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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
MAART 2009 

  
Correspondentieadres: 

NVOC „De Lage Landen‟ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

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

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

route te volgen: 

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

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

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

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

buurtbewoners? 
  

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

  

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

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

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

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

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

    
Redactie: 

Lay-out: 

Dolf Bergmans (drbspain1@telefonica.net) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmail.com) 

Advertenties: Dolf Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 23 april 2009 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan - Teulada 
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BESTUUR (per 27-02-2009) 
 

Voorzitter Roel de Jong 
966 499 382 
658 028 015 

roelenpauline@hotmail.com 

biljarten 
externe zaken 

kkk 

Secretaris Dolf Bergmans 
965 748 579 
695 499 315 

drbspain1@telefonica.net 

communicatie 
nieuwsbrief/website/bieb 

technische zaken 
tennis 

Penningmeester 
& vice-voorzitter 

Thom Karremans 
965 747 093 

thomkarremans@hotmail.com 

accommodatie 
keuken/culi-club 

klaverjassen 

Bestuurslid Louk Clavan 
966 494 182 
626 708 200 

loucaloco@hotmail.com 

evenementen 
publicatiebord 

schilderen 

Bestuurslid Cora Dekkers 
965 974 941 

nicorateulada@hotmail.com 

bergwandelen 
leestafel 
tuinclubs 

ziekencontact 

Bestuurslid Ria de Jong 
677 729 509 

chrdejong@gmail.com 

bar 
jeu de boules 
snikzangers 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 
620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Monique Krijgsman 
965 748 931 

mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 

bridge 
computerles 
evenementen 
spaanse les 

Bestuurslid Marianne Willeboordse 
606 421 111 

mariannewilleboordse@hotmail.com 

evenementen 
fietsclub 

naald en draad 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie: Peter Croughs 

Roel de Jong 
Thom Karremans 
Gerrit Zengerink 

966 490 385 
966 499 382 
965 747 093 
966 491 457 

Bergwandelen: Frans en Mary van de Steenoven 966 491 459 & 620 363 580 
Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Fred Wijk  
965 745 628 
650 684 621 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 

Annús Adriaanses-Witkamp 966 490 832 

Computerlessen: Mohan Mehta 965 745 054 
mohan.mehta@gmail.com 

CuliClub: Kiny Karremans 
Anna Kerkhoven 

965 747 093 
966 491 834 

Evenementen: Louk Clavan 
Ruud Kerkhoven 
Monique Krijgsman 
Marianne Willeboordse 

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

Externe zaken: Dolf Bergmans 
Roel de Jong 

965 748 579 
966 499 382 

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

Marijke Zaar 965 744 733 
Horeca: Ria de Jong 677 729 509 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken Piet Luyken 966 491 534 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Dolf Bergmans 965 748 579 
Redactie / advertenties & 
lay-out nieuwsbrief: 

Dolf Bergmans 965 748 579 
Arie Grootenboer 659 573 879 

Schilderen: Louk Clavan 
Anna Kerkhoven 

966 494 182 
966 491 834 

Snikzangers: Marijke Herben 
Adinda Venekamp 

678 172 119 
965 745 528 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Technische zaken: Dolf Bergmans 965 748 579 
Tennis: Koos Venekamp 965 745 528 

Domy Roël 966 491 237 
Theo Tappen 691 126 570 

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

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

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

15:30 - 17:00 Spaans conversatie 
18:45 - 18:55 Inschrijven bridge 

19:00 - 23:00 Bridgedrive 
  

Dinsdag 

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

13:00 - 15:00 Creatief met Bernadetta 
14:30 - 16:30 Kleding maken met Coby 
  

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 

20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen 
15:00 Jeu de boules 

15:00 - 20:00 Clubmiddag 

15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  

Vrijdag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand) 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2009 

Pagina 

  4 april 09:30 uur: Bergstappers naar Val d‟Ebo 31 

  7 april 20:00 uur: De burgemeester spreekt in „Espai la Senieta‟ 13 
13 april 14:00 uur: Paasmaaltijd met Indisch buffet  

14 april 20:30 uur: Filmavond „The Last King of Scotland‟ 31 
19 april 09:30 uur: Bergstappers naar Vall de Gallinera 31 

21 april                 De geplande muziekavond is geannuleerd  
24 april 20:00 uur: Filmvoorstelling „Earth‟ 33 

26 april 10:30 uur: KKK  

30 april 12:00 uur: Koninginnedag met vrijmarkt 33 
14 mei                 Clubbarbecue  

begin juni                 Vervolgcursus keramiek  
najaar                 Dagje Valencia met fietstocht & Clubbarbecue  
 

 

Vanaf donderdag 2 april 2009 tot en met donderdag 24 september 
zal het clubhuis op de (donderdagse) clubmiddagen geopend zijn 

van 16:00 uur tot 20:00 uur. 
 

 

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 

 

Wat een prachtig land is Spanje toch! Zoals u gemeld, konden wij niet deelnemen 
aan de bloesemtocht, omdat Pauline op die dag terug kwam uit Nederland. Wij 

hebben daarom de tocht een week later gereden met vrienden en wat hebben we 
genoten! De tocht zat prima in elkaar en het landschap was overweldigend mooi. 

Het leuke was ook, dat je op deze wijze toch weer eens op plaatsen kwam, waar je 

nog nooit was geweest. 
 

