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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
APRIL 2010 

  

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 ‘NVOC 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 2010 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: 22 april 2010 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan – Teulada 
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BESTUUR (per 19-11-2009) 
 

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 a.i. 
& 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@gmail.com 

bergwandelen 
leestafel 
tuinclubs 

ziekencontact 

Bestuurslid Ria de Jong 
677 729 509 

chrdejong@gmail.com 

horeca 
jeu de boules 

zangkoor Alegría 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 
620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Vacature 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 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 
petervanepen@allesonderdezon.com 

Joany en Coos Hübscher 659 674 974 
joanyhubscher@hotmail.com 

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 
Marianne Willeboordse 

966 494 182 
966 491 834 
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: Kok Kroef  
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 

Annús-Adriaansens-Witkamp 
965 973 454 
966 490 832 

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 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Technische zaken: Dolf Bergmans 965 748 579 
Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 965 997 191 
Domy Roël (administrateur) 966 491 237 

Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Tuinclub II: Louk Clavan loucaloco@hotmail.com 
Webmaster: Arie Grootenboer arie.grootenboer@gmail.com 
Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 

Adinda Venekamp 
678 172 119 
965 745 528 

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 - 14:00 Zangkoor Alegría 
14:00 - 15:30 Spaans voor beginners 

15:30 - 17:00 Spaans conversatie 
19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 

19:30 - 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 2010 

Pagina 

MAART 

25 maart 18:30 uur Maaltijd ‘Pot au Feu’  
28 maart 10:30 uur KKK  

30 maart 20:00 uur Wijnproefavond  
31 maart 20:00 uur Burgemeester in 'Espai la Senieta' 27 

APRIL 
3 april 09:30 uur Bergstappers 27 

5 april 14:00 uur Paasbrunch 27 

13 april 20:30 uur Filmavond: ‘Azuloscurocasinegro’ 29 
25 april 10:30 uur KKK  

27 april 20:00 uur Muziekavond met Erik Hulleman 31 
30 april 14:00 uur Koninginnedag met 'Amethyst' 33 

MEI 

20 mei 18:00 uur Clubbarbecue  
25 mei 20:00 uur Muziekavond met Erik Hulleman (o.v.b.)  

 

Naast de reguliere activiteiten voor de 2e helft van dit jaar komt volgende maand 

de datum voor: 

 Een dagtocht Valencia 

 Een verkenning van Teulada met lunch 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die met ons mee willen denken in de commissie! 
 

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 

 

Het is verheugend te zien hoeveel nieuwe leden onze vereniging de laatste tijd 
heeft gekregen. Ik zie veel nieuwe gezichten! Ik hoop, dat zij zich bij ons snel thuis 

zullen voelen en actief gaan meewerken aan onze activiteiten. Helaas bereiken mij 
ook zorgelijke berichten omtrent de gezondheid van enkele leden. Ik wens hen veel 

sterkte toe en, zo mogelijk, een spoedig en algeheel herstel. 
 

Als u dit leest, is - of wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarin tal 
van zaken aan de orde zijn - of zullen komen. Ik denk hierbij ondermeer aan de 

geplande verbeteringen aan het clubgebouw. De voorbereidingen hiertoe hebben 

meer tijd in beslag genomen, dan we hadden gehoopt. Zorgvuldigheid hierbij is 
noodzaak. We kunnen onze beperkte middelen immers maar één keer uitgeven en 

willen daar optimaal gebruik van maken. Wat ik hier vast wil verklappen is, dat er, 
bij de herindeling, optimaal rekening wordt gehouden met de door rokers 

veroorzaakte overlast aan de niet-rokers. Er bereiken ons signalen, dat dit dringend 
noodzakelijk is. (Zie ook pagina 14 en 15 - red.) 
 

Hoogtepunten in het programma van de maand april zullen zijn de Paasbrunch en 

de viering van Koninginnedag, waarvan ik hoop dat deze plezieriger gaat verlopen 

dan vorig jaar. Onze evenementencommissie heeft deze dag in een ander 'jasje' 
gestoken. (Zie ook pagina 33 - red.) 
 

Ik wens u allen een fijne aprilmaand. 

Roel de Jong 
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DE BOUWPLANNEN 

 

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 22 oktober 2009 werd er 
beslist om met een bouwproject, zoals toen voorgesteld, verder te gaan. 
 

Dat 'verder gaan' heeft geleid tot een aantal ontwerpen, alternatieven en 

bijhorende kostenramingen. Het werd al vlug duidelijk, dat indien een 'grote' 
aanpassing al zou toegelaten worden door de stedenbouwkundige diensten, de 

bijhorende kosten niet meer te behappen zouden zijn. 
 

