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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
MEI 2008 

  
Correspondentieadres: 

NVOC „De Lage Landen‟ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

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

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

route te volgen: 

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

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

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

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

buurtbewoners? 
  

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

  

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

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

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

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

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

    
Redactie: 

Layout: 

Hugo Bergmans (hugo.bergmans@gmail.com) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmal.com) 

Advertenties: Hugo Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum voor het juninummer: 22 mei 2008 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan – Teulada 
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BESTUUR 
    
Voorzitter: Gerrit Zengerink 966 491 457 gerrits@wanadoo.es 
Penningmeester: Thom Karremans 965 747 093 thomkarremans@hotmail.com 
Secretaris: Dolf Bergmans 965 748 579 drbspain@telefonica.net 
Bestuurslid &  
vice-voorzitter 

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

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

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

Roel de Jong 
Gerrit Zengerink 

966 490 385 
966 499 382 
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 965 745 628 

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

Peter van Epen 
965 747 322 

Ron van den Brakel 
Computerlessen: Mohan Mehta 965 745 054 

mohan.mehta@gmail.com 

CuliClub: Anna Kerkhoven 
Kiny Karremans 

966 491 834 
965 747 093 

Evenementen: Gerda Barbier 
Monique Krijgsman 

965 745 766 
966 492 564 

Externe zaken: Hugo Bergmans 
Gerrit Zengerink 

966 491 538 
966 491 457 

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

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

Hugo Bergmans 966 491 538 

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

Louk Clavan 
966 491 834 
966 494 182 

Snikzangers: Marijke Herben 
Adinda Venenkamp 

678 172 119 
965 745 528 

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

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

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

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

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

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

Dinsdag 
Hele dag Biljartclub 

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

14:30 - 16:30 Kleding maken met Coby 
  

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 
20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 

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

15:00 Jeu de boules 

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

Vrijdag 

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

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

19:00 - 24:00 Biljartclub 
  

 



Pagina 10 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 
 



Nieuwsbrief mei 2008 Pagina 11 

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2008 

Pagina 

27 april 10:30 uur: Kuieren, Kletsen & Koffiedrinken  

30 april 11:00 uur: Koninginnedag met vrijmarkt 29 
3 mei 09:30 uur: Bergstappers naar Alcalali en Parcent 29 

6 mei 17:00 uur: Voorlichting lokale belastingen in „Espai la Senieta‟ 31 
7 mei 10:30 uur: Overleg bestuur en commissies 31 

15 mei 17:00 uur: Clubbarbecue 35 
18 mei 09:30 uur: Bergstappers naar de Olta 29 

25 mei 10:30 uur: Kuieren, Kletsen & Koffiedrinken  

7 augustus namiddag: Fiesta de Paella y Sangria 35 
 
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. 

 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ 

met o.a. verse haring en bitterballen! 

 

 

 

 



Pagina 12 NVOC „De Lage Landen‟ 

 



Nieuwsbrief mei 2008 Pagina 13 

VAN DE VOORZITTER 

 

Na een prachtige winter is het voorjaar begonnen met veel zon, hoge 
temperaturen, iets waarvoor wij hier hoofdzakelijk zijn. Het onaangename 

Nederlandse en Vlaamse weer ontvluchten en heerlijk buiten leven onder de zon in 
Spanje. Het verenigingsseizoen is in volle gang en de tijd vliegt voorbij richting de 

zomer. De ene activiteit is de andere niet en van sommige activiteiten kun je je 

afvragen of die wel voor herhaling vatbaar zijn. Of dat je als bestuur niet de 
conclusie moet trekken, dat de activiteiten die niet meer de volle aandacht van 

onze leden krijgen, gestopt moeten worden. De komende maanden zal het bestuur 
een evaluatie van de diverse activiteiten houden en in een volgende nieuwsbrief 

hierop terug komen. Op de laatste ledenvergadering heeft het bestuur een oproep 
gedaan om meerdere bestuursleden te werven voor uitbreiding en vervanging 

binnen het bestuur. U zult het ongetwijfeld al raden, niet een aanmelding, niemand 

voelt zich blijkbaar geroepen. Toch heeft een vereniging een bestuur nodig en 
zoals is meegedeeld, men hoeft hier niet permanent te wonen om in het bestuur 

zitting te nemen. Als het aantal bestuursleden maar groot genoeg is, kan er met de 
huidige stand van communicatie middelen rustig bestuurd worden. De beste 

motivatie komt uit u zelf. Als ieder lid van de vereniging 3 bestuursjaren op zich 

zou nemen, zijn we altijd voorzien van een bestuur. Meldt u zich aan, laat u niet 
vragen, heus het is geen enorme taak indien je het doet met zijn allen. Voor u allen 

een fijne en aangename lentetijd, 
 

Gerrit Zengerink 
 

 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
  

Opnieuw start het bestuur de procedure om tot goedkeuring van het vernieuwde 
huishoudelijk reglement te komen. Het oude huishoudelijk reglement en nieuwe 

huishoudelijk reglement kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd bij 

de secretaris de heer Dolf Bergmans vanaf 1 mei 2008. Op deze wijze krijgt het 
bestuur een overzicht van de aanvragen. Uw schriftelijke op- en aanmerkingen 

zullen in de commissie, die het reglement heeft samengesteld, op hun merites 
worden besproken en indien er aanleiding toe bestaat, worden verwerkt. Vanaf 1 

mei 2008 tot 1 september 2008 kan ieder lid van de vereniging zijn bemerkingen 

maken. Hierna wordt een en ander indien nodig aangepast. Het nieuwe 
huishoudelijk reglement kan ter inzage verkregen worden vanaf 3 weken voor de 

eerstvolgende jaarvergadering op 6 november 2008. Op deze vergadering zal het 
nieuwe huishoudelijke reglement ter goedkeuring aan de vergadering worden 

aangeboden. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit, dat u allen begrip zult 
hebben voor deze werkwijze. 

