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www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258   

 

  

http://www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258
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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
APRIL 2013 

 

Correspondentieadres: 
NVOC ‘De Lage Landen’ 

Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 
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 2013 is vastgesteld op € 80,00 per persoon. 

Bankrekening: IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544   BIC: BSABESBB 

   
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: 

Annette François 

Lex Vos de Wael 
Advertenties: Louk Clavan 

 

Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 23 april 2013. 

E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com   

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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BESTUURSSAMENSTELLING per 22 november 2012 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 337 907 
nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

 

Externe zaken 

Biljarten 
Golf 

Toneel 

1e Vicevoorzitter Joany Hübscher-Cohen 

659 674 974 

nvoc.joanyhubscher@gmail.com 

Bridge 

KKK 

Klaverjassen 

1e Secretaris Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

965 974 941 
nvoc.coradekkers@gmail.com 

 

Bergstappers 

Redactie 
Tuinclub 

Ziekencontact 

2e Secretaris Monique Croughs-Tijssen 

699 985 116 
nvoc.moniquecroughs@gmail.com 

 

Bibliotheek/leestafel 

evenementen 
prikbord 

Spaanse les 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Wim Witteveen 

669 454 373 

nvoc.wimwitteveen@gmail.com 
 

Advertenties 

Lay-out 

Tennis 
Golf 

Vice-
penningmeester 

Theo Tappen 
691 126 570 

nvoc.theotappen@gmail.com  

Jeu de boules 
Tennis 

 

Bestuurslid Anneke Blokland- 

van Leeuwen 
618 818 744 

nvoc.annekeblokland@gmail.com   

Bar 

Mode Op Maat 
Zangkoor 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 

695 867 006 
nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

 

Exposities 

Keuken 
Publicatiebord 

Schilderen 

Bestuurslid Perry van Glabbeek 
966 498 075 

 

Accommodatie 
Gastvrouwen 

Technische zaken 
Golf 

mailto:nvoc.christiaanjacobs@gmail.com
mailto:nvoc.joanyhubscher@gmail.com
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nvoc.moniquecroughs@gmail.com
mailto:nvoc.wimwitteveen@gmail.com
mailto:nvoc.theotappen@gmail.com
mailto:nvoc.annekeblokland@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@gmail.com
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 
Chris Jacobs 

966 490 385 
634 337 907 

Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125 
Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720  
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Joany & Coos Hübscher 
Leny Oudendijk 

659 674 974 
965 745 628 

ClubBand Theo Tappen 691 126 570 
Evenementen: 
nvoc.evenementen@gmail.com 

Monique Croughs 
 

699 985 116 
 

Evenementenkalender Beheer: Rini den Hartog 965 747 479 
Externe zaken: Dolf Bergmans 

Chris Jacobs 
965 748 579 
634 337 907 

Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Joany Hübscher 

Perry van Glabbeek 
965 745 206 & 659 674 974 
966 498 075 

Golf: 
nvoc.golf@gmail.com 

Perry van Glabbeek 
Chris Jacobs 
Wim Witteveen 

966 498 075 
634 337 907 
669 454 373 

Horeca: Anneke Blokland 618 818 744 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers 

Kok Kroef  
695 867 006 
615 424 951 

Klaverjassen: Nico Zwinkels 965 748 596  
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 965 973 454 
Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Mode Op Maat: Coby Hilgeman 965 748 459 
Nieuwsbrief   Redactie: 
                    Lay-out: 
                    Advertenties: 
redactie@nvoc-delagelanden.com 

Annette François 669 376 361 
Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Louk Clavan 966 494 182 
  

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 
Schilderen: Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 
966 494 182 
966 491 834 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Spaanse les: Nico Huikeshoven 968 979 837 & 680 172 746 
Technische zaken: Chris Jacobs 634 337 907 
Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 
Hein van Doorn 
(administrateur) 

965 747 142 

Toneel Rini de Hartog 600 373 632 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Website: Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 
Edwina Zengerink 

678 172 119 
966 491 457 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 

 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 
14:30 - 17:00 ClubBand 

19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 

19:30 - 23:00 Bridgedrive 
  

  
Dinsdag 

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

13:00 - 16:30 Mode Op Maat 

 met Coby en Beatrijs 
  

  
Woensdag 

Hele dag Biljartclub 

Vanaf ± 13:00 Golf 
20:00 Klaverjassen 

  
  

Donderdag 
Hele dag 

10:00 - 12:00 

Biljartclub 

Jeu de boules 

10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen met Anna & Louk 
16:00 - 20:00 Clubmiddag 

16:30 - 18:00 Geldzaken  
15:30 - 18:00 Bibliotheek 

  

  
Vrijdag 

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

14:30 - 14:50 

15:00 - 18:30 

Inschrijven bridge 

Bridgedrive 
  

  
Zaterdag 

Vanaf ± 13:00 Golf  
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2013 
 

pagina 

APRIL 2013 

8-12 april  Bridgereis naar Carmona  

14 april 17:00-20:00 ‘Goud van Oud’ borrel  

16 april  Speurtocht in Benissa  ***** 25 

16 april 20:00 uur Filmavond 23 

20 april 19:15 uur Benidorm Palace  *****  

23 april 20:00 uur Klassieke muziekavond 27 

28 april 10:30 uur KKK  

    

    

MEI 2013 

2 mei 17:00 uur Kroningsborrel 29 

3 t/m 6 mei  Golfreis  

21 mei 20:00 uur Filmavond 29 

26 mei 10:30 uur KKK  

    

    

    

    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

*****   Bij deze activiteiten: inschrijven bij de gastvrouwen.  ***** 
Uw betalingsbewijs is uw toegangsbewijs. 

 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien van toepassing - 
onze website en/of mededelingen@nvoc-delagelanden.com in de gaten voor nadere details, 
wijzigingen en eventuele overige activiteiten!  
 

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO 
 

 
 

Mededelingen via mededelingen@nvoc-delagelanden.com dienen ingeleverd te worden bij 
redactie@nvoc-delagelanden.com of een van de bestuursleden, waarna Mohan Metha 
voor publicatie zal zorgen. 
 

 

 

  

mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste clubleden, 
 

Alweer is een maand voorbij. Het zonnetje liet ons de laatste 
weken wat in de steek, maar. vandaag zit ik hier lekker in het 

lentezonnetje mijn ‘woordje’ te schrijven. 
 

