vooral voor in het Middellandse Zeegebied en op de eilanden 

van de Atlantische Oceaan. Een toepassing is daarom zo aantrekkelijk, daar de 
plant goed resistent is t.o.v. de droogte. Na het inplanten is het goed ze te 

bewateren, maar als de plant eenmaal tot groei is gekomen, behoeft hij nog maar 
weinig water. Sterker nog, besproeiing van boven op de plant, kan bij sterke 

zonneschijn, tot afsterven van de plant leiden. Belangrijk is dat de plant op een 

goed doorlatende bodem geplaatst wordt, er mogen stenen in voorkomen, wel 
moet de grond goed kalkhoudend zijn. Een plaats op de zuidzijde in de volle zon, is 

precies de plek voor deze struiken. De lavendel kan naast droogte ook goed tegen 
de eventuele kou in de winter en weerstaat ook eventueel veel wind. In het 

Middellandse Zeegebied worden de bloemen van de lavendel vanwege de 

aangename aromatische geur wel tussen de kleren en het linnengoed gelegd. Ook 
wordt er lavendelolie uit deze plant gehaald. Vooral in Zuid Frankrijk wordt de 

lavendel hiervoor speciaal geteeld. Hierbij 
beschrijf ik de 4 belangrijkste soorten voor ons 

hier aan de Costa Blanca. Allereerst de 
Lavandula angustifolia (syn. L.officinalis) een 

groenblijvende en aromatische geurende struik, 

met blaadjes van 2 tot 4 cm lang, lijnvormig, 
onderste blaadjes wat viltig en bovenste grijs 

groen. In mei-juni verschijnen de violet/blauwe 
bloemen, die zo 10 à 15 cm lang zijn. Deze 

plant, die zo'n 60 cm hoog kan worden, is 

geschikt als bodembedekker, bijvoorbeeld 
tussen de rozen, maar kan ook als haagje 

worden toegepast. Er zijn ook eventueel 
varianten in de handel, die maar 20 tot 30 cm 

hoog worden. Zoals de L.angustifolia ‘compacta’ 

van 20 cm hoog en de L.angustifolia ‘Hidcote’ 
met een hoogte van 30 cm. Ook in een rotstuin 

is de plant goed toe te passen. De tweede 
uitvoering, die ik u vooral wil noemen, is de 

Lavandula stoechas, met een hoogte van 30 tot 
80 cm. De struik is grijs viltig, met paarsachtige bloempjes op kort gesteelde 

schijnaren. De bloempjes hebben aan de top een kroon van violette schutblaadjes. 

Hier aan de Costa Blanca bloeit de plant al in januari tot aan de droogte periode in 
juli/augustus. Zo in oktober/november verschijnen er al weer bloemen. Zelf vind ik 
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dit een van de mooiste lavendels. Als derde uitvoering wil ik u graag noemen de 

Lavandula latifolia, met een hoogte van 30 à 40 cm. De blaadjes zijn lijnvormig tot 

5 cm lang, aan weerszijden grijsviltig. De bloemen zijn blauwviolet, viltig behaard 
en verschijnen in juni op langgesteelde schijnaren. Is sterk ruikend en wordt ook 

om de lavendelolie geteeld. Als laatste uitvoering wil ik u informeren over de 
Lavendel dentata. Heeft fris grijs groen blad. De bloei is vooral in het voorjaar. Bij 

niet snoeien kan de plant behoorlijk uitgroeien tot wel 120 cm hoog. Om te 

voorkomen, dat de planten houtig worden en aan de onderkant kaal en rommelig, 
is het van belang de planten in de herfst (winter) goed terug te snoeien. U verkrijgt 

en behoudt dan mooie compacte planten. Tot slot, de uitgesproken geur en de 
blauwe(violette) bloemen, zijn meer dan voldoende redenen om de lavendel in uw 

Mediterrane tuin toe te passen. Volgens mij kan een toepassing van lavendel in 
combinatie met cipressen als sfeer voor het ‘mediterrane’ in uw tuin niet beter! 

  

Rik de Greeff 
 

 
NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK: LUISTERBOEKEN 

 

Inzet en initiatief, onze boekendame is werkelijk niet te 
stuiten! Enige maanden geleden riep zij nog op om 

kinderboeken voor de bibliotheek aan te leveren. Die boeken 
zijn er, nu de kinderen nog (red.). En alweer komt Beatrijs 

met een nieuw idee: Luisterboeken! Een geweldig product 
voor mensen, die slechtziend zijn of voor wie een tijd kleine 

lettertjes lezen gewoon te vermoeiend is. De boeken staan 

op cd’s, die op elk normaal afspeelapparaat te beluisteren 
zijn. Als proef heeft zij de volgende titels aan te bieden: 
 

 
 

Dan Brown: De Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie en Het Juvenalis Dilemma 
Anna Enquist: De thuiskomst 
Khaled Hosseini: De vliegeraar 
Saskia Noort: Nieuwe buren en Terug naar de kust 
En tenslotte: Anna van Egmond leest Nicci French 
 

Mocht er voldoende belangstelling blijken voor de luisterboeken, dan wordt het 

aanbod uitgebreid. Het lenen werkt net als bij de leesboeken: 1 kruisje voor de 
eerste twee weken, daarna een kruisje per week. 

 
De redactie 
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PUZZEL VAN DE MAAND 

 

Deze maand: Woordzoeker  Oplossing Zweedse puzzel vorige maand: 
 

AASLIJN 

AFGEWREVEN 

ARREST 
BESPOTEN 

CALGON 
DONSVEREN 

FRUITSAP 

GASVONDST 
GEWET 

GLUIPEN 
HANDJEKLAP 

HANDMATIG 
ISUZU 

LANDIJS 

NAHIJGEN 
OBLIGAAT 

OSSENBLOED 
OVERSTAAN 

PENDANT 

PONSNIPPEL 

POOLVAST 
SAGOPAP 

SIERSEL 
SNUIFJE 

STANSER 

STAPELEN 
TAART 

TAXAMETER 
TERRACOTTA 

TOEWIJZEN 
TROUWJAPON 

VAKJARGON 

WILDWISSEL 
WOLFSBES 

WRANG 
ZENDELINGE 

 
 

Oplossing: ________________________ 
 

Ik wens u veel puzzelplezier, Hillie Vrijs 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 

Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa) 
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia 
 
Telefoon: 966 875 932 - Fax: 965 875 248 
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur 

Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 
Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 Consulaat van België 

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 

03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be 
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 

 

KERKDIENSTEN 
 
Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira. 
 
Benidorm 
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora 
del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, 
elke zondag om 11:00 uur. 
 
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond. 
 
Protestantse kerk: van de Nederlandse 
Evangelische Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 
Rincón de Loix. 

Denia 
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming 
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur. 
 
Kerk San Antonio elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 
19:30 uur. 
 
Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente te 
Denia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) 
elke zondag om 11:00 uur. www.nigdenia.web-log.nl 
 
Jávea 
Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk 
‘Oasis’ bij het strand, achter Mas y Mas, 
iedere zondag om 11:00 uur. 

Benimarco 
Katholieke kerk: internationale eredienst in 
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke 
zondag om 11:30 uur. 

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

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

Heeft u een Nederlandstalige priester nodig, dan kunt u zich wenden tot: 
Pater André Loyson in Calpe, tel. 965 837 720 

 

15 MEI: CLUBBARBECUE ‘VIVA ESPANA’ 
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