Enfin, nu maar weer vooruitzien. Om te beginnen wil ik uw aandacht, wellicht ten 

overvloede, vestigen op de voorlichtingsavond van de Gemeente op 7 april a.s. om 

20:00 uur in La Senieta. (Daar zal de burgemeester de bestuurlijke beslissingen en 
projecten van onze gemeente toelichten. Nadien volgt een vraag-en-antwoord-

ronde - red.) Ik roep u op daar aanwezig te zijn omdat dit een prima mogelijkheid 
is om uw wensen kenbaar te maken. Mocht u het Spaans niet voldoende 

beheersen, dan is dat geen probleem, want voor vertaling zal worden gezorgd. 
Dan staat ons, waarschijnlijk op de dag dat u voor het eerst dit nummer van onze 

nieuwsbrief in handen kunt krijgen, dus op 26 maart a.s. aanvang 15:00 uur, onze 

algemene ledenvergadering te wachten. Ik denk niet dat er in België of Nederland 
veel verenigingen zijn die, procentueel gezien, kunnen rekenen op zo‟n grote 

opkomst van leden, waaruit ik geen andere conclusie kan trekken dan dat de 
betrokkenheid van onze leden bijzonder groot is. Na afloop van de vergadering 

verzorgt Piet met zijn keukenteam een Captains Dinner. Denk niet, dat dit een 

eenvoudige maaltijd is, want het gaat hier niet alleen om heerlijke jonge 
kapucijners! De gerechten, die er bij komen, zijn zeker even lekker en ik spreek uit 

ervaring, want Pauline en ik mochten voorproeven. 
Van onze evenementencommissie heb ik begrepen dat zij een verrassende tocht 

naar Alicante organiseren op 31 maart. Mocht u nog niet hebben ingeschreven, doe 

dit dan snel, want vol is vol! 
 

Naast alle positieve ditjes en datjes ook iets, wat niet alléén mij, maar ook onze 

penningmeester stoort. Te veel leden van onze vereniging hebben de contributie 

voor dit jaar nog niet voldaan. Het is toch te gek, dat hij, naast het vele werk wat 
hij al verricht, u hieraan moet herinneren! Dus geachte leden, doe er iets aan en 

maak de contributie zo snel mogelijk over! 
 

Ik wens u allen verder een fijne zonnige maand april! 
Roel de Jong 

 
 

WIE WIL WAT? WIE WEET WAT? WIE WIL WAT WETEN? 

 
Onze nieuwe rubriek komt wat aarzelend uit de startblokken. Het kan toch niet zijn, 

dat niemand wat wil weten of kwijt wil! Iedereen kan zijn berichtje of vraag of 
stellingname onder deze hoofding geplaatst zien, in de nieuwsbrief en/of op de 

website.. Het gaat om korte berichtjes van maximum 5 regels, waar mogelijk of 
nodig met een fotootje bij. Heb je zo‟n berichtje: een weetje, een gouden raad,
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een huisdier met drie poten, een middeltje 

tegen een kater of een nieuwe 

luchtvaartroute van Spanje via de 
Noordpool naar België of Nederland... 

stuur het naar of bezorg het áán, de 
redactie met vermelding van je volledige 

naam, want dát vinden we nu net het 

interessantst! Wie, wie, wie schrijft dit? 
 

drbspain1@telefonica.net, Dolf Bergmans, 

Apartado de correos 359, 03725 Teulada 
 

Ik zal zélf de spits afbijten: Wanneer je je 
wagen achterlaat op de luchthaven van 

Alicante voor bijv. een week, betaal je al 

vlug zo‟n 120 euro parkeergeld. Nu zijn er 
in de onmiddellijke omgeving (1km) privé 

parkings zoals Victoria of Aupa parking. 
Die berekenen zo‟n 35 euro voor een week 

en hebben een shuttle dienst, die je brengt 

en haalt naar en van de luchthaven. 
¿Heeft iemand daar ervaring mee? 

De redactie 
 

BERGSTAPPERS 22 FEBRUARI 
 

Zondag 22 februari ging de wandeling naar de Caballo Verde, dit is een wat 

zwaardere wandeling, eigenlijk een technische wandeling, dus altijd minder 
opkomst als met de makkelijkere wandelingen, die 14 dagen ervoor zelfs 36 

deelnemers had. Wat schetst onze verbazing op de zondag: de leiding stond er, dat 
houdt in Loek, Frans en Mary en er kwam zowaar één deelnemer, niet te geloven! 

We vragen ons nu dus af of het nog wel de moeite waard is om veel inspanningen 

te doen om wandelingen uit te zoeken en voor te bereiden, de keer ervoor was er 
iets meer animo maar de keer daarvoor was er ook bijna geen animo. Er moeten 

toch wel mensen zijn, die dit leuk vinden en kunnen? Er wordt wel eens gezegd op 
de makkelijkere wandelingen: „dan moet je ze lichter maken‟, maar ja, het is wel 

een bergwandelclub en dat houdt in dat je van alles kunt tegen komen, de eerste is 

altijd wat eenvoudiger maar we lopen dus meestal wel op bergpaadjes, die vooral 
ongelijk en stijgend zijn. Natuurlijk is er ook de KKK; prima voor die mensen, die 

daar ook veel plezier aan beleven, dus voor eenieder wat wils, maar nogmaals: wij 
zijn wel een bergwandelclub! De Caballo Verde is een mooie wandeling, je loopt 

dan over de kam van de berg, die niet eens zo hoog is, maar wel prachtige 
uitzichten geeft omdat je aan beiden kanten uit kunt kijken. Met mooi weer kun je 

heel ver kijken, je loopt een eind in het binnenland maar kunt ook op een mooie 

dag, wat het die dag was, zelfs de zee zien. Hopelijk hebben we bij de volgende 
wandelingen weer een grotere opkomst… Groeten van de bergstappers. 
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DE BONTE DINSDAGAVONDTREIN 

 

Als nieuwkomer is mij gevraagd een verslag te maken van „de bonte 
dinsdagavondtrein‟ op 24 februari jl. Wel grappig, gezien ik waarschijnlijk een van 

de weinigen ben, die er, vóór afgelopen dinsdag, nog nooit van had gehoord. Om 
half 8 (ruim op tijd), na lang zoeken naar een parkeerplaats, kwamen wij binnen in 

het clubgebouw, waar we werden verwelkomd met een heerlijk glas cava. De 

meeste stoelen waren al bezet en de volle zaal werd opgeluisterd met oude 
melodieën van rond de jaren 50, gebracht door pianist Ruud van der Have. Als je 

niet weet wat je te wachten staat, ga je achterover zitten en ‟s kijken wat komen 
gaat. Nadat iedereen was „ingestapt‟ ging na het welkomstwoord van Fred de trein 

om 20:00 uur van start. Het eerste optreden was het welkomstlied gezongen door 
Gretha, Kees en Nico. 
 