Ik zit wat na te denken over het reilen en zeilen van onze club: 

de wekelijkse donderdagen waar heel veel leden reeds hun weg 
naartoe vinden, het Goud van Oud dat een echt succes was 

met zijn orkestje en ‘onze’ leuke zangeressen en de daguitstap naar de Fallas te 
Valencia die, volgens Monique, een zeer geslaagde dag was!  

 

Heel veel mensen hebben weer hun beste beentje voorgezet om alle activiteiten in 
een goede baan te leiden, waarvoor mijn grote waardering!  Ik groet jullie 

 
Christiaan Jacobs 

 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Op 18 maart hadden ca. 55 leden hun contributie 2013 ad € 80,- nog niet betaald. 

Hierbij het vriendelijk doch dringend verzoek het bedrag nu zo spoedig mogelijk 
over te maken op de rekening bij de SabadellSolbank  0081 0674 63 000138654  
 

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse rekening, dan kunt u de 

volgende gegevens gebruiken: 

IBAN code ES05 0081 0674 6300 0138 6544 
BIC: BSABESBB 

Men kan ook contant betalen of pinnen op de clubmiddag.  
 

Mocht de contributie niet ontvangen zijn vóór 15 april 2013 dan worden de niet-
betalers uitgesloten van deelname aan de clubactiviteiten. 

 
Met vriendelijke groet 

Wim Witteveen 

 
 

EVENEMENTEN IN AANTOCHT 

 

April: 

Van 8 tot 12 april trekken de bridgers er weer op uit om het bridgespel te 
combineren met de kennismaking met weer een ander stukje Spanje. Dit jaar gaan 

ze naar Carmona.  
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14 april is er een 'Goud van Oud'-borrel. Gezellig samenzijn met lekkere muziek van 

(iets) vroeger. 
 

16 april vindt een Speurtocht in Benissa plaats. Aan de hand van een aantal 
opdrachten wordt u door het oude stadje Benissa geleid. De nadruk ligt niet op het 

puzzelelement, maar op het ontdekken van de geheimen van dit authentieke 
Spaanse stadje. U doorkruist de smalle straatjes en kijkt op plaatsen waar u 

normaal niet komt en waar uw blik nooit op valt. Heel verrassend, de openbaring 

van de historische elementen en geschiedenis zo vlakbij. 
 

20 april kunt u een spetterende show in Benidorm Palace bijwonen. U gaat met de 

bus en wordt na een boeiende avond weer in Moraira afgeleverd. De deadline voor 

inschrijving was 1 april. Mocht u toch nog mee willen gaan, dan zijn er nog enkele 
plaatsen in de bus beschikbaar. U kunt zich daarvoor voor een week inschrijven bij 

de gastvrouwen (van donderdag tot donderdag), dan heeft u tijd om zelf een ticket 
voor de show bestellen. Let wel: de plaatsen in de bus komen na die week weer 

automatisch vrij als u niet reageert! Meerijden kost € 12,50. 

Instappen om 19:15 uur op Avda de Madrid (bij de bushalte tegenover Espai 
la Senieta), vertrek om 19:30 uur. 
 

Mei: 

Donderdag 2 mei om 17:00 uur organiseert de club de Kroningsborrel. Informatie 
hierover vindt u elders in deze Nieuwsbrief. 
 

De evenementencommissie 

 

 
NIEUWSBRIEF VOORTAAN IN ZWART-WIT 

 
Aan kwaliteit zit een prijs vast. Helaas zijn de kosten van het drukken van de 

Nieuwsbrief te hoog aan het worden. Het bestuur en de redactie kwamen tot de 

conclusie dat het uitsluitend in zwart-wit uitgeven de beste optie is om de kosten te 
drukken en de kwaliteit van het blad verder te handhaven. De omslag blijft in kleur. 

Op de website vindt u echter iedere maand alle ingezonden foto's bij de artikelen in 
kleur en ook sommige advertenties. Er is daar ook de mogelijkheid meer foto's te 

plaatsen dan in het blad. 
 

De redactie 

 
 

GOLFNIEUWS 

 

Mensen wat een feest was het afgelopen zaterdag 9 maart weer tussen de holes bij 

‘club de Ifach’. Weer 32 deelnemers, verdeeld in 8 flights, die krachten en 
vaardigheden maten op de altijd uitdagende holes van de Ifach. Om 13:50 uur 

startte de eerste flight en om 15:00 uur mocht de laatste flight de bal afslaan.  
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Op jacht naar de birdies maak je op zo’n middag leuke momenten mee. Leny’s bal 

lag bij hole 8 na twee slagen in een greppel nabij de green. ‘Kijk’, zegt ze, ‘zo haal 
je de bal met een ijzer eruit en speel je hem naar de hole’. De actie was 

formidabel, vanuit de greppel in één keer in de hole. Dit was voor Leny een par. 

Bravo! Joep in de zelfde flight lag eveneens in de greppel en volgde het voorbeeld 
van Leny. Zelfde club, slechte positie en kijk met eenzelfde slag in één keer in de 

hole.  Toch frappant!  Met dank aan Leny! 
Nog een leuk voorval in dezelfde flight was dat bij hole 2 Joany haar vierde slag 

sloeg, zes meter voor de bunker, de bal verkeerd raakte en deze als een voetzoeker 

door de bunker ging. Vervolgens was de bal zoek. Waar is de bal gebleven? 
Iedereen in de flight zoeken en na vele minuten vond mede-flightspeler Joep de bal 

in de hole en zo scoorde Joany een par op hole 2. Toch leuk als je bal zoek is en in 
de hole ligt te wachten! 
 

Deze middag werden totaal 13 birdies gescoord! 

Marijke, Manfred, Gerian 3x, Francien, Ingeborg (intro), Joep 2x, Leny en nog 3 
birdies bij de twee vriendinnen van Gerian en Francien, Sylvia en Anna. Proficiat! 
 

Dagresultaat: 

Veronique 40 sf punten; Rinie 39 sf punten; Perry 37 sf puntenNa de wedstrijd 
werd zo als gebruikelijk gezellig nagezeten onder genot van een drankje en hapje 

en werd de jarige Cees Beerepoot uitbundig toegezongen. 

De redactie heeft deze verjaardag 4x deze week mogen meevieren: Maandag- en 
vrijdag bridge, Golf en AOW-herenclub. Kees het was me een waar genoegen. 

Gefeliciteerd en SALUD! 
 

Coos Hübscher 
 

 
BEZOEK AAN DE FALLAS IN VALENCIA,  

iets anders dan anders. 

