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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
MEI 2010 

  

Correspondentieadres: 

NVOC ‘De Lage Landen’ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

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

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

route te volgen: 
U begint in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg 

van hier uit de borden richting ‘El Portet’. Volg deze weg, bovenlangs de 

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

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

weg liggen. Houdt u tijdens het parkeren rekening met het vrijhouden van de 

uitritten van buurtbewoners? 
  

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

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

penningmeester. 

Contributie: De contributie voor 2010 is vastgesteld op € 75,00 per persoon. 
Bankrekening: IBAN ES32 2090 0464 98 0040084253 BIC: CAAMES2A 

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

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

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

    
Redactie: 

Lay-out: 

Dolf Bergmans (drbspain1@telefonica.net) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmail.com) 

Advertenties: Dolf Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 20 mei 2010 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan - Teulada 
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BESTUUR (demissionair per 25 maart 2010) 
 

Voorzitter Roel de Jong 
966 499 382 
658 028 015 

roelenpauline@hotmail.com 

biljarten 
externe zaken 

kkk 

Secretaris Dolf Bergmans 
965 748 579 
695 499 315 

drbspain1@telefonica.net 

communicatie 
nieuwsbrief/website/bieb 

technische zaken 
tennis 

Penningmeester a.i. 
& vice-voorzitter 

Thom Karremans 
965 747 093 

thomkarremans@hotmail.com 

accommodatie 
keuken/culi-club 

klaverjassen 

Bestuurslid Louk Clavan 
966 494 182 
626 708 200 

loucaloco@hotmail.com 

evenementen 
publicatiebord 

schilderen 

Bestuurslid Cora Dekkers 
965 974 941 

nicorateulada@gmail.com 

bergwandelen 
leestafel 
tuinclubs 

ziekencontact 

Bestuurslid Ria de Jong 
677 729 509 

chrdejong@gmail.com 

horeca 
jeu de boules 

zangkoor Alegría 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 
620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Vacature bridge 
computerles 
evenementen 
Spaanse les 

Bestuurslid Marianne Willeboordse 
606 421 111 

mariannewilleboordse@hotmail.com 

evenementen 
fietsclub 

naald en draad 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie: Peter Croughs 

Roel de Jong 
Thom Karremans 
Gerrit Zengerink 

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

Bergwandelen: Frans en Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 
620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 
petervanepen@allesonderdezon.com 

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

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

CuliClub: Kiny Karremans 
Anna Kerkhoven 

965 747 093 
966 491 834 

Evenementen: Louk Clavan 
Ruud Kerkhoven 
Marianne Willeboordse 

966 494 182 
966 491 834 
606 421 111 

Externe zaken: Dolf Bergmans 
Roel de Jong 

965 748 579 
966 499 382 

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

Marijke Zaar 965 744 733 
Horeca: Ria de Jong 677 729 509 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken: Kok Kroef  
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 

Annús-Adriaansens-Witkamp 
965 973 454 
966 490 832 

Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Dolf Bergmans 965 748 579 
Redactie / advertenties & 
lay-out nieuwsbrief: 

Dolf Bergmans 965 748 579 
Arie Grootenboer 659 573 879 

Schilderen: Louk Clavan 
Anna Kerkhoven 

966 494 182 
966 491 834 

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

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

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

Adinda Venekamp 
678 172 119 
965 745 528 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 
 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 
14:00 - 15:30 Spaans voor beginners 

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

19:30 - 23:00 Bridgedrive 
  

Dinsdag 

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

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

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 

20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 
Hele dag Biljartclub 

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

15:00 - 20:00 

17:00 - 20:00 

Clubmiddag 

Zomertijd clubmiddag vanaf 17 juni! 
15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  

Vrijdag 

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

Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand) 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2010 

Pagina 

MEI 

1 mei 09:30 uur Bergstappers naar de Irissentuin 25 
16 mei 09:30 uur Bergstappers naar de Montgó 25 

18 mei 15:00 uur Buitengewone algemene ledenvergadering 29 
20 mei 18:00 uur Clubbarbecue 13 

 

De eerder aangekondigde activiteiten zullen in een nieuwe bestuurssamenstelling 

worden herzien en gepubliceerd (w.o. dagtocht Valencia en verkenning van 
Teulada met lunch). Mensen die met ons mee willen denken én werken in de 

evenementencommissie zijn nog steeds van harte welkom! 
 