De zaal kwam al snel in goede stemming en 

tijdens het eerste optreden van de Snikzangers 
zaten en stonden de meeste mensen al mee te 

deinen. Leuke verhalen van Tineke en een 

geweldig optreden van Gretha en Stef. Leny en 
Kees hebben me doen schuddebuiken met hun 

brandweeract in heus Kattiks. Een kleine 
teleurstelling ging door de zaal dat niet de 

Chippendale‟s uit de kleren gingen maar „Gerrit 

Tjippendeel‟ het volgende deel voor zijn 
rekening nam. Het „langeneuzenlied‟ was 

geweldig en de uitvoering van „Peter‟ door 
Sweet Sixty was erg geestig. 
 

Kees, die de moppen uit zijn mouw schudde, om vervolgens weer met gitaar op 

het toneel te staan, geweldig. De Snikzangers hebben 
ons nog getrakteerd op een aantal meezingers. De hele 

avond zijn wij verwend met een overvloed aan heerlijke 

happen, verzorgd door Piet samen met een hele schare 
vrijwilligers en aan de bar konden we ook steeds 

terecht voor ons drankje. De muzikale begeleiding was 
in de voortreffelijke handen van Clemens (accordeon) 

en Ruud (piano). Nico, die alle acts de hele avond op 

meesterlijke wijze aan elkaar heeft verbonden, was ook de brenger van het slechte 
nieuws. 
 

Dit was de laatste „bonte dinsdagavondtrein‟. Nadat iedereen was uitgestapt, werd 

de trein in de remise geloodst. Wat jammer als al dit zang- en acteertalent verloren 
gaat. Kunnen we hier niet iets aan doen? Wij vonden het een gezellige en 

geslaagde avond. Hoop echt dat iemand het stokje van Nico wil overnemen, al zal 
het nooit meer hetzelfde zijn. 

Joany Hübscher 
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DE SCHILDERSCLUB OP BEZOEK BIJ JOAN CASHIMIRA 

 

U hebt ze vast al gezien, de nieuwste werken van de schildersclub aan de muren 
van het clubhuis. In heldere kleuren beelden ze het thema muziek uit. Dat is van 

alles geworden, van een fleurige dansgroep tot een compositie van 
muziekinstrumenten, maar je hoort er bijna de vrolijke noten bij! Aansluitend op dit 

thema hield de tweede excursie van dit jaar een bezoek in aan de gitarenbouwer 

Joan Cashimira in Gata de Gorgos op 26 februari. Joan Cashimira is een 
familiebedrijf en moet niet verward worden met een collega in de richting Jesus  

Pobre. Het is gelegen in een van de smalle straatjes van Gata en de smalle 
voorgevel doet de enorme ruimte daarachter niet vermoeden. De derde generatie 

is op dit moment actief en beroept zich erop alle ervaring en wijsheid van de 
(groot)ouders te combineren met moderne constructietechnieken en zo de 

prachtigste gitaren te produceren, die wereldwijd door beroemde vertolkers 

gebruikt worden. De grote donkere ruimte roept bij ons in ieder geval meer 
associaties op met de traditionele productie dan met de moderne technieken. 

Waarschijnlijk een van de vrouwelijke nazaten in stofjas laat ons door een deurtje 
aan de straatkant één voor één naar binnen. De ruimte is verdeeld in verschillende 

werkhoeken met machines en halfproducten. Op enkele plaatsen is een familielid 

aan het werk. Met veel geduld wordt er geschaafd en gebogen. De geur van hout 
is overweldigend. Er is allesbehalve sprake van lopendebandwerk. Ieder is met een 

specialisme bezig, maar wekt de indruk, dat de belendende werkplekken met weer 
andere fases in het proces ook door hem of haar bemand zal worden. Machines 

maken nu eenmaal geluid en veroorzaken ook stof, maar we zien geen van de 
familieleden met oorbeschermers of een stofkapje. Tijdens onze rondgang langs de 

werkplekken zien we de houten onderdelen groeien in een gitaarvorm. De laatste 

handeling, het bespuiten met lak van de muziekinstrumenten, vindt plaats achter 
een glazen wand en zowaar, deze werknemer is beschermd met een kapje en 

handschoenen. De gastvrouw leidt ons rond en geeft in het Spaans uitleg. Monique 
vertaalt wat ze zegt, maar door het lawaai moet de informatie door twee of drie 

personen halverwege de rij doorgegeven worden naar achteren. Boven de 

werkplekken hangt ook informatie in het Spaans en in het Engels zodat we het toch 
goed kunnen volgen. We bewonderen aan het einde van de rondleiding de rij 

gitaren in verschillende glanzende houtsoorten en vergelijken de klank van de 
goedkoopste met de duurdere soorten. De rondleidmevrouw raakt ook nog een 

gitaar kwijt aan een van ons, een trotse oma die vertelt, dat haar kleinkind het 

gitaarspelen vast in de genen heeft zitten, want beide ouders beheersen deze 
kunst. We duiken weer lekker de zon in en zoeken een cafeetje in de buurt op dat 

meteen volstroomt met veertien man. Daar drinken we koffie, wisselen nieuwtjes 
uit en bezoeken daarna nog een winkel met schildersbenodigdheden. Het was pas 

mijn tweede ochtend bij deze club (een nieuweling is natuurlijk een willig 
slachtoffer voor het schrijven van een stukje), maar ook deze tweede keer vond ik 

het bijzonder gezellig en inspirerend. Een hartelijke groep, die opbouwend en 

stimulerend aan het werk is en waarvan ieder op zijn niveau creatief bezig is. Ik 
hoop er een heleboel van te leren.                                              Annette François 
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TUINCLUB 1 OP BEZOEK BIJ ANNUSKA 

 