 
Met enige moeite wist de buschauffeur ons tot in het centrum van Valencia te 

brengen, op nog geen 2 minuten lopen van de Plaza de Toros. Het was half één en 
op de Plaza del Ayuntamiento begon zich een enorme menigte te verzamelen, in 

afwachting van de ‘mascletà’, om 14:00 uur precies.  
Monique en ik hadden afgesproken met onze dochter Sylvia, die al 12 jaar in 

Valencia  woont. Haar ‘novio’ Alexis had als verrassing speciale uitnodigingen om in 

de grote sociëteit van het ‘Ateneo Mercantil’ schuin tegenover de Ayuntamiento van 
het vuurwerk te gaan genieten.  Via een hal met imposante trappenpartij kwamen 

we in een enorme zaal met grote zuilen, waar enkele lieftallige dames de vele 
genodigden verblijdden met (gratis) Amstel bier en lekkere tapa´s.  Na de eerste 

dorst gelest te hebben gingen we naar de derde etage, waar in een andere zaal 

uitsluitend witte wijn geschonken werd. 
Onze uitnodigingen waren echter van hoger niveau, dus we mochten naar het 

grote balkon op de 7-de etage, vanwaar het uitzicht op de mensenmassa beneden   
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foto’s:  Peter Croughs 
 

overweldigend was. Hier werd uitsluitend ‘Cava Rosado’ geschonken, dus toen de 

‘mascletà’ begon, konden de enorme knallen ons niet meer bommen! 
Na een prima etentje in een lokaal restaurant gingen we de voornaamste Fallas 

bekijken en het was interessant om te zien hoe de verschillende onderdelen ter 
plaatse in elkaar gezet werden. Op de Plaza del Pilár werden juist de laatste vogels 

op de enorme beeldengroep geplaatst, wat aan de bewonderende toeschouwers 

spontaan een groot applaus ontlokte. Iets verderop speelde een muziekbandje de 
sterren van de hemel en onderweg naar ‘Na Jordana’ volgden we het muzikale 

bandje van deze bekende Falleros, die door het dolle heen waren, omdat hun Ninot 
als ‘indultat’ gekozen was!  Deze begenadigde creatie wordt dus niet verbrand en 

krijgt een plaatsje in het museum van de ‘ninots premiados’.  De duurste Falla van 

dit jaar, die van de buurt Jerusalén, heeft € 240.000,- gekost en wordt wel 
verbrand! 

Onze Valenciaanse schoonzoon-in-spé wist overal de juiste adresjes, waar ze de   
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beste ‘churros’ maken, waar je de beste ‘buñuelos’ kunt eten en, last but not least, 

waar ze  het beste ‘Agua de Valencia’ schenken. 
Monique had de businstapplaats zo gepland dat we bij avond nog een kijkje 

konden nemen in de C/Cuba en de C/Sueca, bekend om de prachtige 

feestverlichting. Wat we hier te zien kregen overtrof al onze verwachtingen: een 
spectaculaire lichtshow op muziek, waarbij niemand stil kon zitten. 

In de barretjes in de buurt zagen we verschillende Hollandse koppen, gezellig 
nakletsend, de drank was er niet duur…  Toch kon de bus gelukkig om klokslag 10 

uur vertrekken. 

Monique had deze trip weer perfect georganiseerd, inclusief plattegrond met Falla-
route en zelfs de fooi voor de chauffeur was bij de prijs inbegrepen!  

Muchas gracias por todo, het was weer een ‘día de oro’! 
 

Peter Croughs 
 

 

BERGSTAPPERS NAAR LLIBER 

 

Zaterdag 16 maart verzamelden zich 17 
bergstappers bij Pan Pan y Jamón 

Jamón. We reden via Benissa naar 

LLiber waar we onze auto’s parkeerden. 
Het was prima weer met weinig zon. 

Onderweg werd een aantal keren 
gestopt om het landschap en de flora te 

bewonderen en foto’s te maken. Bij een 

soort dierentuin werd uitgebreid 
rondgewandeld om te ontdekken welke 

dieren hier nu eigenlijk zijn. O.a. werd 
een aapje en een zeehond gespot. 

Aangekomen bij de beek waar we overheen moesten bleek het waterpeil hoger te 

zijn dan verwacht, met extra stenen in het water werd de weg begaanbaar 
gemaakt. Na 2½ uur waren we weer terug bij de auto’s. Omdat we te vroeg waren 

om al te gaan eten liepen we naar het 
gezellige pleintje in Lliber bij de kerk 

waar we een drankje namen. Iemand 
bleek jarig te zijn en gaf spontaan een 

rondje. Rond twee uur reden we naar 

restaurant Ca la Lisa vlakbij Lliber. Het 
eten bleek goed te zijn met allerlei 

extra’s ‘de la casa’. Tevreden gingen we 
rond 16:00 uur naar huis.  

 

Jo,Femmy en Harm 
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FILMAVOND IN APRIL 

 

The King’s Speech 
Aan de vooravond van de kroning van Prins Willem 

Alexander tot Koning der Nederlanden een koninklijk 
voorproefje van een voormalige collega uit het 

Britse Koninkrijk 
 

The King's Speech is een Britse film uit 2010 van 
regisseur Tom Hooper en het waargebeurde verhaal 

over Koning George VI, die om zijn stotter-
problemen te overwinnen les kreeg van de 

eigenzinnig logopedist Lionel Logue (Geoffrey 

Rush). 
 

Direct na het overlijden van zijn vader en het 
oneervolle aftreden van zijn broer Edward, wordt 

‘Bertie’, die al zijn hele leven een ernstig 
stotterprobleem heeft, gekroond tot Koning George 

VI van Engeland. Zijn land staat op dat moment aan de vooravond van een oorlog, 
en het volk vraagt wanhopig om een leider in deze bange tijden. Zijn vrouw 

Elizabeth (Helena Bonham Carter) besluit contact te zoeken met de excentrieke 

logopedist Lionel Logue om George te helpen zijn spraak te verbeteren. Ondanks 
een wat moeilijke start lijkt Lionel's onorthodoxe methode zijn vruchten af te 

werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in zijn stem om het volk 
toe te spreken, ook ontstaat er een hechte vriendschap tussen George en Lionel. 