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien van toepassing - onze 
website in de gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten! Deelname aan 

onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

De maand april zit er alweer bijna op en zoals gewoonlijk, start ik even met een 
terugblik en dan denk ik natuurlijk meteen aan de ledenvergadering, die helaas 

niet zo is verlopen als vele leden en ook wij als bestuur hadden gehoopt. Ik hoop, 
dat tijdens de buitengewone ledenvergadering van 18 mei a.s. de zaken weer in 

goede banen kunnen worden geleid en onze vereniging op een goede wijze kan 

worden gecontinueerd. Hier hebben we immers allen veel belang bij. 

Met veel plezier kijk ik terug op de wijnproefavond. Het leek wel een gezellige 

receptie. De verschillende wijnen waren voortreffelijk, terwijl de bijpassende 
hapjes, die door de deelnemers zelf waren gemaakt, prima smaakten. Dit nieuwe 

evenement is zeker voor herhaling vatbaar. De paasbrunch was eveneens bijzonder 

geslaagd. Hulde aan de evenementencommissie, die dit prima heeft georganiseerd. 
 

Eind deze maand hopen we samen Koninginnedag te vieren. Ongetwijfeld gaan 

mijn gedachten dan weer terug naar vorig jaar toen het feest zo abrupt werd 
afgebroken. Het opzet hiervan is deze keer anders dan andere jaren. 
 

Ter afsluiting van het seizoen staat dan op 20 mei de jaarlijkse barbecue op het 

programma. Schrijf hiervoor s.v.p. tijdig in, om teleurstelling te voorkomen, want 
het aantal deelnemers, dat we kunnen hebben, is aan beperking onderhevig. 
 

Ik wens u allen een fijne maand mei. 

Roel de Jong  
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DE WIJNPROEFAVOND WAS 'TOPPIE' 

 

Dinsdagavond 30 maart jl. gingen Wil en ik naar de eerste wijnproefavond van de 
NVOC. 
 

Je kunt wel zeggen: 'Vol verwachting klopt ons hart.' We komen op tijd in de zaal 

en we worden verrast door de gezellige opstelling: nl. een U-vormige tafel vol met 
allerlei wijnen met de daarbij behorende glazen en de heerlijkste, culinaire hapjes, 

uitgekiend bij de soorten wijn. Achter de U-vormige tafel stonden de 
desbetreffende leden om hun wijn aan te prijzen aan de plusminus 30 deelnemers, 

die in spanning aan een tafeltje zaten te wachten op hun eerste glas. 
 

Klokslag 20:00 uur opende Louk Clavan, de animator en leider van deze avond, 
met een leuk welkomstwoordje en met de presentatie van zijn Cava. Ieder van ons 

schaarde zich om de tafels en we luisterden geboeid naar zijn verhaal over deze 

heerlijke Cava. Al spoedig hadden we een glaasje in de hand en we probeerden 
heel voorzichtig te ruiken aan het bloemige aroma en te drinken van deze heerlijke 

brut de CODORNÍU. 
 

Na onze eerste proeverij gingen we luisteren naar Piet Luijken, die nu aan de beurt 
was om zijn RUEDA, witte wijn te promoten en te serveren, tevens was hierbij een 

heerlijk toastje crab. 
 

Monique Croughs had een heerlijke witte wijn, een ALECTUM ALBARIÑO, 
meegebracht en ook deze wijn was weer een streling voor de tong (zie ook 

pagina 35 - red.), evenals de wijn van Arie Grootenboer, die ons een rosado VIÑA 
ALBALI liet proeven.  
 

Pauline de Jong, Ruud Kerkhoven en Ben Brinkman 

hadden alle drie een mooie rode wijn meegenomen. 

Wij proefden van een MONTE DUCAY GRAN 
RESERVA, een DORMILON en een MARQUES DE 

CACERES (Rioja). 
 

Anne-Lize Jaspers was 
de hekkensluiter van 

deze avond , maar zij had werkelijk een verassing 
voor ons meegebracht en die bestond uit een 

verrukkelijke rode dessertwijn uit de Jalonstreek. 

Deze MISTELLA VALL DE XALO is een zoete 
gestructureerde wijn met een zalvend intens aroma 

van zeer rijp rood en zwart fruit van het Giro 
druivenras. 
 