Kilo´s stuifmeel dropen van alles, wat groeit en bloeit en ons altijd boeit op deze 
dinsdag 3 maart. Tuindag in de gietregen bij onze Annuska. Toen ondergetekenden 

nou eens een keertje precies om tien uur arriveerden, jaja, stond er alleen de auto 
van onze geachte buurman Mohan. Gossie. Kom je eens op tijd... Hadden we het 

telefoontje gemist dat onze groene morgen niet doorging? Maar niks hoor, echte 

„Tuinhollanders‟ immers? Die „druppelden‟ naar binnen, sommigen met enige 
vertraging omdat ze het toch beter wisten dan de TomTom of omdat de auto het 

wel geloofde. In de huiskamer, kon niet anders dit keer, pasten we allemaal om de 
tafel en uiteraard begonnen we met koffie en heel veel lekkers, gebakken door 

onze Annus herself. Ja, en toen werd het meteen heel ondemocratisch, omdat de 
luieriken onder ons, allemaal dus, weer op mij wezen om verslag te doen van dit 

groots gebeuren. Voor deze keer dan nog hoor lieve leden, ammehoela, ik ben 

overtuigd van jullie eigen super schrijftalenten! Enfin, hier volgt het verloop van 
onze Tuiniersbijeenkomst. Moet ik de waarheid zeggen, dus zwijgen (hoe een wijze 

opmerking van een lid) over alle inbreng over bloemetjes en ander moois? Terwijl 
buiten alles bleef ruisen, begon binnen een kakofonie gedurende enige uren van 

gekakel over van alles behalve over plantjes. Als ik het goed heb, hoorde ik twee 

keer enige seconden iets in die richting mompelen, en ondertussen namen we nog 
maar een lekker bakkie. Het bleek vervolgens volkomen, volkomen onmogelijk een 

samenhangend verslagje te schrijven. Vooruit dan maar met de geit van dit keer 
als je toch verder wilt lezen. Ik heb gewaarschuwd. Enige items volgen hieronder. 

Annuska had een mooi plantje gekocht voor een tochtje naar een zekere Frau, die 
allemaal water met vlondertjes en beesten heeft, de laatsten te ruilen bij inlevering 

van weer retour meegebrachte Aloe Vera potjes waar dan nog wat in zit. Gerda zou 

de Frau overtuigen van het enorme belang van dit grandioze product door haar 
halve boezem voor ons te ontbloten, die helemaal bruin bleek te zijn en gelukkig 

dus niet groen uitgeslagen van dat spul. De vlonders bij de Frau waren echter 
glibberig vandaag, volgende keer dan maar, dus dames, bewaren die handel! 

(Volgende week). Een vroom moppie was te horen, zelfs nog vóór de wijn: De 

paus kiest de kardinaal, de kardinaal de bisschop, de bisschop de beste onder de 
dekens, waarop eentje van ons van mening was, dat zij gekozen had moeten 

worden. Hierna was er een kleine discussie over wel of geen orgaantje gunnen als 
je het zelf niet meer nodig hebt, Jacqueline discussieert hier morgen over, waarna 

onderwerp Apocalypse en herrijzen uit het graf met nog al je verdroogde schoons, 

dus niks orgaantransplantatie, vonden de aanhangers der Bijbel onder ons. 
Swingde het gesprek over op whisky en wat we allemaal voor lekkers dronken of 

juist niet, en om helemaal in de stemming te komen voor de wijn begaven zich 
enige slappelingen naar buiten (w.o. ik) om een saffie te roken, nagehoond door 

een Zuivere Zuster. Ondergetekende begon weer eens te klagen (heerlijk, heerlijk) 
over oude trauma‟s zoals de „School met de Bijbel‟ in de oorlogsjaren, dubbel 

verdriet dus, want door de school ben ik aan de drank geraakt, enz. en enige 

Regerenden met frambozen neuzen, rare ellebogen en met hele stijve vingertjes 
(die wilden als enige nog wel), werden ook gehekeld, waarop overgegaan werd op 
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een nog lekker glaasje wijn met hapjes en het onderwerp verschoof naar het 

beroemde lied Aan het strand stil en verlaten, Lenie zal ons de plaatjes daarbij 

sturen op de pc. Ja, wat kwam er nog meer aan bod, de afgelopen bonte 
Dinsdagavond trein, een pratende kassa, rosbief, boomratjes, visgraten met de 

Kerst, stormschade, het relaas van een tuinlid, dat bij de bloesemtocht onderweg 
bij een kunstenaar iets kocht voor aan de muur. Belangstellende vraag hoe het er 

uit zag? „Ja, drie hoe heten die dingen nou ook weer, drie...? Onder elkaar!‟ 

Uiteindelijk kwam ze op de benaming, „tegels dus, en die lijken op een vis met een 
vogelkop‟ (vergeef me als ik het fout herhaal?). Een story over een Duitse 

buurvrouw met twaalf katten en uitzicht op de wilde mimosa en een uit het water 
gered boomratje wat als dank in een vinger beet. Inmiddels waren er twee 

geanimeerde praatgroepen ontstaan, zodat de decibels nog wat opgevoerd werden 
en ondergetekende wanhopig probeerde nog iets leerzaams op te vangen. Viel niet 

mee! Wel spitsten alle dames de oortjes toen het onderwerp behandeld werd hoe 

een man te versieren met schoudervullingen. Nieuwsgierig, buitentuiners? Wout 
verspreidde zijn super recept voor bloemkoolstamp, uiteindelijk toch nog iets al 

was het groente wat met Moeder Natuur te maken had, waarop iedereen mee 
wilde komen eten, had hij even niet op gerekend. En een barre tocht die hij 

ondernam over en onder een omgevallen Goldencrest die over een trap was 

gevallen, hiervan had Tarzan kunnen leren. Kortom, arme niet aanwezigen, wat 
hebben jullie veel gemist aan snuifjes wetenschap & cultuur! Moge het jullie toch 

goed gaan! Dat is de wens van ons, de leden… 
 

Georgina en Wouter 
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BERGSTAPPERS NAAR PINOS 

 

Koud terug van Nederland (letterlijk en figuurlijk) stond de volgende 
zaterdagwandeling van de bergstappers gepland op 7 maart 2009. Via via had ik 

me opgegeven want de vorige keer (mijn eerste keer) was me prima bevallen. Het 
zou iets langer duren, zo „n 2½ uur en het eerste stuk was omhoog, maar op 

asfalt. Dus dacht ik naïef, dat ik wel mee zou kunnen, ook al had ik in Nederland 

niets aan mijn conditie gedaan. Niet te zwaar bepakken, één flesje water was de 
vorige keer genoeg gebleken en lage schoenen aan want zeg nou zelf, asfalt... 