De film sleepte talloze prijzen in de wacht, met als hoogtepunt tijdens de 83ste 

Oscaruitreiking vier Oscars, voor beste film, beste regisseur, beste mannelijke 
hoofdrol (Colin Firth) en beste origineel scenario. De film won op het Filmfestival 

van Toronto de prestigieuze publieksprijs. 
De hoofdrollen worden vertolkt door Colin Firth, Helena Bonham Carter en Geoffrey 

Rush. Trailer van de film: http://www.film1.nl/films/36131-The-Kings-Speech.html 
 

De filmavond is op dinsdag 16 april vanaf 20:00 uur. Speelduur: 118 minuten. 
 

 

NB  
Hierbij wil ik namens veel filmavond bezoekers Wil Heeffer bedanken voor zijn 

inspirerende filmavonden. Wil heeft aangegeven het stokje te willen overdragen en 
Lydia en Guusje la Rivière Zijdel zullen het komend jaar de maandelijkse film 

avonden organiseren. De laatste filmavond van dit seizoen zal plaatsvinden op 
dinsdag 21 mei a.s. Voor deze avond kunt u een keuze maken uit vier films. De film 

met de meeste stemmen zal dan gedraaid worden. Elders in deze Nieuwsbrief 

worden de films kort beschreven. 
 

Lydia la Rivière-Zijdel 
  

http://www.film1.nl/films/36131-The-Kings-Speech.html
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SPEURTOCHT DOOR HET HISTORISCH CENTRUM VAN BENISSA OP 16 APRIL 

 

Benissa heeft verschillende gezichten. Gezichten die gevormd zijn door de historie 
maar in het oude centrum van de stad nog steeds zijn terug te vinden.  
 

Meer dan in de meeste andere plaatsen vinden we in Benissa de tegenstelling 

tussen rijkdom en armoede. Door de plunderingen van piraten langs de kust zijn in 
het verleden verschillende rijke families naar het relatief goed verdedigbare – delen 

van de oude verdedigingsmuur zijn nog goed zichtbaar - Benissa getrokken. Zij 
hebben met hun grote en luxe woningen een belangrijk stempel gedrukt op het 

toenmalige Benissa - het deel van de stad dat gelegen was binnen de oude 
vestingmuren. Maar naast de rijkdom was er ook armoede. Grote groepen trokken 

twee keer per jaar te voet naar de rijstvelden in de omgeving van Valencia (Jucar 

rivier) om op die manier een schamel extra inkomen te verwerven boven wat ze als 
vaak dagloners bij de grootgrondbezitters rondom Benissa konden verdienen. Ook 

zij hebben Benissa een gezicht gegeven. 
 

De Moslim cultuur die net als in een groot deel van Spanje eeuwenlang 
overheersend was heeft ook in Benissa zijn sporen achter gelaten. Zo is de naam 

van de stad afgeleid van het Arabische Beni- Issa (zonen van Issa). In de zestiende 
eeuw, toen het platteland nog overwegend Moors was, werd Benissa al voor een 

groot deel door Christenen bevolkt. De vroegere dominantie van Benissa in de 

regio wordt zichtbaar in de oude Roomse kerken, zoals de kerk bij het Franciscaner 
klooster en later, de imposante 'Cathedral de la Marina'.  

Na de speurtocht is er een 4-gangenmenu in restaurant ‘El Rebost’ in Benissa. U 
kunt zich bij de gastvrouwen (zolang het maximum aantal nog niet bereikt is) 

opgeven tot 11 april. De aanvangstijd is 10:00 uur in ons clubhuis en de kosten 

bedragen € 16,-. 
 

De evenementencommissie 
 

 
BERGSTAPPERS IN APRIL 

 

We gaan weer bergstappen op 20 April. We verzamelen weer om 09:30 uur bij 
Pan Pan y Jamón Jamón, vlakbij het Solpark. Daarna rijden we naar Gata de 

Gorgos waar de wandeling start. Na afloop van de wandeling gaan we met elkaar 
eten in een restaurant in de buurt, globaal van 14:00 tot 16:00 uur. Aangeraden 

wordt voldoende drinken mee te nemen en goed schoeisel te dragen.  
Deze wandeling begint dus in Gata de Gorgos, het eerste stuk lopen we naar 

beneden dwars door een baranca, daarna weer een stuk omhoog. Onderweg 

komen we langs Font de la Mata, hier zien we een fontein die een paar honderd 
jaar oud is en gemaakt door de Moren. Ook zijn hier drinkbakken voor honden. 

Vervolgens is er een vlak stuk over bergpaden langs amandelbomen en 
olijfboomgaarden. Totaal zijn we ongeveer 2½ uur aan het lopen. Honden kunnen 

mee, maar er zijn processie rupsen! Wij vinden deze tocht middelzwaar.  
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND DINSDAG 23 APRIL 2013 

 

De barbier van Sevilla, opera in twee aktes van Gioacchino Rossini. 
 

Zoals destijds beloofd zal het klassieke seizoen worden afgesloten met een 

‘Spaanse avond’, maar dan wél met een knipoog: u gaat samen met Rossini naar 

Sevilla, waar de kapper woont die u al heeft ontmoet aan het begin van het 
klassieke seizoen: Figaro ! 

In Mozarts opera ‘Le Nozze de Figaro’ redt deze schalkse en schelmse barbier het 
huwelijk van zijn broodheer graaf Almaviva en diens vrouw Rosina door met list en 

bedrog te voorkomen dat de graaf vreemd gaat met Figaro's bruid.  
Rossini's opera ‘De Barbier van Sevilla’ gaat over de voorgeschiedenis daarvan: 

dezelfde graaf Almaviva – nog vrijgezel- wil graag trouwen met Rosina en Figaro 

zorgt er met list en bedrog voor dat dat ook lukt! Rossini schreef deze ‘opera buffa’ 
(= kluchtige opera) precies dertig jaar nadat Mozart zijn ‘Nozze de Figaro’ 

voltooide. 
Rossini was vermoedelijk de meest luie componist die de wereld heeft gekend. Het 

verhaal gaat dat hij zijn composities schreef in liggende 

houding op bed of de bank (u kent die houding wel van 
uw puberende kleinzonen) en zelfs te lui was om op 

testaan om een volgeschreven vel bladmuziek op te 
rapen als dat buiten zijn bereik op de vloer was 

gedwarreld. Hij pakte dan gewoon een schoon vel en 

begon opnieuw, vaak in andere vorm omdat hem iets 
anders was ingevallen.  Hij componeerde de ‘Barbier 

van Sevilla’ in veertien dagen. ‘Dus zó lui was hij niet, 
want dan moet hij dag en nacht hebben doorgewerkt’, 

zult u denken. Mis... dat hoefde hij niet omdat de melodieën en de noten als een 
waterval uit zijn brein gutsten en hij ze nog sneller opschreef dan een specht kan 

hameren. 