 

Gerrit Zengerink 
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GEZOCHT LEDEN MET 2 RECHTERHANDEN 

 

Bij een vereniging als de NVOC „De Lage Landen‟, 
met een eigen accommodatie, zijn er altijd klussen 

te doen. Zelf ben ik volgens mijn echtgenote Edwien 
begiftigd met twee uitstekende linkerhanden. Zij 

zegt: “Regelmatig erover praten kun je als de beste, 

maar iets maken of herstellen, ho maar.” Mijn 
stereotype antwoord hierop is altijd: “Maar dat was 

mijn vak: erover praten en anderen niet in de weg 
staan, als zij aan het werk waren.” Aan onze 

accommodatie is altijd wel iets te verbeteren of te 
veranderen en daarvoor zoekt het bestuur leden met twee rechterhanden om de 

commissie technische zaken uit te breiden. Dit is nodig om de huidige bezetting te 

helpen. Meldt u zich bij Dolf Bergmans , Mohan Metha of ondergetekende. 
 

Gerrit Zengerink 
 

 

ACTIEMOEHEID? 
 

Eén van de taken van het bestuur is het 
organiseren en/of coördineren van evenementen en 

andere activiteiten. Sommige evenementen keren 
met een zekere regelmaat terug, andere zijn 

incidenteel. Leden komen bijvoorbeeld met een leuk 

initiatief en dat wordt dan verder uitgewerkt door 
de evenementencommissie. Aan de meeste van die 

activiteiten wordt enthousiast deelgenomen. Een 
enkele keer komt het voor dat de belangstelling zelfs zo groot is, dat we „nee‟ 

moeten verkopen (zo zat de Bonte Dinsdagavondtrein vol), of dat we een herhaling 

organiseren (bijv. een tweede bustrip naar Valencia). Maar blijkbaar kan de 
actiebereidheid ook teruglopen, zoals deze maand bleek bij de te geringe 

belangstelling voor het halfjaarlijkse midgetgolftoernooi en het nieuwe initiatief: de 
„High Tea‟. En dan word je gedwongen, hoe jammer het ook is voor degene die wèl 

ingeschreven hadden, zo‟n evenement te cancellen. Een andere activiteit die onder 

druk komt te staan, is de vrijmarkt op Koninginnedag. Daarvoor hebben we 18 
plaatsen beschikbaar, maar zijn er pas twee besproken. Toch gaat deze activiteit in 

ieder geval door. Zoals afgesproken, nodigen we sedert afgelopen week, via een 
bericht in de Hallo, alle Nederlanders die in Moraira en omgeving wonen, uit om 

met ons Koninginnedag te vieren. Ook zij kunnen nu inschrijven voor de vrijmarkt. 
Wilt u nog meedoen bel dan snel met Gerda Barbier (zie pagina 29). 

 

Hugo Bergmans 
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INDISCHE MAALTIJD 

 

Tweede paasdag (25 maart) waande ik me echt even in de Gordel van Smaragd, 
het was heel bijzonder! In alle opzichten, de sfeer om met zoveel gezellige mensen 

gezamenlijk van een waanzinnige authentieke Indische maaltijd te mogen 
genieten. Eerlijk gezegd vond ik het smaakvoller dan in Indonesië, daar hebben ze 

het eten jammer genoeg een beetje teveel aan de Europese smaak aangepast. 

Over het algemeen houden die niet van „pedis‟; maar de kruiden, die deze 
fantastische keukenbrigade heeft gebruikt, waren te gek. Zelf gemaakte sambal, 

wie heeft daar nog zin in? Dan moet je toch echt liefde hebben voor het koken, om 
met de woorden van Lonny (groot Indonesische kok) te spreken. Koken doe je niet 

alleen omdat je elke dag moet eten, maar omdat je het leuk vindt en er elke dag 
plezier van hebt als mensen van jouw kookkunsten kunnen genieten. Eten is in 

Indonesië een van de belangrijkste gebeurtenissen, ze genieten ervan en zitten 

dan ook een poosje te tafelen; dat 
is bij ons wel anders, toch? Daarom 

wil ik nogmaals de mensen 
bedanken, die dit voor ons zo 

liefdevol hebben bereid (er gaat 

behoorlijk wat tijd in zitten, geloof 
me). Ik ga geen namen noemen, 

omdat ik er dan ongetwijfeld een 
vergeet en mede omdat ik nog niet 

iedereen van naam ken, daar ik pas 
4 maanden lid ben van deze 

geweldige club. Maar in die korte 

tijd heb ik wel mogen ervaren dat het een heel sociaal gebeuren is en dat je je niet 
hoeft te vervelen. 