We genoten van de ons aangeboden wijnen en na iedere wijnsoortproeverij zei 

Louk Clavan: 'Dames en Heren, nu even een glaasje water drinken en een stukje 
brood nemen.' U raadt het al, op het eind van de avond waren de toastjes en 

hapjes op, maar de stukjes brood lagen nog volop in de mandjes. 
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Wil en ik vonden het reuze gezellig en sfeervol, maar toch wilde ik graag de 

reacties van de andere leden weten. Hierbij enige reacties van de proevers: 

 'Dit is voor herhaling vatbaar' 

 'Dit zou voor mij wel maandelijks mogen' 

 'Wij zijn verrast door de goede kennis van de wijnsoorten' 

 'Dit is heel sfeervol en een opsteker voor de club' 

 'Toppie, 5-sterren!' 

 
Reacties van de aanbieders: 

 'Het overtreft mijn verwachtingen en men was zeer geïnteresseerd' 

 'Ik geef deze avond een 8. De communicatie met de mensen was geweldig en 

dit was echt een avond voor en door de leden'. 
 'Het is net een hele fijne receptie' 

 

Op deze laatste zin wil ik graag inhaken. In het begin zat iedereen stijf aan een 
tafeltje, maar vanaf de aanbieding van de Cava werd het een super gezellige 

receptie. 
 

Deelnemers Wijn Prijs Te koop bij 

Louk Clavan Cava, Extra Cordoñu 
€ 6,99 

1½ liter 
Costa Blanca, Javea 

Piet Luijken Rueda, witte wijn € 2,59 Lidl 

Monique Croughs 
Alectum Albariño 

witte wijn 
€ 3,95 Mercadona 

Arie Grootenboer 
Viña Albali 

rosado joven 
€ 2,39 

Pepe la Sal & 
Mas y Mas 

Pauline de Jong 
Monte Ducay Gran Res, 

rode wijn 
€ 3,70 Pepe la Sal 

Ruud Kerkhoven 
Dormilon Yecla 

rode wijn 
€ 1,50 
liter 

Bodega Kristal Mar 

Ben Brinkman 
Marques de Caceres 

rode wijn 
€ 5,95 Pepe la Sal 

Anne-Lize Jaspers 
Mistella Vall de Xalo, 

dessertwijn 
€ 4,25 
½ liter 

Bodegas Xaló 

 

Ik zou nog veel meer over deze avond kunnen vertellen, o.a. over de verschillende 

smaken van de wijnen, de heerlijke hapjes, kaasjes etc., maar ik raad jullie aan om 
de volgende keer allemaal naar de wijnproefavond te komen. In de wandelgangen 

heb ik vernomen, dat men het plan heeft om in november a.s. weer een nieuwe 
wijnproefavond te houden met natuurlijk nieuwe wijnen en hapjes, zodat de leden 

van de NVOC precies weten welke wijnen ze met de Kerstdagen kunnen 
presenteren aan hun familie en vrienden. 
 

Liesbeth Nijman - Van den Hemel 
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DE KKK VAN 28 MAART 

 

Deze keer (en zoals al wel vaker) werd de KKK georganiseerd door Chris. En dat 
organiseren is niet zo maar wat! Eerst moet er een idee komen: waar te gaan 

lopen. Met Babs heeft ze bedacht om in Benitachel te gaan lopen. Eerst voorlopen 
en gaandeweg aangepast aan de KKK normen, want je moet voorzichtig zijn met 

die pensionada's! En dan een paar dagen ervoor nog maar een keer lopen om te 

zien of alles nog wel klopt. Wij starten bij de eerste 'P' in het dorp en liepen over 
de Cami de L'Abiar naar de fontein, kruisten de weg naar Teulada en gingen over 

rustieke weggetjes, na zo´n 1½ u terug naar het dorp, alwaar bij Juanvi y Maria 
uitstekend werd gegeten. Nico bedankte onze stralende Chris voor al haar inzet en 

wij hadden weer een prima zondag. 
Koos Venekamp 

 