Dus terug naar de prioriteiten: uitbreiding sanitair en de keuze voor alle leden om - 
met of zonder rook - in het clublokaal en aan de toog te komen en te toeven. 
 

Dit heeft geleid tot bijgaand betaalbaar plan, dat op de ledenvergadering van 25 

maart 2010 zal toegelicht en besproken worden. 
 

Hierboven ziet u een tekening van het gehele plan en op de linkerpagina een 

uitvergroting van de voorgenomen uitbreiding van de sanitaire voorzieningen. 
 

De accommodatiecommissie 
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REANIMATIECURSUS 

 

Op 23 februari en 3 maart volgden zo'n 25 leden de cursus reanimatie onder 
leiding van cardioloog Dr. van den Toren. Na een heldere theoretische inleiding 

over het belang van hartreanimatie en hoe hier succesvol in te zijn, werd de 
theorie in praktijk gebracht met behulp van een oefenpop, waarbij zowel de 

compressie (hartmassage) als de beademing aan bod kwamen. 
 

In het kort komt het er op neer dat er in geval van hartfalen binnen 4 minuten 
effectief wordt gehandeld en het ABC(D) stappenplan goed wordt uitgevoerd: 
 

 Air & alarm: open luchtweg door hoofd achterover te leggen, kijk naar tekenen 

van leven (spontaan ademen, pols) en bel 112 met de boodschap: 'reanimatie!' 

 Breath (beademen): 2 tot 5 snelle ademhalingen. 

 Compression: 30 maal drukken, daarna 2x beademen. 

 Hiermee doorgaan tot er een Defibrillator (AED) is om het hartritme te herstellen. 

Binnenkort zal zo'n apparaat beschikbaar komen in ons clubgebouw! 
 

Afhankelijk van de situatie of u alleen, met twee of meerdere personen aanwezig 
bent om hulp te verlenen, is het verder groot belang om de compressie 100x per 

minuut uit te oefenen en tussentijds 8 tot 10x te beademen. Indien er meerdere 
personen aanwezig zijn, wijs dan een leider aan die niet deel neemt aan de 

reanimatie, maar die zorgt dat 112 wordt gebeld (óf indien bekend het urgencias 

nummer van de verzekering van het slachtoffer!) en de toegang voor de 
hulpverleners wordt vrijgemaakt. Deze persoon houdt ook het overzicht op het 

reanimatieproces (controleren pols, het coördineren van de reanimeerders, etc.). 
 

Tip: Wanneer iemand iets overkomt is het natuurlijk 

van groot belang dat er zo snel mogelijk hulp wordt 
ingeschakeld en dat alle betrokkenen op de hoogte 

worden gebracht. Daarom kan het volgende zeer 
nuttig zijn: Als u een mobiele telefoon bij u draagt 

(Nederlands of Spaans) noteer dan in uw lijst met 

telefoonnummers de entry: 'Aa' (Avisar a) en meteen 
daarachter de naam van de persoon waarvan u wilt 

dat deze wordt gebeld. 
 

Bijvoorbeeld: Aa <naam> + <telefoonnummer> 
 

Ingeval van meerdere personen neemt u meerdere entries op: Aa1, Aa2, etc. 
 

Het Aa-systeem is door het Spaanse Rode Kruis geïntroduceerd in 

aanvulling op het soortgelijke en inmiddels internationaal erkende 
ICE-4-Safety systeem (In Case of Emergency), waar inmiddels veel 

hulpverleningsinstanties op ingespeeld zijn. Het verdient dus 

aanbeveling beide systemen in uw mobiele telefoon te gebruiken. 
 

De redactie 
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KKK VAN 28 FEBRUARI 2010 

 

Tsjonge jonge… wát een opkomst: 44 wandelaars ,51 eters! Leny en Greta hadden 
hun handen vol om iedereen van koffie te voorzien, Marijke en Marjon werkten zich 

in het zweet om te turven 
wat iedereen wilde gaan eten 

en het personeel van 

Restaurante 'Manolo' in 
Senija schrok zich een 

ongeluk, omdat men maar op 
ongeveer 30 personen had 

gerekend. Na wat heen en 
weer gebel kon toch nog 

voor iedereen een plaatsje en 

een maaltijd gemaakt 
worden. Alles was aldus 

geregeld en een enorme 
stoet auto’s vertrok daarna 

naar Senija, Lliber en verder 

richting Gata. De amandelbomen stonden in volle bloei, zodat we al een prachtige 
bloesemtocht achter de rug hadden vooraleer we - zo tussen Lliber en Gata - 

uitstapten voor de wandeling. De wandeling was voorbereid door Joep en Annette 
en was in één woord: verrukkelijk! Na wat lichte stijgingen (waarbij enige 

schuivertjes en slippertjes het belang van goede wandelschoenen met profielzolen 
weer eens duidelijk aantoonden!) kwamen we in een bosachtige omgeving met 

hier en daar mooie uitzichten. 