 
Tarima Gasi Miep Leeuwenhoek 

 

 
 

 

 
Er waren eters bij, die er maar geen 

genoeg van konden krijgen! 

 
Kiny Karemans 
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KUIEREN, KLETSEN & KOFFIEDRINKEN 

  

Gilles en ik, Yvonne, gingen op deze zonnige zondag 30 maart met de KKK-club op 
stap. Koos en Din hadden een mooie wandeling uitgezet in de barranca's van 

Teulada. Was niet moeilijk, maar dat is ook niet de bedoeling met leden erbij van 

88 jaar jong, zoals onze Chris. Het was toch nog zo'n 90 minuten lang genieten van 
de prachtige bloemen die hier zo in het wild groeien zoals Gerbera's en Irissen. Ook 

Meidoorn en Mimosa, voor wie het zien wilde was er volop te genieten. Dat deden 

we ook toen we met zijn allen gingen wokken in Moraira. We hadden 3 tafels voor 

8 personen. Heel gezellig dus. De volgende wandeling wordt georganiseerd door 

Clemens en Cris. Wordt nog een verrassing waar naar toe. 

Yvonne Aarts 
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NIEUWE LEDEN HOUDEN DE CLUB JONG 

 

Op 2 april hielden wij ons gebruikelijke koffie uurtje met de dames en heren die, 
sedert het voorgaande jaar, lid zijn geworden van onze vereniging. De bedoeling 

van deze bijeenkomsten is om de „nieuwelingen‟, als dat nog nodig mocht zijn, 
verder wegwijs te maken in het reilen en zeilen van hun vereniging. Maar ook om 

eens te peilen of er mensen tussen zitten, die eventueel bereid zouden zijn, om zelf 

iets voor de club te gaan doen. Bestaande commissies versterken, misschien met 
nieuwe, interessante ideeën of activiteiten komen, of zich kandidaat te stellen voor 

een functie in het bestuur. Nieuwe leden hebben staan meestal fris tegenover hun 
nieuwe club en komen soms met originele ideeën; dat houdt ons jong en alert. 

Praktisch alle bestuurleden waren aanwezig om over dit soort onderwerpen eens 
rustig met de nieuwe leden van gedachten te wisselen. Zoals u allen zeker bekend 

zal zijn, groeit onze vereniging snel. We hebben er in dat afgelopen jaar weer zo‟n 

60 leden bij gekregen; daarvan waren er een kleine 20 op dit informele samenzijn 
aanwezig. Geen indrukwekkend aantal; wellicht is de periode van een jaar te lang 

(is men allang „ingeburgerd‟) en moeten we de frequentie van deze, voor beide 
partijen, toch leerzame bijeenkomsten verhogen tot tweemaal per jaar. In ieder 

geval hoorde ik van twee vrienden van mij, die dit jaar ook lid zijn geworden, dat 

zij deze bijeenkomst zeer op prijs hebben gesteld. De gastdames hadden weer 
gezorgd voor een perfecte ontvangst. Voorzitter Gerit Zengerink hield een 

interessant betoog over het ontstaan van de club en schetste in beeldende 
bewoordingen de “barre en primitieve omstandigheden, waaronder men hier in die 

beginjaren maar moest zien te overleven”. Hulde aan de stichters! Wij hebben 
dankzij hen een vereniging die, met als bewijs het voortdurend groeiende aantal 

leden, duidelijk voorziet in een grote behoefte. Inmiddels hebben zich alweer 

nieuwe leden gemeld, maar die zullen dus nog even moeten wachten voor ze ook 
op de koffie mogen komen. 

Hugo Bergmans 
 

De sinds maart vorig jaar ingeschreven nieuwe leden van onze NVOC waren door 

het bestuur uitgenodigd om ter onderlinge kennismaking in het clubgebouw bij 
elkaar te komen om onder het genot van een kopje koffie iets meer van elkaar en 

het bestuur te weten te komen. Jammer genoeg hebben veel van deze leden aan 
deze uitnodiging geen gehoor kunnen- of willen geven. Aan hen die wel aanwezig 

waren, heeft de voorzitter verteld hoe en waarom onze club is ontstaan. De hier 

wonende Nederlanders en Vlamingen hadden behoefte aan contact met elkaar en 
dat ging vroeger moeilijker dan vandaag de dag. Nu heeft bijna iedereen wel 

telefoon en een belletje is gauw gepleegd. Maar in de beginjaren moest men acht 
tot tien jaar wachten op een telefoonaansluiting en als je dus iemand wilde spreken 

dan moest je er naar toe of je kon een club oprichten. En zo is het gekomen! Na de 
uiteenzetting van de voorzitter werd er nog gezellig nagebabbeld over wat er in 

onze club allemaal mogelijk is en met deze kennis op zak kwam er een eind aan de 

kennismaking. 
Gastvrouw Marijke 
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MET DE BERGSTAPPERS NAAR GRANADELLA 

 

Met 25 stappers gingen wij op 5 april op stap vanaf de manege op de Cumbre del 
Sol naar Granadella. Het natuurgebied Granadella is het zuidelijkste deel van het 

beboste gedeelte van Xabia en grenst ten noorden aan de Cap Prim, dat weer de 
zuidelijke landtong is van Xabia met een weidse blik over de baai van Xabia. Dit 

natuurgebied is ca. 700 ha groot en staat bekend als het Parque Forestal, de 

groene long, van de provincie Alicante. Het is vrij te betreden en wordt overheerst 
door laag struikgewas. Er zijn twee types struikgewas dat hier op de calciet 

rotsbodem gedijen, de met gele bloesem in het voorjaar, de Albaida en de Buxus 
sempervirens. Daarnaast komen er de wilde Orquidea piramidal, paars van kleur en 

de wit paarse Centaurium quadrifolium voor. Deze fauna en de adem benemende 
berggezichten gaven ons het heerlijke bergstappers gevoel, waarvan wij altijd weer 

genieten. Natuurlijk blijft de Nederlandse en Vlaamse politiek en ditjes en datjes 

onderweg niet onbesproken. 