eitje. Opgewekt verzamelden we ons, zo‟n 24 man en vrouw, bij Pan, Pan y Jamón, 
Jamón en we hadden mooi weer! Alle ingrediënten voor een prachtige dag. De rit 

erheen was al een belevenis, wat een mooie weg en prachtige vergezichten. Bij 
Pinos aangekomen hebben we de auto‟s neergezet en zijn we aan de asfaltweg 

begonnen. Nou die ging inderdaad omhoog en het was een stuk langer dan ik 

dacht. Eindelijk waren we boven en de eerlijkheid gebied me te zeggen, dat Frans 
me het laatste stukje enigszins geduwd heeft. Na even rusten en wat eten en 

drinken gingen we de bergen in. Op ezelspaden ging het (jawel!) verder omhoog. 
Als maagdelijke wandelaar ken ik geen ezelspaden ( ja, ik ben kennelijk zelf wel 

een ezel) dus het was zwaar. Goede keuze van mij die lage schoenen… erg blij 

mee. En de stok, die ik wegens tijdgebrek niet had kunnen kopen gaat de volgende 
keer dus echt wel mee! Iedereen moedigde me aan en riep dat het straks naar 

beneden zou gaan. Nou dat ging het dus ook, maar dat dat nog moeilijker lopen is 
werd er niet bij verteld. Om een lang verhaal kort te maken, ik kwam als 

allerlaatste aan en was kapot. Gelukkig waren er mensen met extra water want dat 
kleine flesje was in die hitte uiteraard niet genoeg. Ik was echt de last van de 

groep en geneer me daar ook wel voor, maar er viel geen enkele wanklank. 

Niemand mopperde op me, integendeel, iedereen was erg aardig en attent. Hulde 
hiervoor! De prachtige vergezichten vergoedden veel, wat is Spanje toch mooi! De 

honden waren niet mee vanwege de processierupsen, die in grote getale op de 
weg liepen. Het blijft een grappig gezicht. Het „zwaan kleef aan‟ principe sprak me 

aan, ik wilde ook wel in zo‟n „bus‟. Al met al was het een prachtige tocht, alleen ik 

was te onvoorbereid. Onder het eten kreeg ik een paar steunende commentaren 
van mensen die erg blij waren dat ik de laatste was want dan konden zij af en toe 

ook even rusten, zonder dat dat al te veel opviel. Ik was dus gelukkig niet de 
enige, die het zwaar heeft gehad. Het eten was zeer gezellig, net als de vorige 

keer. En na veel water drinken was ik ook weer helemaal „bij‟. Frans vroeg me een 

stukje te schrijven en uiteraard wilde ik dat wel doen. Maar behalve Pinos en 
Bernia en veel ezelspaden heb ik niet veel onthouden, u moet me dit maar 

vergeven. Voor de volgende „zaterdagtocht‟ van de bergstappers zal ik me beter 
laten voorlichten en als die iets lichter is (misschien een idee om ze in categorieën 

te gaan indelen?) dan deze ben ik zeker weer van de partij. Mét hoge schoenen en 
mét stok. Dank aan Frans en Mary en aan Loek die de tocht hebben georganiseerd 

en dank aan alle mensen die me naar de eindstreep hebben geholpen. 
 

Annemiek Quanjer 
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SPECTACULAIR TENNISTOERNOOI OP SOLPARK 

 

Op zondag 8 maart organiseerde de tennisclub van de NVOC een speciaal toernooi 
om de opening van de 3 nieuwe tennisbanen van Solpark te vieren. Jammer 

genoeg waren de 3 nieuwe banen nog niet opgeleverd, doordat het de week 
ervoor nogal zwaar geregend had. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het 

bestuur en creatieve indelers hadden hun uiterste best gedaan om er een bijzonder 

toernooi van te maken. Omdat er minder banen ter beschikking stonden voor de 
spelers, werden er bijzondere wedstrijden gestreden. Allereerst waren de spelers 

gevraagd om verkleed te komen; dat was voor de eigenaren en andere aanwezigen 
op Solpark toch een bijzondere aanblik, met ondermeer: twee vrouwelijke duivels, 

de heer en mevrouw de Bok, waarvan mevrouw de Bok onafscheidelijk met haar 
tasje was, Donald Duck met een bijpassende string aan, 

een verleidelijke Arabische 

schone, tezamen met een 
maffiose aantrekkelijke zwart 

gelokte man. Mooie vrouwen 
in hoelahoela kleding met de 

meest waanzinnige kleuren 

haar. Diverse prachtig 
geklede cowboys en dito girls, een blauwe mevrouw, een 

bekende lange piraat, echtparen, die samen prachtig 
gekleed, op elkaar afgestemd waren, een huisman, een 

echt Hollands meisje op klompen en een man, die zijn haar 
en shirt prachtig op elkaar had afgestemd. In deze kleding werd tennis gestreden 

en gespeeld zo fanatiek als maar mogelijk was. Op 

één van de banen, het Center Court, moest blind 
gespeeld worden, in plaats van een net hingen daar 

meters hoge vuilniszakken! Ook het spelletje op baan 
3, waar alle spelers een afvalrace tegen elkaar 

speelden was prachtig om te zien voor de 

toeschouwers. Aan het 
einde van het toernooi 

werden prijzen 
uitgereikt voor de 

meest inventief 

geklede man en vrouw. 
Moeilijk voor de jury, 

want iedereen had zich 
ingespannen om er leuk, gek, of mooi uit te zien. Uiteindelijk werden „het 

Hollandse meisje‟ en de man die zich zo kleurig had weten te kleden, eigenaar van 
een mooie fles wijn. Na afloop werd gezamenlijk gegeten bij „La Naya‟ waar met 

veel plezier en genoegen deze prachtige zonnige dag werd afgesloten. Bestuur en 

organisatie bedankt voor deze prachtige dag. 
Marijke Herben 
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DE BERGSTAPPERS IN APRIL 

 

Zaterdag 4 april gaan we naar Val d´Ebo waar we een wandeling maken over 
paden die redelijk breed zijn en niet moeilijk te bewandelen, er zitten echter wel 

een paar kleine stijgingen in op de weg, maar die zijn kort en goed om de conditie 
wat bij te spijkeren, maar voor een ieder goed te doen. Het is een wandeling van 

rond de 2 uur die ons van Val d´Ebo over mooie wegen en mooie uitzichtpunten 

weer terug brengt naar Val d´Ebo. Hier willen we ook lunchen in het wel bekende 
restaurant aldaar. Als u mee wilt lunchen dient u zich bijtijds op te geven met oog 

op reserveringen. 
 