Doorwerken zou bovendien betekenen dat hij zijn eten moest laten staan en dat 
was wel het láátste wat hij wilde want Rossini was een levensgenieter en een 

lekkerbek van jewelste; de ‘Tournedos Rossini’ – dat exquise gerecht van 
haasbiefstuk met ganzenlever en geschaafde truffel, afgeblust met Madeira - is 

door hém bedacht. 
 

De uitvoering van de ‘Barbier van Sevilla’ die ik laat zien, levert vuurwerk op van 
zeer hoog niveau. De aanstekelijke muziek met voortdurende crescendo's (Rossini's 

‘handelsmerk’) en de voortreffelijke solisten zorgen samen met de luchtige 

enscenering voor de onbedaarlijke, kolderieke chaos die bij een opera buffa hoort. 
Met bovendien een unieke bijzonderheid: de prima donna Joyce DiDonato speelt en 

zingt in een rolstoel! Ze had de avond vóór de opname haar voet gebroken, maar 
wilde absoluut optreden.... dan maar in een rolstoel. En dat gaf het geheel een 

extra avontuurlijk tintje. Het kritische publiek in Covent Garden had een kostelijke 

avond en was laaiend enthousiast.  En ik denk zo dat u dat óók zult zijn ! 
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De opera duurt ruim 2½ uur; het meebrengen van een eigen zitkussentje is 
toegestaan..... 
 

Erik Hulleman 

 
 

KRONINGSBORREL OP DONDERDAG 2 MEI 

 

Op 30 april vindt een unieke gebeurtenis plaats die de Nederlanders niet vaak in 

hun leven meemaken: de kroning van een nieuwe monarch. Er komt dan een einde 
aan een koninginnentijdperk van vele jaren en we krijgen weer een koning.  

De fervente oranjeklanten onder ons zullen vast de hele dag aan de buis 
gekluisterd zitten om het hele spektakel te volgen en ook de wat minder 

koningsgezinden willen ongetwijfeld wat zien van het feestelijke schouwspel. 

Vandaar dat wij besloten hebben op 30 april de deuren niet te openen, maar een 
kroningsborrel te organiseren op donderdag 2 mei. 

Deze clubmiddag zal oranje gekleurd zijn! Iedereen wordt verwacht om 17:00 uur 
(en liever nog iets eerder) waar u getrakteerd wordt op een kop koffie of thee met 

een uiteraard oranje soes. Om 18:00 uur brengt de voorzitter een toast uit met een 
glas cava (onverwacht oranje van kleur) op de nieuwe koning en koningin. 

De middag wordt opgelekkerd door Hollandse hapjes. Vult u zelf maar in: haring, 

bitterballen en kaas. Dit alles biedt de club aan. De overige drankjes zijn voor eigen 
rekening. 

Om de sfeer te verhogen, vragen we zoveel mogelijk bezoekers hun creativiteit aan 
het werk te zetten en een oranje toets aan hun kleding toe te voegen. Wij zorgen 

voor een uitbundige versiering van het clubhuis! 
 

De evenementencommissie 

 
 

FILMAVOND DINSDAG 21 MEI 2013  

AAN U DE KEUZE! 

 

Stuur mij een e-mail (lydiazijdel@gmail.com) met uw keuze 1, 2, 3 of 4 en de 
meeste stemmen zullen bepalen welke film gewonnen heeft en dus gedraaid zal 

worden. Stemmen kan tot 15 mei a.s. 
 

1. Mao’s Last Dancer  (Australië, 2010, 113 min) 
De arme boerenzoon Li groeit op tijdens de Culturele Revolutie in 

China. Op zijn elfde wordt hij geselecteerd voor de strenge 
balletacademie van Mao’s vrouw. Li blijkt een waar talent en hij 

wordt ontdekt door het Houston Ballet. Als een van de eerste 

uitwisselingsstudenten krijgt Li toestemming om naar Amerika te 
reizen. Na een eerste cultuurshock omarmt Li de vrijheid en 

weigert naar China terug te keren.   

mailto:lydiazijdel@gmail.com
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Het gevolg is een dramatische confrontatie op het Chinese consulaat, die alle 

nieuwsmedia in de Verenigde Staten weet te halen. Naar de autobiografische 
bestseller van Li Cunxin. Een ontroerende en romantische (dans) film met fraaie 

opnamen in China en in de VS. 

Trailer http://www.youtube.com/watch?v=CutV49iM3WQ 
 

2. Yo, también (Spanje, 2012, 99 min)   

Yo, también is een verrassend sociaal drama door Alvaro Pasto 

Antoinio Naharro. De film draait om de 34-jarige Daniel uit 
Sevilla. Hij is de eerste Europese man met het syndroom van 

Down met een universitair diploma. Als Daniel een nieuwe baan 
krijgt, ontmoet hij de vrijgevochten collega Laura. Hun 

vriendschap trekt de aandacht van vrienden en familie, die het 

problematisch vinden als Daniel verliefd wordt op Laura. Yo, 
también is het debuut van schrijf- en regie duo Álvaro Pastor en 

Antonio Naharro. De film is scherpzinnig en humoristisch, innemend maar niet zoet. 
Yo, también zet in hoog tempo de zaken op scherp: wie is er nu helemaal normaal, 

waarom kijken we zo snel naar mensen met Down alsof het kinderen zijn, en hoe 

treurig kan het zijn om juist wel heel gewoon te zijn.  
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=PQ0-SL3_2Qc 
 

3. Biutiful  (Mexico/Spanje 2010, 148 min)   'Biutiful' vertelt het 

verhaal van de criminele tussenbaas Uxbal (Javier Bardem), die 
in een vettig glimmend Barcelona de schakel is tussen een 

Chinees naaiatelier en illegale Afrikanen die nepspullen verkopen 
in combinatie met drugs. Uxbal leeft met zijn twee kleine 

kinderen in een smerig appartementje in een deel van de stad 
waar toeristen nooit komen. Zijn vrouw, die aan borderline lijdt, 

is de voogdij kwijtgeraakt. Het is een schimmig en grauw 

bestaan, waar geen van de betrokkenen veel plezier in heeft. Dat 
wordt er niet beter op als het doodvonnis over Uxbal uitgesproken wordt na een 

medisch onderzoek. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven. Wat kan Uxbal 
nog rechtbreien aan de verziekte situatie waarin hij zich bevindt? Zeer rauwe maar 

indrukwekkende film over armoede, recht en onrecht in het hedendaagse Spanje 

gemaakt door Alejandro González Iñárritu. 
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ZoLjQ9EIvrM 
 