In de bedding van de baranca, op de ronde keien hielden wij een rust pauze voor 

een hapje en een zopie. Om ca. één uur was er tijd om aan te schuiven aan de 
lunch in het restaurant De Cumbre, dat ons een heerlijk spaans menu-tje 

voorschotelde. Mary, Frans en Louk en Marjan, jullie hadden het weer goed 

geregeld, bedankt. 
Koos Venekamp 
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DE SCHILDERSCLUB 

 

Op bezoek bij… Harry Lenferink 
 

Donderdag 10 april j.l. was het dan weer zover, voor onze 6 wekelijkse uitstap. 
Ditmaal brachten wij een bezoek aan de kunstenaar Harry Lenferink. De aanloop 

naar Harry´s tuin van Eden leek even problemen op te leveren, omdat we de weg 

kwijtraakten, maar we kwamen toch nog op de afgesproken tijd op de plaats van 
bestemming aan en werden heel hartelijk ontvangen door Harry en zijn vrouw 

Netty. We kregen eerst een rondleiding door de tuin, die versiert met prachtige in 
brons gegoten creaties, een lust voor het oog was. Bij ieder beeld, kregen wij een 

uitleg en Harry vertelde ons, dat zijn inspiratie voor vele ontwerpen, gebaseerd zijn 
op het thema „geboorte‟, wat hem zeer aanspreekt. Dat je vooral goed moet kijken 

en er dan zelf, soms een andere voorstelling aan geeft, dan wat de kunstenaar 

ermee bedoelt. Harry vertelde over zijn leven en dat zijn hobby uitgroeide tot een 
grote verzameling van de prachtige, soms meer dan 1 meter hoge tot kleine en 

piepkleine kunststukken, zowel in tuin als huis. Ook als dichter is hij goed 
onderlegd, want heeft bij vele creaties een gedichtje gemaakt. Zijn passie en liefde 

voor zijn creaties viel bijzonder op, doordat hij, bij de uitleg zijn beelden soms 

streelde, zoals een draagmoeder, die het kind af moet staan, die zij gebaart heeft. 
Harry´s vrouw Netty, liet onze grote groep, vrij door haar huis heen wandelen en 

onder het genot van een kopje koffie, een prachtige collectie sieraden zien, unieke 
stukken, waarbij ik denk, dat ook Netty‟s inspiratie, bij het ontwerpen er ook wel 

aan te pas is gekomen. Deze mooie sieraden zijn overigens voor zeer redelijke 
prijzen te koop. Onze kennis werd verrijkt, door de uitleg van het gehele, en lange 

ingewikkelde proces over het ontstaan van bronzen beelden en figuren. We hebben 

een zeer leerzame en gezellige ochtend gehad, en willen Harry en Netty nogmaals 
bedanken voor hun gastvrijheid. 

Ria Janssen 
 

Bij dit prachtige beeld verraste Harry ons 

ook nog eens door een van zijn gedichten 
voor te dragen… 

 

 
Toekomstgevoel 

 
Ik voel mij als een drinkglas, buikig van lijn, 
maar met een barst als een gebroken ruit. 

Nog bruikbaar voor de koele wijn, 
Doch de klank gaat duidelijk achteruit. 
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VAN HET KLAVERJASFRONT 

 

Iedere woensdag avond ga ik met een blij gevoel 
naar ons clubgebouw om weer een avondje te 

klaverjassen, want dat vind ik heerlijke ontspanning. 
Of er nu voetbal is op de televisie of niet, ik ben van 

de partij. En gelukkig zijn er nog heel wat leden die 

er ook zo over denken. Daarom is er de laatste paar 
jaar een min of meer vaste kern ontstaan welke nog 

steeds groeiende is en dat is een goed teken. Iedere 
avond zorgen Paul en Wil weer voor leuke en/of 

lekkere prijzen, welke de inzet voor bepaalde prijzen 
nog weer verhoogd, want dan hoor je sommige mede kaarters zeggen ha, die 

wordt voor mij want dat is mijn merk. Dergelijke opmerkingen verhogen alleen 

maar de gezelligheid want de sfeer op de avonden is heel goed. En als Frans op 
het einde van de avond, 

de puntentelling uit de 
computer tovert, stijgt de 

spanning en mag Paul de 

uitslag bekend maken. We 
hebben altijd een eerste 

en tweede plus de 
poedelprijs te verdelen en 

wat mij dan opvalt, is dat 
men met de poedelprijs 

net zo blij is als met de 

eerste prijs, want zeg nou 
zelf „prijs is prijs‟ en zo is 

het. Doordat we een vrij 
grote „vaste‟ groep leden 

hebben die er heel veel 

avonden zijn, hebben we in het begin van het kaart seizoen besloten om een 
competitie te spelen over dertig avonden. Wanneer je meer dan dertig avonden 