Zondag 19 April gaan we naar de Vallei de Gallinera, het bekende kersengebied, 
aangezien het nu op dit moment zo mooie weer denken wij, dat tegen die tijd 

helaas de bloesem er niet meer is; normaal gesproken is die er rond die tijd, maar 
het blijft een mooie wandeling die de moeite waard is. Hij is middelmatig van 

zwaarte en heel mooi, het is een prachtig gebied en heel variërend in zijn 
begroeing etc. De wandeling is zo rond de 3 uur en vraagt wel goed schoeisel. daar 

het af en toe ruwe paden zijn. 
 

Voor beide wandelingen is het verzamelen bij Pan, pan y jamón, jamón om 9:30 u. 

Telefoonnummers voor aanmelding lunch: Frans 966491459 of Loek 965748187. 
 

Wij willen toch nog ten overvloede een keer er op wijzen, dat u voor de 

wandelingen voldoende water bij zich moet hebben en behoorlijk schoeisel, 

sportschoenen zijn eigenlijk niet voldoende in de bergen, je hebt geen steun aan 
de enkels en voor je het weet op een wat ruwer pad stap je verkeerd op een steen 

en verzwik je de enkel met alle gevolgen van dien. 
 

De bergstappers 
 

 
FILMCYCLUS „AFRIKA‟ 

 

Tijdens een zeer goed bezochte en gezellige filmavond op 17 maart keken ruim 
veertig mensen naar het dramatische verhaal over de onmogelijke liefde tussen 

een jonge Zwitserse vrouw en een Massai krijger. Tijdens de pauze en na afloop 
stonden zoals altijd weer enthousiaste barmedewerkers gereed om iedereen te 

voorzien van een drankje, waarvoor dank! Een 'happy end' bent u van de 

filmavonden niet echt gewend en dat houden we gestand met de afsluiting van 
deze cyclus over Afrika op dinsdag 14 april om 20:30 uur met de film 'The Last 

King of Scotland', een indrukwekkende thriller gebaseerd op waargebeurde feiten… 
 

Nicholas Garrigan, een jonge Schotse arts, vertrekt in 1970 naar Oeganda om daar 
vrijwilligerswerk te verrichten en ontmoet de dictator Idi Amin. Nicholas wordt de 
lijfarts van Amin en raakt hierbij verblind door zijn charisma en charme. Zijn leven 
draait na verloop van tijd uit op een nachtmerrie van bedrog en onderdrukking van 
waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. Vindt hij de moed om stelling te nemen?
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Deze film uit 2006 is geregisseerd door Kevin McDonald en duurt 117 minuten. 

Cast: Forest Whitaker (Idi Amin), James McAvoy (Nicholas Garrigan), Kerry 

Washington (Kay Amin), Gillian Anderson (Sarah Merrit), Simon McBurney (Stone). 
 

Arie Grootenboer 

 

 
FILMVOORSTELLING EARTH 

 
In samenwerking met Stichting Fundem vertonen wij op 

vrijdag 24 april om 20:00 uur de prachtige film „Earth‟. 
 

Earth is het meest unieke portret van onze planeet. Deze 
duurste natuurdocumentaire ooit, toont opnamen waar je 

letterlijk stil van wordt, zó mooi... De bioscoopversie is gemaakt van de onlangs 

met 4 Emmy Awards bekroonde serie Planet 
Earth. De serie is bedacht door de 

wereldberoemde David Attenborough en 
Patrick Stewart, De eerste was niet alleen de 

schrijver maar tevens de verteller samen met 

Captain Picard. Het project strekte zich uit 
over 5 jaar, telde veertig camera teams en 

tweehonderd locaties. Met een budget van 40 
miljoen dollar groeide de hele onderneming 

zelfs uit tot de duurste documentaire productie ooit. De filmmakers slaagden er 
zelfs in om opnames te maken op de Mount Everest, waar door de hoge luchtdruk 

het film maken onmogelijk is. Door gebruik te maken van een speciaal uitgerust 

Nepalees spionage vliegtuig konden zij hun gang gaan. Dit adembenemende 
verhaal van een onvergetelijke reis toont de schoonheid van wat er nog over is op 

onze prachtige planeet. 
De evenementencommissie 

 

 
KONINGINNEDAG 2009 

  
Natuurlijk gaan we dit jaar op 30 april weer enthousiast Koninginnedag vieren op 

de club. Vanaf 10:30 uur zijn degenen, die iets willen verkopen of gewoon laten 

zien (hobby, verzameling, optreden, etc.) van harte welkom om hun kraampje, 
tafeltje in orde te maken. Wel graag van tevoren (vóór 10 april) inschrijven bij een 

van de gastvrouwen, zodat wij als commissie het een en ander goed kunnen 
voorbereiden. Het kost dit jaar niets, dus kom op allemaal! Bij een lekker kopje 

koffie kunt u genieten van een heerlijke taartpunt (2 euro voor het goede doel). 
Rond 12 uur houdt de voorzitter een speech, zingen we het Wilhelmus en heffen 

we het glas op de gezondheid van onze koningin. Natuurlijk kunt u nadien nog 

nagenieten (van het oranjezonnetje) op het terras. Tot ziens, in grote getale. 
 