En er wérd wat afgekletst…! 
Niet alleen 44 tweevoeters + 

een viervoeter, maar óók 
duizenden rupsen gingen in 

processie over hetzelfde 

pad,wat niet ongevaarlijk was 
voor de viervoeter. Het: 'Pas 

op, rupsen!' galmde dan ook 
regelmatig vanuit de voorste 

gelederen naar achteren 

totdat het baasjes en hond 
bereikte. Bij 'Manolo' leek het 

wel een 'invasión holandesa' 
en het was er oergezellig! De 

decibellen stegen naarmate de maaltijd vorderde. Dadette fotografeerde lustig alles 
wat los en vast zat en twee jarigen in ons gezelschap werden in het Nederlands en 

het Spaans toegezongen. Voldaan stapten we weer in al die auto’s en praatten na 

over een fijne vrolijke zondagmiddag. 
 

Jacqueline 
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FILMAVOND 9 MAART 'CRÍA CUERVOS' 

 

De volgende maand zal de laatste film van de Spaanse cyclus, die Arie voor dit 
seizoen samengesteld heeft, worden vertoond. Gezien het grote aantal mensen dat 

op deze films afkomt, kan je zonder overdrijving van een gigantisch succes 
spreken. Voor mij zijn de Spaanse films heel bijzonder en boeiend. Ze hebben iets 

ingetogens, terwijl ze zich vaak afspelen tegen roerige sociale of politieke 

achtergronden. De acteurs zijn goed en brengen m.i. zonder bombarie over wat de 
filmmaker wil zeggen. Ik vind het ook fijn dat ik - verblijvend in Spanje - van deze 

vorm van cultuur kan genieten. 
 

De film Cría Cuervos sprak mij heel erg aan. Realiteit en fantasie speelden zich af 
rond de hoofdpersoon Ana en wisselden steeds van plaats, vooral door de rol van 

Geraldine Chaplin, zowel als Ana’s moeder als de oudere Ana. De rol van Ana als 
kind werd prachtig gespeeld door een meisje met wijze, begrijpende ogen in een 

lief klein snoetje. De titel 'Cría Cuervos (.. y te sacarán los ojos)' is - heb ik 
begrepen - een Spaans gezegde; letterlijk: 'Als je raven opvoedt, zullen ze je de 

ogen uitpikken'. Kortom, ondank is ’s werelds loon. 
 

Mede namens velen wil ik Arie daarom bedanken voor zijn inzet en filmkeuze. Het 

is steeds weer genieten. 
 

Jacqueline Hulleman 

 

 
  



Pagina 22 NVOC ‘De Lage Landen’ 

  



Nieuwsbrief april 2010 Pagina 23 

 



Pagina 24 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 
  



Nieuwsbrief april 2010 Pagina 25 

 
 



Pagina 26 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
  



Nieuwsbrief april 2010 Pagina 27 

DE BURGEMEESTER INFORMEERT DE NEDERLANDSTALIGE INWONERS 

  

Op woensdag 31 maart om 20:00 uur in 'Espai la Senieta' (het cultureel centrum 
in Moraira) houdt de burgemeester een informatiebijeenkomst voor de 

nederlandstalige inwoners van Teulada-Moraira. 
De redactie 

 

 
DE BERGSTAPPERS IN APRIL 

 
Zaterdag 3 april gaan we een rondje Lliber wandelen, we parkeren in de 

rivierbedding en volgen deze en komen door een mooi stuk bos en vervolgens een 
leuk pad, het is een vrij gemakkelijke wandeling van rond de 2 uur waar een stukje 

met een stijging in voorkomt maar over het algemeen zijn het mooie gemakkelijke 

paden en een plezierige wandeling met een lunch er aan vast waar u zich bijtijds 
voor dient op te geven. 
 

Zondag 18 april lopen we in Jalon langs de waterhuisjes, ook dit is een mooie 
afwisselende wandeling maar echter met wat meer stijging en een beetje klimwerk 

erin. Deze wandeling is rond de 3 tot 3½ uur en ook zeer afwisselend. U dient hier 

een boterhammetje en water mee te nemen en goed schoeisel. 
 

Voor beide wandelingen kunt u zich opgeven bij Frans 966491459 of Loek 

965748187 

De bergstappers 
 

 
PAASBRUNCH 

 
U kunt zich nog steeds inschrijven voor de Paasbrunch 

op maandag 5 april in ons clubhuis. Wij beginnen 

met een lekker glaasje cava. Het buffet zal bestaan uit 
diverse salades, lekkere broodjes en een keur van fijne 

vleeswaren, kazen en uiteraard verschillende 
eiergerechten. Het keukenteam draagt er zorg voor om u een onvergetelijke 

maaltijd voor te toveren. Wij eindigen uiteraard met een heerlijk kopje koffie. De 

aanvang is om 14:00 uur. De kosten voor dit alles bedragen € 10,00 (niet 
bovengenoemde drankjes zijn voor eigen rekening). 