meedoet, dan mogen de slechtste uitslagen vervallen. Dat lijkt nogal ingewikkeld, 
maar Frans heeft daar een uitstekend programma voor op de computer omdat 

perfect te kunnen berekenen en niemand twijfelt aan de eerlijkheid van Frans, 

ondanks dat hij ook meedoet in de competitie. Wat mij wel is opgevallen is dat 
zowel met kerst als met Pasen, toen de prijzen wat groter waren, deze beide keren 

naar dezelfde families zijn gegaan, namelijk de families Meijer en van de 
Steenoven, maar ze zijn van harte gegund. Zelf ben ik, om mijn spelpeil te 

verhogen een paar maal naar de paters in de campo geweest om daar bijles te 
krijgen, maar dat heeft toch niet het gewenste resultaat opgeleverd en wat ook de 

einduitslag wordt, ik heb het iedere avond naar mijn zin gehad en daar gaat het 

uiteindelijk om. 
Groetjes, Nico 
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KONINGINNEDAG MET VRIJMARKT 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over onze 
Koninginnedagviering. Nog even ter herinnering: op 30 april bent u vanaf 11:00 

uur van harte welkom in ons clubgebouw „Arnesol‟. Om 12:00 uur zal voorzitter 
Gerrit Zengerink met een welkomstwoordje de viering openen, waarna we, onder 

begeleiding van de Snikzangers, het Wilhelmus zullen zingen. Met een feestelijk 

glaasje Cava brengen we dan een toost uit op onze Koningin. De dames van de 
evenementencommissie doen hierbij nog een laatste beroep op u om taarten, 

hetzij zoetige dan wel hartige, te bakken. Zij kunnen die dan weer op dit feest à 
raison van € 2 per punt verkopen. Op deze wijze willen ze, net als vorig jaar, geld 

bijeenbrengen voor het Alzheimerinstituut in ons dorp. Ook de huuropbrengsten 
van de vrijmarkt gaan naar dit goede doel. Op de vrijmarkt hadden we bij het ter 

perse gaan van deze nieuwsbrief nog wel een paar plaatsjes over, dus heeft u nog 

overtollige huisraad en dergelijke aan de man te brengen, neem dan zo snel 
mogelijk contact op met Gerda Barbier (telefoon: 965 745 766). 

 
Redactie 

 

 
DE BERGSTAPPERS IN MEI 

 
Zaterdag 3 mei gaan we naar Alcalalí en lopen we naar Parcent, het is een 

eenvoudige wandeling van 2½ uur met een klein lastig stukje erin. We beginnen in 
Alcalali leuk om ook eens door het dorp te lopen, de meeste mensen rijden er 

meestal alleen maar omheen of doorheen. Er zitten stukken asfaltweg in maar ook 

mooie bospaden en een klein stukje stijgend. Dus een afwisselende wandeling. 
Als u na afloop wilt gaan lunchen, dient u zich daar van tevoren voor op te geven, 

zodat wij de gelegenheid hebben om een leuke locatie voor u te zoeken en tevens 
te boeken. 

 

Zondag 18 mei willen we weer eens in Calpe op de Olta gaan wandelen, dit is 
een leuk gebied met diverse mogelijkheden, we kiezen dan een wat moeilijkere 

wandeling die o.a. over keienvelden gaat en eenmaal boven een mooi uitzicht geeft 
over de kust en Calpe. Deze wandeling is ongeveer 3-3½ uur, maar ook beslist de 

moeite waard. 

 
Voor beide wandelingen starten we bij Pan Pan y Jamon Jamon om 9:30 uur en 

voor beide wandelingen is het aan te bevelen om stevige wandelschoenen, maar 
nog liever bergschoenen aan te hebben. Dit voorkomt blessures, vooral de enkel 

krijgt het met de moeilijkere wandelingen nogal te verduren. Gegroet namens de 
Bergstappers 

Loek en Frans 

telefoonnummers: 965748187 of 966491459
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UITSTEL VAN SPAANSE BELASTING IN HET NEDERLANDS 

 

Op 17 april j.l. bereikte mij het bericht dat de aangekondigde informatieve 
bijeenkomst, voor niet-Spaanse inwoners van ons dorp, betreffende de 

ontwikkelingen van de lokale belastingen, is verschoven naar 6 mei om 17:00 
uur. De plaats van handeling blijft wel dezelfde: de nieuwe „dependance‟ van het 

gemeentehuis „Espai de la Senieta‟ in Moraira, bij de grote parkeerplaats. Zie 

verder de eerdere berichtgeving op de website en in het aprilnummer van de 
nieuwsbrief. 

 
Hugo Bergmans 

 
 

BIJEENKOMST BESTUUR & COMMISSIES 

 
Op 7 mei van 10:30 uur tot 12:30 uur houden wij weer het gebruikelijke overleg 

tussen het bestuur en de verschillende commissies. Daarvoor worden bij deze alle 
leden van het bestuur en de commissies, zoals die voor in de nieuwsbrief staan 

vermeld, van harte uitgenodigd. Hoe beter eenieder zich op deze bijeenkomst 

voorbereidt hoe efficiënter we kunnen vergaderen. Heeft u nog speciale wensen, 
zijn er wellicht nog begrotingskwesties of andere zaken die u wilt bespreken? 