 
BRIDGEREISJE 12-16 APRIL MET KATHEDRALENWEER 

 
Toen we in januari in Bali in de zon lagen ontvingen we een mailtje dat er weer 

een bridgereisje georganiseerd werd. Dit keer door Paul, Els en Leny. Het reisdoel 

was Totana, een stadje dat ten zuiden van Murcia tegen de Sierra de Espuña 
geklemd ligt. We verbleven in Hotel 'La Santa', onderdeel van een heiligdom, 

compleet met een huiskerk. Het hotel was met 35 kamers eigenlijk heel klein, maar 
eetzalen en bar waren berekend op grote partijen. Gelukkig was er in onze week 

geen Spaanse bruiloft want dan hadden we beter ’s nachts kunnen doorbridgen! 
Bij onze aankomst was het stralend weer en genoten we van het prachtige uitzicht 

over de in de achtertuin van het hotel liggende Sierra de Espuña. Daar moesten we 

het dan wel mee doen want de rest van de week was het echt kathedralenweer, 
zwaarbewolkt met lichte regen. Vaak zat het nog extra tegen omdat de kathedralen 

ook nog regelmatig gesloten bleken als je er wilde rondkijken of schuilen! 
Maar, we kwamen om te bridgen en dat deden we. Zoals altijd was het ook dit keer 

weer heel genoeglijk. Er was elke dag een dagwinnaar (maar die kreeg niks). De 

resultaten over de 4 speeldagen werden cumulatief verwerkt zodat er na 4 dagen 
een winnend koppel uit de bus kwam en die kregen wel wat! Dit keer waren dat 

Joany en Coos Hubscher die met klein verschil de prijs wonnen, kaarten voor 
Benidorm Palace inclusief diner, een aanzienlijk substantiëlere prijs dan we gewend 

waren. 

De sfeer tijdens het Bridgen was steeds prima, evenals tijdens het gezamenlijke 
avondmaal. Op de kwaliteit van het verstrekte voedsel viel niets aan te merken, de 

kok verstond zijn vak, alhoewel de hoeveelheden wat ruim waren voor ons oudjes. 
Tijdens de laatste maaltijd, geen galadiner dit keer, bedankte Guus middels een 

leuk verhaal de organisatoren voor al de verrichte arbeid en voerde ook nog een 
alleraardigste sketch op over wat een vreemde mensen die Bridgers toch eigenlijk 

zijn, maar dat wisten we toch al? Vrijdagmorgen ging ieder weer zijns weegs na 

een zeer geslaagd verblijf in Totana. Hartelijk dank Leny, Paul en Els. 
 

Hein van Noesel  
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MET DE BERGSTAPPERS NAAR JALON 

 

Hierbij een kort verslagje van de bergstapperswandeling naar de zogeheten 
'waterhuisjes' die we hebben gelopen op zondag 18 april. Op het bekende 

verzameladres telden we negen personen. Enkelen waren afgevallen door perikelen 
met de grote aswolk boven Europa, waardoor sommige geplande afspraken 

plotseling bijgesteld moesten worden. Het weer was 

betrokken, de temperatuur zeer aangenaam, 
ongeveer een graad of 17. Met twee auto's gingen 

we via Benissa richting Jalon. Vlak daarvoor sloegen 
we linksaf om een parkeerplaatsje te zoeken vlak bij 

de kloof waar we zouden gaan wandelen. Met een 
geleidelijke stijging gingen we van ongeveer 200m 

hoogte naar ruim 400m hoogte. De omgeving is daar 

inmiddels zo groen alsof je je in het Schwarzwald waant. Ver beneden ons is een 
diepe kloof uitgeschuurd, door een klein riviertje dat deze keer droog stond. Het 

pad waarop we liepen is ontstaan door een 
buizenconstructie boven naar de top van de berg om 

water naar beneden te kunnen leiden. Bij een van 

de waterhuisjes, zoals u op de bijgaande foto's kunt 
zien, hebben we gepauzeerd en zowaar de zon ging 

schijnen en de nodige kledingstukken konden 
worden opgeborgen omdat het anders te warm 

werd. Met zo'n klein groepje is het al snel gezellig en 
blijf je makkelijker bij elkaar. De gesprekken varieerden van nuttige informatie tot 

vliegperikelen en zo nu en dan een nieuwe mop die we weer aan ons repertoire 

konden toevoegen. De stemming zat er goed in. 
Halverwege keerden we langs de andere kant van de 

kloof terug met een geleidelijke afdaling. De 
uitzichten over de vele bancales waren 

adembenemend. Onvoorstelbaar dat daar vroeger 

mensen actief geweest zijn. In de verte zag je Jalon 
liggen met opvallend rood gekleurde grote percelen 

land , die er keurig bij lagen omdat de wijnvelden 
van onkruid waren ontdaan en de wijnstokken nog niet waren uitgelopen. Na 

ongeveer drie tot vier uur wandelen met er 

tussendoor een uitgebreide lunchpauze kwamen we 
weer terug bij de auto's. In een klein cafeetje in 