De evenementencommissie 
 

 

DE LEESTAFEL 
 

Heeft u thuis tijdschriften die u in de weg liggen? De leestafel heeft momenteel 
nog wat lege plaatsen. Nieuwe tijdschriften kunt u op de leestafel leggen of 

afgeven in de bibliotheek bij Bea. Alvast bedankt! 
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SPAANSE FILMCYCLUS 

 

Na een 'volle bak' op 9 maart eindigen we deze succesvolle Spaanse filmcyclus op 
13 april met de film 'Azuloscurocasinegro'. Deze film uit 2008 werd geregisseerd 

door Daniel Sánchez Arévalo en duurt 105 minuten. In de hoofdrollen ziet u o.a. 
Quim Gutiérrez, Marta Etura en Antonio de la Torre. We beginnen zoals gebruikelijk 

om 20:30 uur. De toegang is gratis, behoudens de gebruikelijke energiebijdrage 

van € 0,50 in de 'Koperen Ploert'. Introducés zijn als altijd van harte welkom. 
 

De 25-jarige Jorge heeft als 
conciërge in een 
appartementencomplex in Madrid 
niet bepaald een droombaan. 
Maar hij kan het goed combineren 
met het verzorgen van zijn vader, 
die een infarct heeft gehad. Toch 
hoopt Jorge nog steeds op een 
goede baan en een beter leven, 
hij heeft immers gestudeerd. Maar 
het zit allemaal niet mee en twee 
verschillende vrouwen maken de 
situatie alleen maar lastiger. 
Samen met zijn beste vriend 
probeert hij wat van het leven te 
maken met een hartverwarmende 
film als resultaat. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Arie Grootenboer 

 

EXPOSITIE LEDEN SCHILDERCLUB NVOC 
 

Van 'Anneke Residence' kwam vorig jaar het verzoek aan onze schilderclub om met 
de schilderijen van onze leden een expositie te houden in de ruimten van de 

Residence in Alfaz del Pi. De expositie zal ongeveer 3 maanden duren. De officiële 
opening is donderdag 22 april om 16:30 uur. Iedereen is welkom om aldaar 

aanwezig te zijn. In onze volgende Nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag. 
 

De schilderclub 
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND 

 

Op dinsdag 27 april om 20:00 uur mag ik u weer - met dank aan Hans Kok! - 
een paar exquise bonbons uit diens rijk gesorteerde muzikale snoeptrommel 

presenteren: 
• de ouverture Egmont van L. van Beethoven; 

• de symphonie 'From the New World' van A. Dvořák 

• en 'schilderijententoonstelling' van M. Moessorgsky. 
 

Egmont: De laaghartige veroordeling en onthoofding in 1568 van de graven van 
Egmont en Hoorn door de hertog van Alva wekte destijds overal in Europa grote 

afschuw en verontwaardiging. Meer dan twee eeuwen later schreef Goethe er een 
toneelstuk over, en vroeg zijn vriend Beethoven om daar muziek bij te 

componeren. Het toneelstuk is vergeten, maar de ouverture Egmont, waarin u de 

onthoofding hóórt, is wereldberoemd gebleven. 
 

From the New World: Antonin Dvořák (1841-1904) was de zoon van een 

herbergier en moest eigenlijk slager worden. Maar hij speelde liever viool met de 

dorpsonderwijzer, en ging later muziek studeren in Praag. Jarenlang verdiende hij 
zijn brood als violist in een dansorkest totdat hij als componist doorbrak. Zijn 

bekendste werk is zijn symphonie 'From the New World', gecomponeerd n.a.v. een 
driejarig verblijf in New York. In deze symphonie verwerkte hij spirituals - zo doet 

bijvoorbeeld een fluitsolo denken aan 'Swing low, sweet chariot' - en inheemse 

Amerikaanse muziek. Neil Armstrong nam een opname van deze symhonie mee bij 
zijn eerste maanlanding in 1969. Dvořák was afkomstig uit Bohemen, waar de 

volksmuziek een harmonieuze, zangerige aard heeft. Hij nam die aard over in zijn 
composities (net zoals overigens Queen in de 'Bohemian Rhapsody', al jarenlang de 

vaste nummer 1 van de radio top-2000). Zoals altijd legt Claudio Abado (hier met 

de Berliner Philharmoniker) veel vuur en passie in de uitvoering van deze twee 
werken. 
 