De evenementencommissie 
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DE MEDITERRANE TUIN 

  

Deze maand: Wisteria (Blauwe regen) 
 

Misschien is dit niet een plantensoort waaraan u hier aan de Costa Blanca in eerste 

instantie aan zou denken. Immers deze plant wordt ook veel toegepast in 

Nederland en bijvoorbeeld ook in de prachtige tuinen in Engeland. Maar deze 
indrukwekkende slingerplant, in Nederland genaamd de “blauwe regen”, is ook 

zeer goed toepasbaar in de mediterrane tuin. Vooral door de mooie kleur blauw 
kunt u er gevels e.d. prachtig mee bekleden en geeft de plant, als zodanig, dan 

ook fraaie effecten. Er zijn zo'n 9 Wisteria soorten, die behoren tot de 

vlinderbloemen familie. Ze komen voor in Oost Azië, maar ook in Noord Amerika. 
In de winter zijn ze bladverliezend, 

dus ook hier in Spanje aan de 
Costa's. Ze hebben oneven 

gevederde bladeren. De bloemen 
bestaan uit lange hangende trossen, 

met klokvormige kelken. Bij 

volgroeide planten is de bloei 
overweldigend. Met wat fantasie 

ontstaat er met de bloei als het 
ware een blauwe regen. Na de bloei 

vormt zich een peulvrucht met 

zaden. Het blad en de zaden zijn 
giftig. De Wisteria groeit het beste 

op rijke doorlatende grond en een 
beschutte zonnige plaats. Vooral de 

ochtendzon is belangrijk. In de vrije 

natuur winden blauwe regensoorten 
zich langs andere planten omhoog, om hun plekje onder de zon te bemachtigen. U 

kunt ze laten groeien tegen een muur of tegen een beschutting, maar ook over een 
muurtje of iets dergelijks. Indien u ze tegen een wand van een huis wilt laten 

groeien, dan is een klimrekje noodzakelijk. Daar de plant hard kan groeien, kunt u 
in de zomermaanden, na de bloei, de zijtwijgen sterk terugsnoeien. Dit is ook nog 

bevorderlijk voor de vorming van goede bloemknoppen voor het volgende jaar. De 

Wisteria sinensis kan tot meer dan 10 meter hoog worden en is links omwindend. 
Naast de blauwe regen is er ook nog een witte variant, genaam de Wisteria 

sinensis Alba. Maar voor uw mediterrane tuin is de blauwe regen hier aan de Costa 
Blanca het fraaist. Zeker tegen een witte wand van het huis, garage of schuur. 

Hebt u de ruimte tegen een wand of iets dergelijks, dan kan ik een toepassing van 

harte aanbevelen. Het is zelfs ook nog mogelijk de plant in een grote bak of kuip te 
plaatsen in bijvoorbeeld een hoek, die u graag wat meer zou willen aankleden, 

maar waar de grond steenachtig of rotsachtig is. U moet dan wel zorgen voor een 
goede bewatering en bemesting, Bij toepassing veel geluk toegewenst. 
 

Rik de Greeff 
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PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Crisismaatregelen? 
 

Crisistijd of niet, voor besparingen zijn wij zuinige Hollanders altijd 

te porren. Tenzij ze ons worden opgelegd natuurlijk! Daarom heb ik 

deze maand een aantal praktisch tips waarmee u uit vrije wil zonder 
meer uw voordeel zou kunnen doen. 
 

Een jaar geleden heb ik al eens uitgebreid aandacht besteed aan het 

energiebeheer op uw pc en in het bijzonder het gebruik van screensavers. In de 
tijd van de klassieke beeldbuisschermen was dit een zeer nuttige toepassing om 

inbranden van het scherm te voorkomen. Met de huidige generatie LCD schermen 
is dit echter niet meer relevant en is het vanuit het oogpunt van energiegebruik 

zelfs af te raden om deze functie in te schakelen. Bij sommige laptops bestaat zelfs 

het risico dat deze te warm worden door de continue processor- en schijfactiviteit. 
 

Tegenwoordig wordt het gebruik van niet-originele cartridges of navulsets voor uw 

inkjetprinter aangeprezen als kostenbesparende factor. In de praktijk dient u 

hiermee echter voorzichtig te zijn. Onder de verkrijgbare producten bevindt zich 
soms minder deugdelijke „waar‟, waardoor de kans op beschadiging van uw printer 

reëel is. Ondanks de wat hogere prijs is het daarom toch aan te raden originele 
merkcartridges te gebruiken. Goedkoop kan dus ook duurkoop zijn… 
 

Toch is er wel degelijk een eenvoudige manier om op uw printerkosten besparen, 

simpelweg door de toepassing van een slim gekozen lettertype. Recent onderzoek 

heeft namelijk aangetoond dat het lettertype Century Gothic (al sinds jaar en dag 

standaard aanwezig in Windows) ruim 30% minder inkt of toner verbruikt dan 
standaardlettertypes als Arial of Times New Roman. Bij 25 afdrukken per week 

levert dit al gauw een besparing op van enkele tientjes en daar kunt u toch weer 

consumptiekaarten van kopen! Century Gothic scoort zelfs beter dan het onlangs 

geïntroduceerde ecofont, dat speciaal is ontwikkeld om inkt en toner te besparen. 
 

Een maatregel om kosten te voorkomen is het gebruik van een goed „freeware‟ 
anti-virusprogramma. Het verhelpen van een virusinfectie op uw computer kost 

meestal veel tijd en de kans is groot dat u specialistische hulp nodig hebt om de 

problemen op te lossen. Dat kost uiteindelijk een hoop geld. Goede en 
betrouwbare producten die u bovendien gratis kunt downloaden zijn bijvoorbeeld 

AVG of Avast! Voor antispam software geldt hetzelfde en hiervoor kunt u de gratis 
versie van SpamFighter gebruiken. Voorkomen is immers beter dan genezen… 
 

Tenslotte is in dit kader het gebruik van een gratis e-mailaccount uiteraard ook een 

aanrader. In eerdere artikeltjes heb ik u al gewezen op de mogelijkheden en 
voordelen van Gmail en Hotmail. Afgezien van de kosten blijft u hiermee tevens 

verschoond van de willekeur waarmee sommige ISP‟s hun klanten behandelen. 
 

Met dit alles wens ik u desondanks toch een prettige crisis met veel pc plezier toe! 
 

Arie Grootenboer 
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HET GEVOEL VAN DE JAREN „50 

 

Deze maand: Nostalgische jeugdherinneringen uit Den Haag 
 

De jaren vijftig van de vorige eeuw brengen mij 

terug naar mijn onbezorgde tienerjaren in het 

dorp nabij Den Haag, waar ik opgroeide. Ik denk, 
dat er in die periode drie belangrijke dingen zijn 

gebeurd in mijn leventje, namelijk het 
toelatingsexamen in 1952 voor het Lyceum 

aldaar met mijn eerste lange broek, gevolgd door 

het eindexamen HBS in 1958 en direct daarna 
mijn diensttijd als „filler‟ van lichting 58-6. 
 