Senija hebben we nog wat nagekaart en een glaasje 
gedronken op deze zeer geslaagde wandeling, niet 

alleen door het natuurschoon maar ook vanwege de 
gezelligheid met elkaar. Onder dankzegging aan 

Frans, Mary en Loek, keerden we huiswaarts met een 

voldaan gevoel. 
Guus Gerssen 
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DE BERGSTAPPERS IN MEI 

 

Zaterdag 1 mei willen we op de voet van de Bernia gaan wandelen. Toen wij 
daar onlangs zelf een nieuwe wandeling uitprobeerden kwamen we geheel 

onverwacht de Irissentuin tegen, het was toen begin april en heel kaal allemaal, 
maar men was heel hard bezig het klaar te maken, nu gaat deze 25 april open en 

daarom hebben wij toen gevraagd of wij hem met onze groep op de 1e mei 

mochten komen bekijken. Zeer de moeite waard er staan 135 verschillende soorten 
Irissen en de tuin alhoewel niet reuze groot is zeker de moeite waard voor een 

bezoek. Dit leek ons een leuke combinatie om op deze wandeling daarheen te 
wandelen, je gaat heel langzaam iets omlaag een klein uurtje, dan kijken we daar 

rond en gaan heel rustig weer omhoog. Het is geen zware klim of zo, maar het 
gaat wel iets omhoog maar zoals gezegd, willen we de tijd nemen en daarna boven 

in het restaurant waarachter we naar beneden zijn gaan lopen lunchen. Men vraagt 

voor de Irissentuin tegenwoordig € 2,- entree, niet veel naar het aantal uren werk 
wat er in zit om hem open te krijgen voor publiek. Als u mee wilt gaan lunchen 

dient u zich bijtijds op te geven bij Frans of Loek, telefoon nummers 966491459 of 
965748187. 
 

Zondag 16 mei wandelen we op de flanken van de Montgó. Het is in deze tijd van 

het jaar altijd een bloemenpracht op de Montgó en daardoor de moeite waard. Het 
schijnt dat er een unieke fauna en flora is op de Montgó. Er staan bloemen, die 

echt alleen maar dáár groeien. Je kunt hem op diverse manieren wandelen en we 

overleggen die ochtend even en kijken wie zich aanmelden welke kant we hem 
opgaan. Deze is altijd wat langer dan op de zaterdag. Maar ook zeker de moeite 

waard. Ook daar dient U zich voor aan te melden op bovengenoemde telefoon 
nummers. 

De bergstappers 

 
GEEN KLASSIEKE MUZIEKAVOND 

 
Toen ik in november vorig jaar de data van de klassieke muziekavonden plande, 

heb ik als laatste muziekavond 25 mei opgenomen. Ik heb er daarbij onvoldoende 
rekening mee gehouden, dat eind mei de avonden in Spanje zó lekker warm 

(behoren te) zijn dat de meesten liever buiten op hun terras zitten en dat het nog 

zó lang licht is dat de zaal niet genoeg verduisterd kan worden. Daarom zal er op 
25 mei géén klassieke muziekavond zijn. 
 

Volgend seizoen zal ik weer graag de muziekavonden verzorgen. Ik wil dan onder 

meer een jeugdwerk van Hector Berlioz (de 'Messe Solennelle') laten zien én horen; 
een compositie waarvan Berlioz zich later heeft afgekeerd en die pas in 1992 bij 

toeval door een Antwerpse schoolmeester werd (her)ontdekt. Ook wil ik de tweede 
symphonie van Charles Ives vertonen. Diens werkje 'The Unanswered Question' 

verraste alle bezoekers van de muziekavond in februari en maakte grote indruk. 
 

Dus wat mij betreft: graag tot oktober! 
Erik Hulleman 
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BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Op dinsdag 18 mei 2010 zal een Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
gehouden worden met volgende dagorde. De vergadering is gepland om 15:00 

uur. Indien er niet voldoende leden aanwezig zouden zijn om rechtsgeldige 
besluiten te nemen, wordt een tweede vergadering gepland om 15:30 uur, waarbij 

geen minimum quorum is vereist. 
 