Schilderijententoonstelling: Tijdens een toch al moeilijke periode in het leven 

van Moessorgsky, stierf onverwacht zijn trouwste vriend,de schilder Hartman. Toen 
men een overzichtstentoonstelling aan diens werken wijdde, bracht een bezoek aan 

die expositie bij Moessorgsky de artistieke ontlading van de al maandenlang 
opgekropte emoties. Hij schiep zijn 'Schilderijententoonstelling', een compositie 

voor piano waarin hij een aantal schilderijen van zijn vriend muzikaal uitbeeldde. 
Men wandelt a.h.w. van schilderij naar schilderij, waardoor het werk zeer 

gevarieerd is: machtige, meeslepende en (vooral in het laatste deel 'De grote poort 

van Kiev') majestueuze muziek. Ravel heeft dit pianostuk later voor orkest bewerkt 
en zó is het beroemd geworden. Het wordt met groot elan uitgevoerd door Gustavo 

Dudamel met het Simon Bolivar Jeugdorkest, dat daarmee op de Salzburger 
Festspiele een overdonderende indruk maakte. U kent het orkest misschien nog 

van de muziekavond in november jl. 
 

Ik hoop weer velen van u op 27 april te mogen begroeten. 
Erik Hulleman 
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KONINGINNEDAG 2010 

 

Op 30 april wordt iedereen vanaf 14:00 uur van harte 
welkom geheten om op de Nederlands-Vlaamse 

Ontspanningsclub Koninginnedag te komen vieren. Na een 
welkomstwoord door de voorzitter is er gelegenheid om 

kennis te nemen van alle activiteiten die onze club te bieden 

heeft en zal vanaf 15:30 uur het u waarschijnlijk wel 
bekende duo 'Amethyst' (Johanna Spanjerberg & Mat 

Nuberg) optreden. Vanaf dat moment kunnen dus de voeten 
van de vloer, kan er geluisterd worden of gewoon van 

gedachten gewisseld.  
 

We vragen u allen vooraf een lekker hapje klaar te maken en mee te brengen. Alle 
hapjes worden op een tafel uitgestald en kunnen gedurende de middag door 

eenieder genuttigd worden. We maken er een kleine 'amistoso de tapas' van en we 
gaan op zoek naar de meest originele tapa! Deze middag is ook nadrukkelijk 

toegankelijk voor niet-leden, dus echt iedereen is welkom! Laten we er een 

plezierige middag van maken! Tot 30 april! We zien u graag in 'tenue de ville'. 
 

De evenementencommissie 
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HAIKOES VANAF CANOR 

 

Een heel leuk idee van de redactie haikoes te plaatsen in de 
Nieuwsbrief. Het geeft meteen inspiratie om er te maken. Sinds 

een jaar wonen wij op de Canor in Benissa en iedere maand 
dat wij er zijn brengt de omgeving ons tot verrukking. Stof 

genoeg! Hier zijn er twee... 

 
Door natuur omringd 

Hier en daar een huis, een 
pad 

De Spaanse campo 

Bermbloemen overal 
Bloeiend tussen de rotsen 

Een feest voor het oog 

 

Annette 
Hieronder nog een paar voorbeelden van de redactie. 
 

Pensioen in Spanje 
Leven als God in Frankrijk 

erg vergelijkbaar 

De meesten zwijgen 
de sprekers zeggen niet veel 

ledenvergad'ring ?? 
  

Deze maand was het 
weer ledenvergadering; 

opnieuw besloten. 

'De Lage Landen', 
club van vertier en plezier 

voor alle leden. 
 

Wij rekenen voor het meinummer op een hele reeks nieuwe inzendingen! Drie 

regels: de eerste met vijf lettergrepen, de tweede met zeven en de derde weer vijf. 
 

De redactie 
 

 

WIJN VAN DE MAAND 
 

We blijven nog op onze 'dorst' zitten wat 
betreft de wijnen, voorgesteld door onze 

leden. Daarom zetten we de schijnwerpers op 
onze rosé 'van het huis': de Añacal. 
 

Añacal is een product van Dominio de la Vega  uit de streek Utiel-  

Requena, de provincie Valencia dus. De rosé wordt gemaakt met 100% 

Bobal druiven, een druif, die zijn oorsprong vindt in de streek Utiel- 
Requena en die maar zelden daarbuiten wordt aangetroffen. 
 

De smaak is vooral fruitig met wat aardbeien-, framboos- en 

kriekentoetsen. Het persen gebeurt koud en de fermentatie vindt plaats 
bij een temperatuur van 16º. Deze lage temperatuur én het reeds in 

november bottelen maken dat de wijn zijn fruitigheid en frisheid 
behoudt. 