4. Habemus Papam  (Italie, 2010, 104 min)  Habemus Papam 

ofwel ‘We hebben een Paus’, de woorden waarmee bekend 
wordt gemaakt dat het conclaaf een nieuwe Paus heeft gekozen, 

begint met de dood van de Paus en het conclaaf dat zijn 
opvolger kiest. Eenmaal gekozen raakt de nieuwe Paus (Michel 

Piccoli) in een diepe persoonlijke crisis, vanwege de vele 

verantwoordelijkheden die hem boven het hoofd hangen. Overal 
ter wereld wacht men in spanning op de officiële bekendmaking 

van de Paus, maar deze durft zich niet te laten zien. Op het   

http://www.youtube.com/watch?v=CutV49iM3WQ
http://www.youtube.com/watch?v=PQ0-SL3_2Qc
http://www.youtube.com/watch?v=ZoLjQ9EIvrM
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Vaticaan zit men met de handen in het haar. Ze schakelen de hulp in van een 

psychoanalyticus (Nanni Moretti). De komt niet veel verder. Wanneer de Paus 
vervolgens de benen neemt, blijven de Kardinalen, de verbijsterde 

psychoanalyticus en een wanhopige PR functionaris ‘gevangen’achter in het 

Vaticaan… Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=rnfiosFE6P0 
 

Lydia la Rivière-Zijdel 
 

 

EEN HEEL BEVREDIGENDE KEVERVAL 

 

Velen van ons worden geteisterd door de 
oprukkende picudo rojo. Er zijn al talloze 

palmbomen gesneuveld en andere moeten 

zorgvuldig bewaakt en verzorgd worden 
om geen lekkernij te worden voor veel-

vretende larven. Wij hebben zelf een 
mooie grote palmboom en een kleinere, 

veelbelovende. We hebben hiervoor een 
prijsopgave laten maken. Het zou ons 

bijna 800 euro kosten de boom schoon te 

laten maken en een jaar lang te laten beschermen. En garantie werd niet gegeven!  
Nu hebben we een zwager wonen in Portugal waar ook vele palmbomen het 

landschap sieren. Hij kwam op bezoek en bracht als cadeautje een keverval mee. 
Het is een knalrode emmer met op strategische plaatsen enkele gaten. In de 

emmer moeten we iedere drie maanden een geurzakje hangen. We doen in de 

emmer water met enkele druppels afwasmiddel. De kevers worden aangetrokken 
door de sterke geur en kunnen niet meer uit de emmer. Het afwasmiddel breekt 

het oppervlak van het water en ze verdrinken. (geldt overigens ook voor het 
zwembad als er veel wespen zijn). De emmer moet minimaal 10 meter van de 

palmboom afstaan (bij ons 30 meter); hij kan hangen of stevig neergezet worden. 

 
We hebben sinds oktober al meer dan honderd (100!) dikke kevers 

gevangen. (en daar zat het winterseizoen bij). 
 

We zijn op internet gaan kijken en tot onze verbazing ontdekten we dat dit middel 
in Murcia ontwikkeld is en dat het te koop is bij de Spaanse boerenbond Silvestre 

Martinez in Benissa. In de hoofdstraat (N332) rechts een open winkel in de 

winkelrij (Avda Pais Valencia 88). De naam van het systeem is Rhynchonex. De 
kosten zijn heel laag: emmer + zakjes voor een aantal maanden € 21,90 (de zakjes 

zijn € 12,95 voor zes maanden). Het bleek goedkoper dan in Portugal. Tuincentra 
reppen niet over het bestaan. 

In deze Nieuwsbrief vermijden we altijd stukken die een commerciële lading 

zouden kunnen hebben. Maar we vinden dit zo'n belangrijk nieuws dat vele  

http://www.youtube.com/watch?v=rnfiosFE6P0
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palmbomen kan redden, dat we het toch willen publiceren. Alleen de natuur wordt 

er beter van! Als velen zo'n keverval neerzetten, zou het probleem vanzelf opgelost 
worden.     ( http://www.e-econex.com/atrayentes-para-insectos-ficha.php?ida=6 ) 
 

Voor alle volledigheid: we gieten nog wel zelf gif iedere drie maanden in de kruin 

van de bomen. Een eigenwijze kever zou eens kunnen verdwalen.... Maar de geur 
in de zakjes blijkt heel sterk! 

 

Annette François 
 

AOW / HERENCLUB 

 

Is dit ff schrikken als je op zondagochtend vroeg over de boulevard loopt te 

slenteren en je ziet plotseling een groep mannen met witte caps op, voorzien van 
twee vlaggetjes, Spanje en Nederland en aan de voorzijde van de cap letters AOW 

in het blauw.  Ik snapte er niets van.  Had ik dit niet al eens eerder gezien, maar 
dan een groepje mannen met grijze oubollige caps op en bij een ander terras, bij 

Carámbano aan de boulevard? Ben ik aan het hallucineren? Deze groep mannen 

doen zich te goed bij restaurant ‘Eleven’ en hebben net als die andere mannen bij 
Carámbano het hoogste woord.  

Zijn er twee groepen mannetjes met caps op?  Ook bij deze groep, net als bij de 
andere, is een voorganger, ik denk een dominee of zoiets, die de 

zondagochtenddienst opent,  anders zou ik het niet weten.  

  

http://www.e-econex.com/atrayentes-para-insectos-ficha.php?ida=6
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JASON GAST OVER UITSTRALENDE PIJN IN BEEN 
 

In de praktijk komen klachten in rug het meest voor. Dit 
kan gepaard gaan met uitstralende pijn in een of bijder 

benen Deze uitstralende pijnen worden veroorzaakt door 
irritatie of beschadiging van de zenuw. Dit ontstaat als er op 

de zenuw langdurig druk staat, zoals bij een hernia of als 

een wervel tegen de zenuw duwt.  Vaak is de betreffende 
zenuw al langere tijd bekneld en worden de symptomen 

zoals pijn, tintelingen, doofheid en minder kracht 
veroorzaakt door de wisselwerking van de signalen tussen 

de hersenen en het desbetreffende lichaamsdeel niet goed 
doorkomen. De zenuw doet dus makkelijk gezegd zijn werk niet naar behoren. Het is 

te vergelijken met een elektriciteitsdraad waarvan de omhulsel is beschadigd en af en 

toe kortsluiting maakt. Mensen klagen over pijn in de benen tijdens lopen, tintelingen 
bij zitten, pijn in de bil uitstralend naar de knie en zelfs helemaal tot in de voet(en). 