Dagorde algemene ledenvergadering 18 mei 2010 om 15:00 uur / 15:30 uur: 
1. Opening 

2. Verslag commissie onderzoek 

3. Bestuurssamenstelling: 
Het huidige demissionaire bestuur zal vanaf dit ogenblik alle bevoegdheden 

overdragen aan het nieuwe bestuur. Kandidaturen voor de bestuursfuncties 
kunnen volgens de statuten tot net vóór de vergadering aangemeld worden bij 

de secretaris (bij afwezigheid: de voorzitter). Eveneens volgens de statuten 
kunnen er maximaal 11 leden zetelen in het bestuur; indien er méér 

kandidaten zouden zijn, moet er een verkiezing georganiseerd worden. Daarom 

en wegens nog een aantal andere praktische overwegingen is het wenselijk de 
kandidatuurstellingen eerder dan net vóór de vergadering in te dienen. 

4. Verderzetting en sluiting door het nieuwe bestuur 
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VOORSTEL NIEUW CLUBLIED 

 

Hierbij een voorstel om een nieuw 'Lage Landen' clublied te introduceren om de 
sfeer in onze club wat op te peppen, na de sfeerloze ledenvergadering van 25 

Maart jl. 
 

Dit lied werd in 1936 winnaar van 
de opdracht een schoollied te 

maken. Het werd gekozen met 
algemene stemmen uit 10 

inzendingen en wordt nog steeds 

gezongen uit volle borst bij speciale 
gelegenheden op het Rijnlands 

Lyceum in Wassenaar. Het is mij al 
die jaren bijgebleven na de tijd die 

ik op die school heb mogen 
genieten. Zo'n lied werkt als een 

volkslied of een feestlied. Het is 

een soort mentale injectie! De 
rector gaf volledige toestemming in maart jl. om dit lied te gebruiken voor de 

NVOC 'De Lage Landen' en vond het zelfs een geweldig idee en een eer! Het lied 
luidt als volgt: 

 

Wij vormen tezaam de bemanning, 
aan boord van het 'Lage Landen schip' 

Door vrij maar niet stuurloos te varen, 
omzeilen wij menige klip. 

 

Wij doen steeds ons best te bewaren, 

Die goede en prettige geest. 
Die sinds wij de haven verlieten, 

voortdurend aan boord is geweest! 

 
Nogmaals; naar mijn mening stimuleert dit lied een goede sfeer in onze vereniging, 

die nodig is voor het voortbestaan. Dat doet het al zo’n 70 jaar op het reeds 
genoemde lyceum. 
 

Dit lied is kort en krachtig met simpele melodie. Ik heb het tijdens de maaltijd na 

de vergadering voorgezongen en oogstte in plaats van een 'boe-geroep'; krachtig 
applaus! Bij een eerstvolgende gelegenheid zal ik het opnieuw zingen na 

toestemming van de aanwezigen en tevens de tekst uitdelen. 
 

In gebruik nemen van dit nieuwe lied zou wat mij betreft niet behoeven te leiden 
tot afschaffing van ons bestaande lied. We zingen namelijk veel te weinig op de 

club, even los van een keer per week door het koor 'Alegría'. 
 

Met hartelijke groet, Kees den Dulk 
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HAIKOES VANAF DE CANOR 

 

Regelmatig, als we aan het werken of luieren zijn in de tuin, 
horen we ineens getinkel van vele belletjes. Als we dan over de 

heg kijken, zien we de herder van de Canor met zijn kleine 
kudde. De twaalf witte schapen en één zwarte geit knabbelen 

en grazen aan onze tuingrens en hun hoeder is neergestreken 

op een rotsblok.  
 

'Hola, buenas dias!', wisselen we 

uit. Drie tanden hebben we geteld 

in zijn mond als hij onze groet 
vriendelijk beantwoordt. Hij schijnt 

evenzoveel huizen te bezitten, 
hebben we uit betrouwbare bron 

vernomen. Twee huizen in het dorp 
en een casita op de Canor zelf. De 

berg is zijn werkgebied. Hij beweegt 

zich de hele week van hier naar 
daar en zijn kudde voedt zich met 

alles wat langs de weg en op 
veldjes ontspruit.  