 
De redactie  
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DE VERHUIS (Deel 3) 

 

'Ik mis een hoop spullen', zei de reisgenoot, die ook tijdens het inladen erbij was 
geweest en nu fronsend rondkeek. 'Ik mis een heleboel'. Het was juli: pas 

aangekomen en nog verhit van een lange reis, die overigens prima was verlopen 
en in het heerlijke Spanje zijn einde had gevonden, keek ze in het rond en zei 

laconiek: 'het zal wel ergens in een hoek liggen, het staat hier bomvol'. Een koel 

glas cava wachtte immers en dat ging nu even vóór. 'Maar nee', hield de 
reisgenoot hardnekkig vol;er was van alles mis: waar waren de matrassen, de vele 

boeken, de kussens, de gereedschapskoffer... het 
nieuwe linnengoed... de ligbedden? En nog véél 

meer? Ze onderdrukte een vloek: nou toch niet 
wéér... ja dus ... na enig speurwerk bleek een en 

ander niet aanwezig. Ze greep haar gsm. 'Rííííik', 

krijste ze door de telefoon, 'waar zijn mijn spullen? Je 
zou toch nu álles...' Ze hield haar adem in. ''t kon d’r 

nie in' kwekte de man door de foon, 'Kem nog wa 
veranderd in antwerpu: d’r moest nog wat mee veur 

nun ander...' Verbijsterd luisterde ze. ' Je zou toch 

álles... in één keer... ik heb je toch betaald?.' 'Ja, da 
zou ikik ok gedaon hebbu' zei ie doodgemoedereerd, terwijl ze knarstte, 'maor ‘t 

was méér dan 15 kuub... ’t kom in september wel want in de zomer rij ik nie... ’k 
moes kiezu... ge ebt toch genoeg daor? Ge kunt toch vooruit?' Het was te veel, het 

gonsde in haar hoofd, het flitste voor haar ogen, de hitte, de dorst, de 
volgestouwde woonkamers, de lange reis, de verbijsterde blik van de reisgenoot. 

'Ik ga terug', dacht ze nog even in lichte paniek maar dat was toch wel héél 

rigoureus... ze was er net... misschien viel het wel mee... tenslotte kón ze ook 
vooruit... 
 

De zomer warm, de zon, de zee, de vis, de vino, klussen en genieten... werd alles 

wat gesust. September kwam; een lijst met restspullen de man vooruitgesneld 
want zeker weten deed ze al niet meer, maar dít zou helpen, ze wist het zeker. Hij 

kwam, die vreselijke man met het grijze stekelhaar, z’n vierkante kop, de akelige 
blauwe oogjes en de handen als kolenschoppen, in dezelfde korte broek en 

diezelfde rótsokken; ze rilde. Hij kwam... en zag... en laadde uit. Ze keek, met 

argusogen en telde en telde en telde... en viel bijna om. 'Waar is mijn 
gereedschapskoffer?', vroeg ze op ijzige toon, 'en mijn snijapparaat en mijn 

boeken? M’n winterkleren... M’n badhanddoeken?' En... en... en... ze ontplofte 
bijna '... Oh da...', hij haalde zijn schouders op, 'Da zak nie gezien hebbe; ik gao in 

december nog nun keer, breng ’k da dan wel mee.' 'Ik heb je toch een lijst 

gemaild!' gilde ze met rood aangelopen hoofd; 'Verdó... Rik!! ik wil m’n spullen!!!'. 
''t zal november worde' zei ie 'dan rij 'k nog ffkes op en neer, eerder gaonk nie.' Ze 

werd vervelend en siste dat ze het stijlloos vond, zich aan de afspraak had 
gehouden terwijl hij... ze had de neiging de man een schóp te geven, lekker hard 

maar vooral ráák: ze hield zich in; ze snoof en zei hem nijdig dan toch werkelijk
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álles mee te brengen, vooraf te bellen en te mailen... jawel, hij knikte haastig, die 

lijst was handig... en wég was ie... nog meer te doen. 
 

November kwam... en ging voorbij, zónder haar spullen... straks heeft ie het 
verpatst, dacht ze plots mistroostig... kom ik het op een rommelmarkt tegen... m’n 

boeken, m’n winterkleren... m’n gereedschapskoffer, m’n nieuwe linnengoed... dát 

zou toch zo niet zijn? Ze hing weer aan de foon en later aan de mail. Maar gek aan 
d'andere kant was 't plots heel stil, daar was geeneen meer thuis. Afschieten dacht 

ze heel vals, kon ik hem maar áfschieten; liefst naar de maan... ze werd heel link, 
maar 't baatte niet. Toen eind november de man ineens een antwoord gaf: ‘t kwam 

eraan, na kerst, en alles jufke. Nú had ie álles mee. 
 