 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening 
2. Toelichting begroting commissies 

3. Verslag van de commissies 

4. Communicatie van de commissies naar de leden 
5. Rondvraag 

 
Wij vinden deze bijeenkomst heel belangrijk en stellen het zeer op prijs wanneer u 

allemaal aanwezig kunt zijn. 

 
Gerrit Zengerink 
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LOS ENCANTADORES 

 

Een enthousiaste groep mensen onder leiding van dirigent/arrangeur (muzikale 
duizendpoot) Philip Ashley heeft in mei 2007 besloten om een internationaal koor 

op te richten. Inmiddels bestaat het koor al uit zo‟n 20 leden die elke week gezellig 
repeteren. Wij zijn een koor waar elk soort muziek de revue passeert, van Mozart 

tot McCartney, simpelweg: “Het gaat ons niet om technische hoogstandjes te 

bereiken, maar om plezier in muziek en zingen te hebben”. 

 

Inmiddels hebben we al een paar optredens mogen verzorgen en zelfs mee mogen 
doen in een heuse Kerstshow. Omdat de thuisbasis van ons koor Moraira en directe 

omgeving is, willen wij ons aan de bevolking hier presenteren. Met zeer 

welwillende ondersteuning van de gemeente Moraira-Teulada, gaan wij een 
concert geven in het nieuwe Centro Cultural „Espai La Senieta‟. 

 

 
Vrijdag 16 mei 

 

Zaal open om 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur. Entree gratis. 

 

 

Voor verdere informatie over het koor, de repetities etc. kunt u contact opnemen 
met Monique Croughs (966 498 984) of Fred Wijk (966 495 117). 

 

Fred Wijk 



Pagina 34 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 



Nieuwsbrief mei 2008 Pagina 35 

CLUBARBECUE „VIVA ESPAÑA‟ 

 

Het feest begint vorm te krijgen. Bent u er al klaar voor en 
heeft u zich al voorzien van originele Spaanse kleding? We 

rekenen er op dat er ook dit jaar weer veel leden in 
toepasselijke, Spaanse uitmonstering zullen verschijnen. 

Voor de winnaars hebben we weer een paar mooie flessen 

klaar staan. Inmiddels is de „lawaaivergunning‟ door de 
gemeente afgegeven; zij het dat het aantal te produceren 

decibellen toch nog wat beperkt is. Voor een swingende 
muzikale begeleiding van onze barbecue hebben we Jim Douglas-Stewart kunnen 

contracteren, een professionele entertainer die zingt, keyboard en gitaar speelt. 
Wedden dat hij de voetjes van de vloer krijgt? Maar ook onze eigen onvolprezen 

Snikzangers zijn weer van de partij en zullen ook hun beste beentje voor zetten. 

Als eregasten ontvangen wij, zoals de vorige maand al aangekondigd, de consul 
van België en de consul van Nederland. Misschien kunnen we de beide consuls 

overhalen om in de deskundige jury plaats te nemen. Maar natuurlijk gaat het 
vooral om de BBQ zelf, die zal bestaan uit een heerlijke salade als voorgerecht, 

bereid en uitgeserveerd door de deskundige keukenploeg onder leiding van 

keukenchef Piet Luyken. Daarna volgt het hoofdgerecht dat bestaat uit een 
gemengde salade, stokbrood en verschillende BBQ-sausjes. Tafel na tafel wordt 

uitgenodigd om naar de BBQ te komen, waar het BBQ-team u zal voorzien van één 
of meer vleesgerechten. Er zijn maar liefst vier verschillende gerechten, zoals u op 

uw BBQ-kaartje kunt zien. De dames van de evenementencommissie zullen op uw 
kaartje afstrepen wat u gebruikt. Na de hoofdmaaltijd wordt er nog een 

overheerlijk nagerecht geserveerd. De drankjes zijn natuurlijk voor eigen rekening. 

U kunt zich nog tot en met donderdag 8 mei inschrijven bij de gastdames; de 
kosten bedragen slechts € 10 pp. voor leden en € 12,50 voor eventuele introducés. 

We verwachten dat de BBQ op 15 mei om ongeveer 17:00 uur zal aanvangen, 
maar u bent natuurlijk al welkom vanaf 15:00 uur wanneer de gebruikelijke 

clubmiddag begint. 
 

Evenementencommissie 
 

 

FIESTA DE PAELLA Y SANGRIA 
 

Na het geslaagde experiment van vorig jaar organiseren we ook dit 
jaar weer een paellamiddag voor de permanente bewoners van en 

de andere „overzomeraars‟ in Moraira. Het is toegankelijk voor 

leden, al dan niet met introducés en vindt plaats in ons clubgebouw, 
op donderdag 7 augustus. Zet het vast in uw agenda! Nadere 

informatie leest u in de volgende nieuwsbrief, die verschijnt op 29 
mei. Dat is dan alweer de laatste uitgave van dit voorseizoen. 