 

Dezelfde conversatie vindt plaats als we hem tegenkomen terwijl we in de auto op 

weg zijn naar huis. Zodra hij ons ontwaart, zijn een tikje en een klakje genoeg om 
de schapen als goed gedresseerde honden in de berm te laten vliegen, waar ze 

meteen van alles naar hun gading vinden.  
 

Onze woordenschat is inmiddels zo uitgebreid dat we een gesprek durfden aan te 

knopen. Nee, koffie hoefde hij niet (die rare Nederlanders met hun koffie in de 
aanbieding als teken van gastvrijheid), en nee ook geen sigaar, gracias. De tijd van 

roken had hij achter zich. Maar het aanbod de schapen te laten grazen op onze 
bancales nam hij meteen aan. Zonder dat we iets van communicatie bemerkten, 

vloog de kudde naar boven en twaalf bolletjes wol op hoge poten en een zwart 
vlekje ertussen bevolkten onze eigenste tuin. Er viel ook weinig stramheid te 

bespeuren, toen hij er met zijn geschatte tachtig jaar in de benen achteraan wipte. 

Iedereen was op slag tevreden: de herder met zijn grazende kudde, de schapen en 
geit met een overvloedige maaltijd en wij omdat we nu zomaar gratis voor niks en 

zonder moeite onze bancales schoon kregen. 
 

Twaalf schapen, één geit 
 

Knabbelen aan struik en bloem 
 

En de herder waakt 
 

Annette 
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WIJN VAN DE MAAND 

 
In deze rubriek worden achtereenvolgens de wijnen 
beschreven zoals die zijn gepresenteerd op de 

wijnproefavond op 30 maart jl. (zie ook pagina 15). Deze 

keer wordt de wijn voorgesteld door Monique Croughs. 
 

De ALECTUM Albariño is een witte wijn van 'Bodegas Gallegas', welke 
in 'Rias Baixes' Galicië in de regio 'Val do Salnés' zo'n 12 km van 

Orense liggen op een finca van ruim 30 hectare. Wat als een 

persoonlijk project begon, zo´n 40 jaar geleden, groeide uit tot een 
groot bedrijf binnen de wijnsector maar wel nog steeds met een 

familiaal en traditioneel karakter. Deze elegante wijn, die gemaakt is 
van speciaal geselecteerde Albariño druiven, toont een mooie strokleur, 

heeft een bloemig aroma, geeft een rijpe fruitige geur in de neus en 

een rond en complex gevoel in de mond. Na de cava, is de Alectum 
een van de bekendste Spaanse wijnen in het buitenland. In 2008 

mocht deze wijn zelfs 2 medailles winnen, te weten een zilveren 
medaille op het concours Mondial te Brussel en een bronzen op de 

International Wine & Spirit Competition in Engeland. 
(zie ook de website: www.bodegasgallegas.com - red.) 
 

Leuke wetenswaardigheid: Volgens de legende zou de Albariño druif, 

die zich snel aan het klimaat en de bodemgesteldheid van Galicië 
aanpaste, door de Cisterciënzers* monniken in Galicië geïntroduceerd 

zijn in de 12de eeuw toen zij de 'Camino de Santiago' liepen. 

 
 

SPAANSE TV-ZENDERS 
 

Als u gewend was naar de Spaanse tv te kijken via zo’n hark op het dak, dan zal 

het u niet ontgaan zijn dat dat niet meer kon na 15 maart j.l. omdat Spanje vanaf 
die datum stopte met analoge tv. U kunt natuurlijk nog wel steeds Spaanse 

zenders zoals Aragon TV, Andalusie TV en RTVE1 ontvangen via de schotel, maar 
de lokale zenders bent u kwijt. In plaats daarvan is er nu (gratis) digitale TV (20 

zenders) maar daarvoor moet u wel een piepklein kastje van € 25 aanschaffen, in 

Nederland heet dat 'Digitenne'. Samen met de oude TV antenne (want die blijft u 
nodig hebben) krijgt u dan weer prachtig beeld, veel beter dan ooit tevoren. Ik 

kocht een kastje dat ingeplugd wordt in een scart-ingang van de tv zodat je er niet 
nog weer een kast bij krijgt in je kamer. Overigens, als u nu in Spanje een nieuwe 

tv koopt zit dat kleine TDT kastje al in de tv ingebouwd. 
Hein van Noesel 

                                                
*
 De orde der Cisterciënzers is een kloosterorde die in 1098 door Robert van 

Molesme is opgericht in de abdij van Cîteaux een abdij in Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, 

departement Côte-d'Or, ten zuiden van Dijon in Frankrijk. 
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EL VINO 