Ach beste lezer, het liet zich raden... december kwam... maar geen verhuizer... ze 
belde, ze mailde, ze vloekte, ze tierde, ze dreigde. 't zou januari worden. En januari 

kwam, een mail gestuurd, telefoon gepleegd, de afspraak gemaakt... het tijdstip 

bekend; ze was toch thuis, de deur niet uit... ze lag er bijna vóór... maar wie ook 
kwam het was géén verhuizer. Het werd gebracht... een paar dagen later... toen zij 

niet thuis was, door die ellendeling met z’n stekelhaar en zijn vierkante kop, de 
felblauwe oogjes, de handen als kolenschoppen, in een lange broek weliswaar 

maar vast met diezelfde treurige sokken... ze vond haar spullen buiten... en miste 

veel, nog stééds héél véél... en niets dat hielp en niets dat hélpen zou... In kommer 
en kwel telde zij nu maart, het leed helaas nog niet geleden. Een deel ontbrak, een 

deel was weg. 't moet ergens anders staan, niks aan te doen; verkeerd geleverd.', 
zeverde hij haar nog zijn treurige verhaal, ‘t was wachten nu, hij kreeg ook nog 

geld, van die andere vent; die vogel was gevlogen, zat ergens in Amerika, het huis 
was dicht, haar spullen ginds, dat was wat pech... maar 't zou wel komen... 
 

Dit was deel 3, geen fraai verhaal mijn beste lezer, de hoop was weg, het geloof 

verdwenen, haar spullen ook, de schaamte niet: het was een les. Doe nooit als zij: 

verhuis maar niet en wilt u toch? Vertrouw dan nooit op stekelhaar, een vierkante 
kop, felblauwe oogjes, een log figuur, handen als kolenschoppen, een korte broek 

en witte sokken, hoog opgetrokken in sandalen... 
 

La Gitana 
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PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Kiezen en delen 
 

Ditmaal wil ik graag twee verschillende actuele zaken met u delen, die in principe 

niets met elkaar van doen hebben, maar beiden wél het gevolg zijn van politieke 

ontwikkelingen en zondermeer alles te maken hebben met kiezen... 
 

Ten eerste het omstreden 'browser keuzescherm' dat sinds enkele weken via de 

automatische updates van Microsoft wordt geïnstalleerd. Deze optie is door de 

Europese Commissie aan Microsoft verplicht gesteld om de automatische keuze 
voor Internet Explorer te doorbreken en meer gelijke kansen te bieden aan andere 

browserproducenten. Indien u Internet Explorer gebruikt zult u dus (als dat nog 
niet gebeurd is) geconfronteerd worden met de (eenmalige) vraag om uw 

gewenste webbrowser te selecteren en te installeren: 

Wilt u IE blijven gebruiken dan veranderd er uiteraard niets (tenzij u nog met een 

oudere versie dan IE8 werkt), maar wanneer u voor een van de andere browser 

kiest, zult u doorgeleid worden naar de betreffende download pagina om de 
browser van uw keuze te installeren. IE wordt overigens niet automatisch van uw 

systeem verwijderd en blijft beschikbaar in het Startmenu. 
 

Een andere keuzekwestie die na de val van het kabinet weer actueel is geworden 
betreft het meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni a.s. Ook als u 

woonachtig bent buiten Nederland heeft u het recht hieraan deel te nemen, mits u 
bent ingeschreven in het register 'Kiezers buiten Nederland' van de gemeente Den 

Haag. Indien u zich al eerder heeft geregistreerd, krijgt u de 
registratieformulieren automatisch toegezonden. Mocht dit niet het 

geval zijn dan kunt u dit formulier met uitgebreide toelichting vinden 

op http://formulier.denhaag.nl/Tripleforms/TriplEforms.aspx. Nadat 
u het formulier heeft ingevuld en afgedrukt, dient u dit vóór 27 april 

a.s. op te sturen aan de Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage. Indien u 
zich niet opnieuw registreert worden uw gegevens automatisch uit het register 

verwijderd! Eventuele tussentijdse wijziging kunt u via e-mail doorgeven op: 

verkiezingen@dbz.denhaag.nl. Ik wens u een juiste keuze en veel pc-plezier. 
 