Dit probleem kan worden opgelost door de oorzaak van de inklemming van deze 
zenuw weg te nemen, dus de druk op de zenuw weg te nemen. De zenuw kan in 

verschillende plaatsen bekneld zijn; in de wervelkolom, in het bekken en in de bilregio. 
Het is van essentieel belang de werkelijke plek van beknelling vast te stellen. Vaak 

wordt te snel de schuld gegeven aan uitstulpingen/hernia’s van de tussen-
wervelschijven in de wervelkolom en wordt de verkeerde behandelmethode gestart. 

Meer dan eens ligt de oorzaak net buiten de wervelkolom, zoals inklemming van de 

Ischiaszenuw in het bekken. Deze zenuwinklemming geeft uitstraling in het been 
meestal tot aan de knie met pijn in de bil. De aandoening wordt veelvuldig foutief 

gediagnosticeerd als zijnde een hernia.  
 

Wij merken in de praktijk dat mensen te lang met dit soort klachten rondlopen, soms 

jaren, voordat de juiste diagnose wordt gemaakt. Onze kliniek is gespecialiseerd in het 

behandelen van deze klachten. Door middel van Chiropractische technieken als 
manipulaties, mobilisaties, spiertechnieken en aanpassingen in de houding kan de druk 

van de betreffende zenuw worden verwijderd. Wel moet daarna de zenuw herstellen. 
De zenuw is na inklemming beschadigd en zal in zijn geheel moet herstellen na het 

wegnemen van de oorzaak van de druk. Dit is een langzaam proces en dit betekent 
dus, dat na het wegnemen van de oorzaak van de uitstralende problemen, het enige 

tijd duurt voordat de zenuw zijn werk weer volledig en zonder pijn doet. Dit proces kan 
wel worden versneld door het nemen van vitamine B. Verder is er GEEN andere 

therapievorm die een ingeklemde zenuw vrij kan maken. 

In onze kliniek combineren wij Chiropractie, houdingsoefeningen en het nemen van 
voedingssupplementen om dit soort problemen met groot succes te verhelpen. Indien 

nodig maken we gebruik van röntgen en MRI onderzoek om onze diagnose te 
ondersteunen. 

 
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze 

kliniek in Calpe.  Jason Gast (Doctor in Chiropractic), Quiropráctica Calpe, Avda. 

Puert de Santa Maria 25.          Tel: 965 875 917.        www.quiropracticacalpe.es 
 

  

http://www.quiropracticacalpe.es/
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Maar wel vreemd, twee groepen! Ben eigenlijk benieuwd of de gemeente 

toestemming heeft gegeven op zondagochtend deze soort bijeenkomsten – 
diensten - te mogen laten houden. Zo nieuwsgierig als ik ben, slenter ik toch door 

naar Carámbano om te kijken of die andere groep daar ook zijn bijeenkomst heeft.  

Daar aangekomen constateer ik dat de tent gesloten is. Zeker met vakantie?  
Terugslenterend spreek ik een oude Spaanse man aan en vraag hem of hij van dit 

dorp is. Gelukkig bevestigt hij dit, zodat ik meteen de vraag stel of hij weet van 
welke religie deze groep mannen is.  Deze Spanjaard helpt mij direct uit de dromen 

en vertelt me dat deze groep mannen een herenclubje is, genaamd AOW, hetgeen 

staat voor Aangenaam Ouder Worden. Moet je ook maar op komen. Op de 
zondagochtenden bespreken ze de wereldproblemen en actueel nieuws onder het 

genot van een drankje en een hapje. 
Maar zijn er dan twee groepjes?  Nee, deze club zit nu bij ‘Eleven’ daar de 

uitbaatster van Carámbano met vakantie is. En vandaag is er een feestelijke 
bijeenkomst vanwege de ‘Caps’ wisseling. Een lid van deze oudere heren is zeer 

modern denkend en vond het de hoogste tijd dat de toch wel  mooie, maar 

oubollige caps vervangen moesten worden door moderne caps. 
Ik moet zeggen dat, als ik die heren zo zag, ze met dit nieuwe hoofddeksel er veel 

sneller en stoerder uitzagen dan met die grijze petjes op. Sommigen leken 
voorheen wel of ze zo uit het Vaticaan kwamen lopen, nu denkt een buitenstaander 

dat het baseball coaches zijn of dat ze behoren tot de groep Formule I sponsors. 

Zo zie je maar: De cap maakt de man. 
Ik ben van mening als buitenstaander dat deze heren de gever van de caps – in de 

wandelgangen heb ik vernomen dat hij Hans wordt genoemd en in België woont – 
wel dankbaar mogen zijn voor deze positieve styleverandering.  Ik denk bij mijzelf: 

als ik de leeftijd van deze heren bereik, wil ik ook wel zondag ‘s ochtends gezellig 
meebabbelen. Maar ja zover is het nog niet. Hoewel de cap mij nu al aanstaat! 

 

Coos Hübscher 
 

 
LAS GUAPAS Y LA GUARDIA 3 

 

De guapas gingen na 1978 nog vele malen met z’n vieren naar Javea en de 
marido’s bleven braaf....nou ja braaf.... achter en genoten op hun beurt van de 

whisky, lekker vaak snacken met de kids en de Chinees niet te vergeten.  
De dames deden het wat luxer en gingen wat decadenter aan de slag. In die jaren 

kon je sjiek uit eten voor ongeveer 2500 peseta’s (plusminus € 15) en dat met 4 

personen met alles erop en eraan. We maalden er niet om om een half uur te 
rijden voor een gezellig en goed restaurant en we kwamen toendertijd bijvoorbeeld 

ook al bij ‘La Solana’ in Alcalali en bij ‘El Coral del Pato’ in Gata. Maar ook in 
restaurants die inmiddels verdwenen zijn of althans, die wij niet meer hebben 

kunnen ontdekken, zoals o.a. ene ‘Pepe’. Het allereerste jaar kregen we een blik 

met kooltjes onder de tafel geschoven, want de señorita’s mochten geen koude 
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voetjes krijgen. Zodra hij klaar was met koken en de verrukkelijke kipschotel had 

opgediend, pakte hij zijn gitaar en zong er de prachtigste Spaanse liedjes bij. Wij 
genoten, zwijmelden en smolten voor die man.  