 

Redactie 
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CHEF VAN DE MAAND 

 

Deze maand: kwartel met een saus van mediterrane kruiden 
  

Voor de barbecue is een kwartel het 
ideale gevogelte. Snel te bereiden 

en snel gegaard. Niet te gaar, 

iets rosé is niet versmaden. Een 
kwartel kost ongeveer 1 euro, 

een hamburger dacht ik, iets 
meer. Ik kies voor de 

kwartel. 
 

Bereiding: 

Maak van de kwartel 2 parten door de ruggengraat er compleet uit te knippen. 
Verwijder eventuele nog aanwezige hart en lever. Ruggengraat en resten in een 

pan bewaren voor het trekken van de fond voor de saus. Kwartelhelft instrijken 
met olijfolie. Bestrooien met mediterrane kruiden, kipkruiden, peper en zout uit de 

molen. Even laten rusten in de koeling. Op hoog vuur garen, let op het is een klein 

stukje vlees. Serveren met het opgeklopte schuim van de saus. 
 

Wijnsuggestie: Mesta 2005 rosado 
 

Gerrit Zengerink 
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PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Windows-Update 
 

Ondanks het feit dat Windows Vista net een jaar bestaat en de 
meeste computergebruikers nog volop gebruik maken van Windows 

XP (of zelfs eerdere versies), verschijnen er al regelmatig publicaties 

over de volgende versie (Windows 7) die mogelijk in 2009 al 
beschikbaar komt onder de codenaam Vienna. Deze zal lichter en 

meer modulair zijn opgebouwd dan Vista en alle tekortkomingen van Vista 
compenseren, althans dat is wat Microsoft ons graag beloofd. 
 

Maar eerst even de stand van zaken rondom Windows XP, dat nu al ruim 7 jaar 

bestaat. Binnenkort verschijnt voor deze versie de derde grote onderhoudsupdate, 
het zogeheten Service Pack 3, die een aantal technische verbeteringen en 

oplossingen bevat voor bestaande problemen. Grote functionele verbeteringen zijn 
er niet te verwachten, behalve een aantal (backported) tools uit Vista. Wel belooft 

SP3 het prestatieniveau aanzienlijk op te krikken. Tests wijzen uit dat XP met SP3 

ongeveer 10% sneller werkt dan met SP2. SP3 zal naar verwachting binnen enkele 
maanden beschikbaar worden gesteld via de reguliere Windows-Update. 
 

Half april verscheen voor Windows Vista het eerste Service Pack (SP1). Er is nog 

steeds erg veel te doen over de kwaliteit van Vista. Ondanks beweringen van 
Microsoft dat Vista een commercieel succes is, blijft een massale overstap binnen 

de gebruikersmarkt uit. Dit heeft vooral te maken met de zware eisen die gesteld 
worden aan de hardware en waardoor op bestaande platformen prestatieverlies 

optreed en het feit dat bepaalde software en ondersteuning van andere partijen 

(nog) niet up-to-date is. Ondanks het feit dat SP1 (totale download 550Mb) een 
aanzienlijk aantal belangrijke verbeteringen bevat blijft de snelheidwinst 

achterwege. Vergelijkende tests hebben aangetoond dat XP met SP3 sneller is dan 
Vista met SP1. Het is overigens verstandig om nog even te wachten met het 

downloaden van SP1 totdat Microsoft het in de loop van deze maand via de 

automatische updates beschikbaar stelt. Deze zal toegesneden zijn op de eigen pc 
én taal en bevat alleen die updates die nog niet geïnstalleerd zijn. Deze download 

zal niet groter zijn dan 70Mb, mits alle eerdere updates al geïnstalleerd zijn. 
 

Als u nog met Windows XP werkt is er vooralsnog geen dringende reden om over 
te stappen op Vista, tenzij u overweegt een nieuwe pc of laptop aan te schaffen. 

Microsoft heeft aangekondigd de ondersteuningperiode voor Windows XP, die 
normaal af zou lopen in 2009, te verlengen tot 2014. In het geval u reeds gebruik 

maakt van Vista is er evenmin reden om dit te veranderen. In beide gevallen is het 

wel raadzaam om het Service Pack te installeren, zodra deze via Windows-Update 
beschikbaar is. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website of op 

www.microsoft.com. Ik wens u alle succes met de updates en daarna hopelijk nog 
meer plezier met uw pc… 
 

Arie Grootenboer 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Asparragus 
 

De asperge als groente kent u allemaal. Over de heerlijke kanten van dit 
eetproduct ga ik het met u in dit artikel natuurlijk niet over hebben. Hoewel… wist 

u, dat de wilde asperge, de Asparagus acutifolius, bij u hier aan de Costa Blanca in 

uw tuin kan voorkomen? Ook groeit en gedijt deze plant in het struikgewas of in de 
beschutting van bomen in de „campo‟, zoals onder olijfbomen en algarobe-bomen 

etc. De plant heeft harde naaldvormige schijnblaadjes, fyllocladiën genaamd. Deze 
wilde asperge steekt al heel vroeg in het jaar zijn kopje uit de grond. De 

Spanjaarden oogsten de dunne dofgroene stengel, als de plant zon 15 à 20 cm 
boven de grond uitsteekt. Deze wilde asperge hoeft u niet te schillen en is dus ook 

geheel groen. Alleen moet men het harde houtige uiteinde eraf snijden. Deze wilde 

asperge met zijn wat bittere smaak komt het best tot zijn recht, als u de asperge 
bakt in een roerei. U kunt het ook heel simpel houden, door de koppen te wassen 

en te bakken in olijfolie, vervolgens wat peper en zout erop en als zodanig verkrijgt 
u dan een heerlijk gerecht. 
 