Ik was de oudste in een gezin met vijf kinderen en moest derhalve de spits afbijten 

voor de jongeren. Beginnend in september 1952 werd mijn middelbare schoolleven 
beheerst door school en huiswerk maken, hockeycompetitie bij de Kieviten, 

vriendinnetjes & dansles en fuifjes thuis. De zolders of garages werden toen nog 
versierd met netten en Chiantiflessen met kaarsen en de 

45-toerenplaatjes werden gedraaid op een Philips 

grammofoontje met echte safiernaald. Er werd gedanst 
op grammofoonmuziek en als dan „express per ongeluk‟ 

het licht uit ging, durfde je misschien wel „close‟ te 
dansen. Heel spannend natuurlijk en nog behoorlijk 

onschuldig. Wat later kwam er toen de zelfverdiende 
Puch bromfiets bij en dat verruimde de horizon 

aanmerkelijk. Roken was toen echt spannend 

en mieters. De toen nog gesmokkelde „Lucky 
Strike‟ en „Camel‟ kon je toen af en toe in het 

dorp onder de toonbank „zwart‟ bij de 
sigarenboer kopen. Zo‟n pakje koste wel ƒ 1,- 

en dat was een hap uit je zakgeld. Virginia 

sigaretten zoals „Miss Blanche‟, „Golden Fiction‟ 
of „Craven A‟ vond je toen niet „lekker‟. Zakgeld 

werd aangevuld met „autowassen‟ in de straat 
à ƒ 1,00 (inclusief stofzuigen!). 

 

Hoogtepunten waren het jaarlijkse schoolfeest en het „eindbal‟ van dansschool 

Eddy Kuipers in Den Haag waar de „Dutch Swing College Band‟ o.l.v. Peter 
Schilperoord speelde. In je eerste blauwe pak werd je dan door vader met de auto 

weggebracht naar het Kurhaus met ƒ 2,50 mee in je zak om een „flesje‟ te kopen 

voor jou en je meisje maar je moest toch alweer om 24:00 uur buiten klaarstaan 
om opgehaald te worden. 
 

Wordt vervolgd… 
 

Ruud Kerkhoven 
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CHEF VAN DE MAAND 

 

Zoals wij u vorige maand hebben beloofd krijgt u deze keer ter compensatie een 
uitgebreider recept dan u gewend bent. Chef Miguel Angel van Restaurante La 

Bona Taula heeft voor u speciaal de volgende gerechten voorbereid: 
 

Sopa de Sandia (soep van watermeloen) 
 

Ingrediënten: 
 1 sandia (watermeloen) 

 1 citroen 

 1 sinaasappel 

 1 meloen (bijvoorbeeld piel de sapo) 

 1 meloen cantaloupe 

 3 eetlepels poedersuiker 

 1 glas moscatel 

 2 dl. suikerwater op 20º 

 verse muntblaadjes 
 

Bereiding: 
 Snijd een aantal (3 per bord) zéér fijne schijfjes (enkele mm) van de sandia en 

houd ze apart. De rest van de sandia door de mixer halen, het citroensap 

toevoegen en bewaren in de koelkast. 
 Met een bolletjesmaker het vlees van de piel de sapo en de cantaloupe uithalen 

en de bolletjes in een kom mengen. Het sap van de sinaasappel over de bolletjes 

gieten en de suiker en de moscatel toevoegen. Afdekken met huishoudfolie en in 

de koelkast zetten gedurende 2 uur; tijdens die twee uur 2 à 3 keer de kom 
uitnemen en de inhoud voorzichtig door elkaar mengen. 

 De fijne schijfjes sandia door het suikerwater halen en in een oven van 90º laten 

karamelliseren gedurende 1 ½ minuut. 
 In de borden een bodem van de sandiasoep - goed gekoeld - uitscheppen, een 

aantal bolletjes van elke soort meloen erbij schikken en een paar stukjes van de 

gekaramelliseerde sandiaschijfjes bovenop leggen. 
 Versieren met de verse muntblaadjes. 

 

Pato con platano (eend met banaan en een reductie van rode wijn met 

kruiden) 
 

Ingrediënten voor de wijnreductie: 
 1 liter portwijn 

 1 liter rode wijn 

 1 el specerijen en kruiden 

 1 el boter 

 1 el gehakte sjalot 

 1 el bruine suiker 

 1 stokje kaneel 
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Bereiding: 

 Laat op het vuur in een pan met dikke bodem de zéér fijngehakte sjalot 

opstoven in de boter. 

 Voeg hierbij de specerijen en de kruiden: rozemarijn, tijm, salie, roze peper, 

kardemom en kaneel. Dan de rode wijn en de portwijn toevoegen. Laten 
uitkoken tot de helft van het volume; afwerken met de bruine suiker en laten 

indikken. 
 

Ingrediënten voor de eendenborst: 
 1 eendenborst 

 2 bananen 

 1 el boter 

 Sechouan-peper 

 

Carretera Moraira-Calpe 119 

03724 Moraira 
Telefoon: 966 490 206 

 

Bereiding: 

 De eendenborst aanbraden op de huid tot deze goed krokant is en dan 

gedurende 5 minuten in een voorverwarmde oven van 200º zetten. 
 Uit de oven nemen, de punten afsnijden en verdelen in 4 stukken. 
 De bananen eveneens aanbraden langs 2 zijden en dan in een oven van 180º 

zetten gedurende 5 minuten met wat boter en de Sechouan-peper. 
 

Op de schotels leggen we de stukken eendenborst, een halve banaan ernaast en 
overgieten het geheel met de gekruide reductie van rode wijn. 

 
 

PUZZEL VAN DE MAAND 
 

Deze maand: Sudoku 

Hierboven ziet u de oplossing van 

het cryptogram van vorige maand 
 

 

Ik wens u ook deze maand weer 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 
E-mail: nlgovlanucia@telefonica.net 
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur 

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

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 
03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be 
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 
Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ met o.a. 

verse haring en bitterballen 
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