Een ander restaurant met heerlijke herinneringen is ‘Tasca de Sella’, maar ook dat 

hebben we nog niet kunnen herontdekken. Buiten bij de ingang stond een lege 
oude badkuip en Enny moest steevast eerst in bad voor we weer naar huis 

mochten. Ja, we konden vreselijk melig en baldadig zijn en de slappe lach krijgen 
om de stompzinnigste dingen. Dikwijls speelde de eigengemaakte sangria, die we 

voor of na onze tenniswedstrijden nuttigden, een grote rol bij de mate van 

meligheid. Ach we deden er niemand kwaad mee, hooguit namen we hier en daar 
wat kerels op de korrel, die iets te veel aandacht wilden.  

Maar… één avond staat me nog duidelijk in m’n geheugen gegrift. We waren weer 
is ergens ‘ver’ weg geweest om lekker te gaan eten en in dat restaurant stonden 

een paar ongure kerels aan de bar constant naar ons te gluren. Het vervelende 
was, dat ze ook meteen na ons vertrokken en ons met hun auto bleven volgen. 

Aangezien het huis van onze vrienden op de Cabo d'Ambolo er nogal verlaten bij 

lag, vonden we dat geen rustgevende gedachte en wilden we die griezels eigenlijk 
wel afschudden ! 

Nou dat lukte dus helemaal niet en ten einde raad zijn we gestopt bij een 
hotel/bar/restaurant in de buurt van de Cabo. De eigenaar was een Belg en Enny 

kende de man persoonlijk. Hij begreep ons probleem en onze achtervolgers hadden 

zich inmiddels al aan de bar gezet met een cerveza. De vriendelijke Belg stelde ons 
gerust en beloofde dat de mannen van de Guardia die op dat moment ook aan de 

bar zaten, ons wel naar huis wilden begeleiden en een oogje in het zeil zouden 
houden. Na een klein half uurtje was het dus zover. De man wenkte dat we konden 

gaan en de guardia’s stonden ook tegelijkertijd op. Hoewel opstaan….. ze zwaaiden 
op en dat gaf ons nou ook weer een wat minder goed gevoel. Toen de jongste van 

de twee op onze treeplank kwam staan en z’n dronken kop met z’n prachtige 

donkerbruine kinderogen door het raam stak en me probeerde te zoenen, waren 
we er helemaal klaar mee. We zijn als idioten weggescheurd, want voordat die 

twee in hun auto zaten was het volgend jaar maandag. Enfin.... we waren 
behoorlijk gestrest en van slag toen we bij het huisje aan kwamen en zijn als een 

speer naar binnen gerend. Het eerste half uur hebben we in het donker de wacht 

gehouden, want je zal maar een paar dronken Guardia’s aan je deur krijgen. Nou 
voor ons waren ze aardig door het ijs gezakt en we hebben dan ook nooit meer 

ene Guardia om hulp gevraagd. Hetgeen ons nooit belet heeft om ’s avonds 
gewoon weer lekker op pad te gaan en te genieten van het verrukkelijke Spaanse 

leven.  

We hebben deze meidenvakanties tien jaar lang mogen doen en uiteindelijk heeft 
het ertoe geleid dat wij hier zijn komen wonen. Onze vrienden hebben hun huis al 

lang geleden verkocht, maar ze komen ieder jaar nog even mee genieten in onze 
casa, want dat Spanjegevoel raak je nooit meer kwijt!! 
 

Una abuela  
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DE MEDITERRANE TUIN. 

 

Deze maand: Hoya carnosa. ( De wasbloem.) 
 

Velen van u kennen de Hoya als kamerplant in 
Nederland. Maar deze plant is ook goed toepasbaar in 

de Mediterrane tuin. Vooral als pot of kuipplant of als 
een toepassing in een ‘hanging-basket’. 

Zelf heb ik de Hoya carnosa al vele jaren in Nederland 

als toepassing in een plantenkas. Maar hier in Spanje 
groeit en bloeit de plant ook al weer ruim 14 jaar 

vanuit een ‘hanging basket.’  
De wasbloemen behoren tot een geslacht van zo’n 200 

soorten. Oorspronkelijk komen de planten uit India, 

China en ook uit Australië. De meest voorkomende soorten zijn de Hoya carnosa, 
de Hoya australis (heeft heel groot blad) en de Hoya bella (Is een wat meer 

kleinere wasbloem).  
In dit artikel informeer ik u graag over de Hoya carnosa, de grote Wasbloem. Deze 

bloeit hier aan de Costa Blanca vooral in juli, augustus , september. De veelvuldige 
bloemen, zitten als het ware in een halve bol en zijn van kleur wit, met in het 

midden roze stervormige bloempjes. De Hoya is een klimplant, moet dus geleid 

worden. Het blad is vlezig en glanzend en is donkergroen van kleur. Op de bloemen 
verschijnt er vaak druppels 

nectar. De bloemen 
verspreiden een heerlijke 

geur.  

Na de eerste bloei volgen 
meestal nog een tweede en 

derde bloei. De plant vraagt 
veel licht en gedijt goed in de 

zon. Wat halfschaduw is zeker 

niet verkeerd. De Hoya groeit 
het beste in grond dat veel 

turfmolm bevat. Dus in een 
goede potgrond. Verder is het 

goed om de plant regelmatig 
water te geven.  

Zoals gezegd, kunt u de Hoya goed als hangplant hanteren. Echter wanneer u de 

plant in een pot of kuip toepast, dan is het noodzaak om een klimrek voor geleiding 
aan te brengen. Een belangrijke tip die ik u nog mee moet geven, is dat na de bloei 

de oude bloembeginsels moeten blijven zitten. Hieraan komen namelijk de 
volgende nieuwe bloemen. Veel succes toegewenst bij toepassing! 

 

Rik de Greeff 
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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 
Seprona 965 146 129 
 
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 
Interkerkelijke Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa 10, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 
Rincón de Loix (telefoon: 966 865 977) 

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) 
Kerkdienst elke zondag om 11:00 uur, waarin een 
Nederlandse predikant voorgaat. In maart en april 
2013 is dat ds. Willem van Buuren uit Oosterbeek. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie. Wilt u 
meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig? 
Bram Gerth (965795152), Henk de Jong (965974303) 
of Chris en Ria de Jong (966236986) helpen u op 
weg. Website: www.kerkdenia.nl 

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

 

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

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

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

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