Maar zoals u weet en van mij verwacht, gaat het er in dit artikel over 

toepassingsplanten in de Mediterrane tuin, daarom ga ik nu dan echt over naar de 
sierasperge. Echter, ook al zou u 

hieraan niet direct gedacht hebben, de 

sierasperges zijn verwant aan de 
groente asperges (de Asparagus 

officinalis). Zij behoren allemaal tot de 
leliefamilie (Liliaceae). Een geslacht 

met zo'n 300 soorten, waaronder 

winterharde en niet winterharde 
heesters. Ze worden gekweekt om hun 

vederachtige groen, dat er uit ziet als 
gegroepeerde kleine blaadjes - takjes, 

die fyllocladiën genoemd worden. In 
Nederland wordt het sieraspergegroen 

door de bloemist veel gebruikt in 

bloemboeketten. De sierasperge wordt 
verder in Nederland gebruikt als 

kamerplant, die hier snel groeit en 
weinig verzorging vraagt. De scheuten 

kunnen behoorlijk uitgroeien, vaak wel 

tot een meter of langer. De sierasperge 
die hier aan de Costa Blanca het meest 

wordt toegepast, is de Asparagus 
densiflorus „Sprengeri‟. Vraagt een humusrijke bodem en halfschaduw, ofschoon 

ikzelf, al vele jaren, zeer goede resultaten heb met toepassing in de volle zon.  
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Regelmatige besproeiing is een goede zaak, om vooral een groene en dichte 

bedekking te creëren. De plant kan uitgroeien met scheuten tot 1,80 m en kan dan 

ook functioneren als bodembedekker. Heeft in juni, juli kleine nietszeggende witte 
bloempjes, die later in het seizoen rode besjes voortbrengen. De plant is naast 

toepassing in bloembakken ook uitermate geschikt in „hanging baskets‟. Ook aan te 
bevelen is een variant op deze A. Sprengeri; deze sierasperge heeft scheuten, die 

op kegels gelijken. Groeit ook erg mooi uit en heeft dezelfde kleur groen. Met de 

fallas in Valencia, zag ik in een park een grote bak van zo'n 30 x 60 meter de 
toepassing van de Asparagus setaceus „plumosus‟. Dit is de sierasperge, die in 

Nederland het meest door de bloemist wordt gebruikt als snijgroen voor 
bijvoorbeeld tussen anjers, etc. Hier bij deze toepassing in Valencia gaf dit over de 

gehele oppervlakte een mooi groen, bodembedekkend effect. De plant vraagt ook 
een min of meer humusrijke grond en half schaduw is voor deze plant een must. 

De Asparagus setaceus is overigens een uiterst decoratief, doordat het veerachtige 

gebladerte nog verfijnder is dan bij de boven genoemde A. densiflorus Sprengeri. 
Kan tot 3 m uitgroeien. Volwassen planten kunnen ook klimmen tegen bijvoorbeeld 

een hekwerk of iets dergelijks. De plant brengt zeer kleine witte bloempjes voort, 

met later violet zwarte bessen. De plant is evenals de A. Sprengeri afkomstig uit 
Zuid Afrika. Het aantrekkelijke van deze sierasperges vind ik de toepassing in 

potten, bakken en „hanging baskets‟. Doordat de planten sterk zijn en echt wel 
tegen een stootje kunnen, zoals de sterke zon of het snel indrogen van de grond in 

genoemde potten of bakken, kunt u verzekerd zijn van een mooi en stabiel groen 
het hele jaar door. Met mooie hangende scheuten. Ze vragen niet veel verzorging. 

Eens per jaar wat fatsoeneren van het loof is voldoende. Uiteraard wel regelmatig 

water geven. En ook op zijn tijd wat mest is een goede zaak. Door het bijzondere 
loof is de plant ook makkelijk te combineren met andere planten. Bij toepassing 

veel succes toegewenst! 
Rik de Greeff 
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PUZZEL VAN DE MAAND 

 

Deze maand: Doolhof 
 

Vul woorden in volgens de omschrijvingen. Elke laatste letter van een woord is 
tevens de eerste letter van het volgende woord. 
 

1 jasomslag 2 reeks 3 type dorp 4 kunststof 5 muziekgezelschap 6 wereldzee 7 op 

geen enkele plaats 8 stellage 9 diefstal 10 specerij 11 land in Afrika 12 alleen en 
verlaten 13 voerman 14 ijssoort 15 schrijfwijze 16 visgerei 17 kegelvormig 18 

feestversiering 19 huisdier van zuiver ras 20 dans 21 dompteuse 22 slaag 23 

tennisterm 24 boomvrucht 25 muziekterm. 

 
De oplossing van de woordzoeker van vorige maand was TALENKENNIS. Veel 

puzzelplezier gewenst met deze doolhof. 

Hillie Vrijs 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 

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

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

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 

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

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

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 

 

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

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

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

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

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

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

 

15 MEI: CLUBBARBECUE ‘VIVA ESPANA’ 
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