Arie Grootenboer 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Rosa (de roos) 
 

Tot op heden, heb ik nog geen artikel gewijd aan de roos. Maar we kunnen 

natuurlijk niet om de 'Koningin der Bloemen' heen. Rozen zijn wonderschone 

bloemen, die hier in Spanje geliefd zijn, sinds de overheersing van de Moren. Maar 
zelf ben ik wat terughoudend geweest om de roos te bespreken, daar het hier aan 

de kust toch wel wat moeilijker is, om goed rozen te kunnen 
houden. De roos groeit in 

Europa 
hoofdzakelijk in gebieden met een gematigd klimaat. Er zijn 

echter wel enkele soorten, die in de zuidelijke streken van Europa goede resultaten 

geven. Rozen bloeien bijvoorbeeld in midden Europa vanaf mei de hele zomer 
door, tot laat in de herfst. Maar hier aan de Spaanse kust bloeien ze heel vroeg in 

het voorjaar, zo maart - april, echter als de zon brandend gaat worden, houden ze 
in de zomer een rustpauze. Zodra de verzengende hitte van de zomer verdwenen is 

en er weer regen is gevallen in september - oktober dan verkrijgen ze hun 2e bloei 

en dit kan doorlopen tot aan de Kerst. Afgelopen jaar, was dit nog meer het geval, 
mede doordat er in september al veel regen gevallen was. De beste plek om rozen 

in uw mediterrane tuin te planten is in de buurt van wat bomen, muur of schutting, 
zodanig, dat de planten op het heetst van de dag wat schaduw hebben. Bij 

toepassing van rozen moet de bodem goed diep doorlatende humusrijke aarde 
hebben, waardoor bij regen of besproeiing het wortelstelsel snel bereikt wordt. De 
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roos moet zeker in de zomer blijvend goed bewaterd worden. Bij nieuw ingeplante 

rozen is het frequent water geven een must. Hier in de tuincentra worden de rozen 

het meest bloeiend in plastic potten aangeboden. Als u deze rozen in poot, dan is 
het een goede zaak in het plantgat een extra hoeveelheid water mee te geven. Het 

snoeien van de rozen kunt u het beste in januari doen. U kunt dan ook, net zoals 
dit in Nederland gebeurt, mest -bijvoorbeeld schapenmest - aan de voet van de 

rozen aanbrengen. In Nederland gebeurt dit vooral om de rozen te beschermen 

tegen de vorst en dient dan tevens als bemesting. Hier in Spanje is dit natuurlijk 
alleen voor de bemesting. Door de regens, werkt de mest zich dan meer en meer 

door de aarde heen en hiervan maakt de plant dan dankbaar gebruik. Niet alle 
rozen zijn optimaal geschikt voor uw mediterrane tuin. Rozen waarmee ik zelf 

goede ervaring mee heb, zijn o.a. een Floribundaroos, genaamd 'Schneewittchen' 
syn, 'Iceberg', hoogte tot 1.00 m. Het betreft een van de meest opvallende witte 

rozen, rijkbloeiend, met een wat kleine bloem, maar deze is perfect gevormd. Ook 

de 'Queen Elizabeth' (Floribunda) geeft goede resultaten. De bloemen zijn half roze 
tot rood. Hoogte 1.20 m. Ook klimrozen doen het op de juiste plek goed. Zoals de 

Rosa 'Paul's Scarlet Climber' die een hoogte kan bereiken tot 5.00 m, is een 
plezierige plant om toe te passen. Bijvoorbeeld om een pilaar heen, maar ook zeer 

geschikt tegen een muur of hekwerk. Deze roos is rijk bloeiend en heeft scharlaken 

rode, halfgevulde bloemen in trossen. Ook worden hier miniatuurrozen 
aangeboden, deze kunt u het beste in potten houden. Dit geeft vaak goede 

resultaten, vooral daar u de pot naargelang het seizoen kunt verplaatsen, meer in 
de zon of meer in de schaduw, waardoor u de bloei etc. wat beter kan begeleiden. 

Er zijn ongetwijfeld nog meer soorten rozen, die goede resultaten zullen geven. 
Laat u zich daarom goed informeren bij een goede vakman van een tuincentrum. 

In ieder geval kunnen we stellen, dat het vaak in het voorjaar of in de herfst, 

hieraan de Costa Blanca genieten is, zodra de rozen hun wonderschone bloemen 
weer laten zien. 

Rik de Greeff 
 

PUZZEL VAN DE MAAND 

 
Deze maand: Een bevrijdende keuze... 
 

Er is al eerder over kiezen gesproken. Daarom doe ik er nog een schepje bovenop: 
 

Een boer wordt in China veroordeeld tot de doodstraf. De rechter laat hem 
nog een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood wordt zal 
worden gebracht. Als de boer liegt wordt hij opgehangen en als hij de 
waarheid spreekt wordt hij onthoofd. De boer spreekt een zin uit en wordt 
tot ieders verbazing even later vrijgelaten omdat de rechter de straf niet 
kan bepalen. Wat heeft de boer gezegd? 

 

Het antwoord op de treinvraag van vorige maand was: half twee! De eerste 
passagiers stapten namelijk 1-voor-1 in (12:59 uur), waarna de trein 31 minuten 

nodig had om de eindbestemming te bereiken. 
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 



Nieuwsbrief april 2010 Pagina 51 



Pagina 52 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 