 

'Wát zeg je?' riep ze verbaasd toen werd medegedeeld dat 
voortaan de nieuwe wijnglazen tot 2 cm van de rand mochten 

worden gevuld. "Wat nou?' grinnikte ze, 'hébben we eindelijk 
fatsoenlijk ogende wijnglazen i.p.v. die vreselijk nepkristal 

d'arc benidorm-camping copas en nu mogen ze niet vól?! wie 

bepaalt dat eigenlijk?' vroeg ze met een scheef hoofd. 'De 
baas, orders van de baas, de barcommissie... had besloten...' 

zei de boodschapper streng. Ze schokschouderde, vreemd dat 
niemand van de commissie ooit de glazen had teruggebracht 

met nog een kwart erin onder het mom dat het teveel zou 
zijn. Ze keek wat meewarig naar de nieuwsbrenger, die er 

tenslotte ook niets aan kon doen... die had het maar doorgegeven en later werd 

vermeld dat er vroeger 7 glazen uit een fles konden worden geschonken tegen een 
vermindering van 2 met de nieuwe glazen. Ach ach... dat kostte 45 extra 

onbetaalde X-jes op de kaart en dat was money... 
 

Ze lachte... dat werd hómmeles, daar kwam commentaar, dat pikte men niet, de 
vino fans kennende... en jawel: zie daar de 1e gast. 'Mag het niet wat voller?', 

werd er onmiddellijk gevraagd. 'Nee, niet meer, orders van de baas, maar om het 
goed te maken mag je kiezen, wil je de onderste of de bovenste helft?' grijnsde 

ze... er werd gemopperd, gemort en gefronst en dat bleef. Niemand keek blij, zelfs 

de flessen niet; ze stonden wat verloren te wachten om uitgeschonken te worden, 
de slanke hals reikhalzend naar de glazen; wat duurde het lang eer ze leeg waren. 
 

Het gonsde op de club... maar het gonsde al langer, over serieuze zaken en minder 

serieuze zaken, vreemde zaken, maar... ook het bier moest er aan geloven, mét 
meer schuim, zo werd bevolen want dat kost minder bier... ook dáár werd over 

gemopperd want de taps toelopende glazen waren toch al niet goed bevallen... 
'Hoe is het mogelijk?', dacht ze, 'waar gáát het nou eigenlijk om?'. Maar de tamtam 

werkt snel en wie schetste bijna ieders verbazing toen er een portret werd 

opgehangen over maat en formaat: zó hoorde het voortaan en niet anders. 
Monden vielen open, er werd het hoofd geschud, men lachte en men sprak. Jawel 

mijn beste lezer, nog niet ontdekt? Vlak naast de keukendeur... het werd duidelijk: 
er moest blijkbaar streng opgetreden worden tegen wan-inschenkers en dit was 

het bewijs, het juiste 'maat-inschenk-syndroom' leek het wel maar men boog 

deemoedig het hoofd; orders waren orders en... de baas was tenslotte de baas.  
 

Maar wanhoop niet mijn beste lezer want wie slim is kijkt héél goed... en ziet... dat 

slechts de rode-wijn-drinker de dupe is. Men rept niet over wit, niet over een rosé. 

Hoezee hoezee... het zegt genoeg, het geeft een kans, een nieuwe ronde! Drinkt 
allen wit of een rosado. En wordt ook hier de lat gelegd op minder... dan rest er 

niets dan thuis, zo heerlijk in de zon het glas wat voller te schenken. 
 

Ik groet u... met een vino; niet overvol maar met toch het onsje meer... 
La Gitana 
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PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: Internetten met (bijna) breedband 
 

Dit artikeltje kan van belang zijn voor mensen die alleen de beschikking hebben 

over een gewone telefoonlijn zonder ISDN en een modem en die willen 

gebruikmaken van Internet. Voor hen is de goedkoopste oplossing de service die 
het Spaanse Telefonica biedt met het telefoonnummer 908200025 waarmee u 

urenlang kunt internetten tegen het tarief voor een lokaal gesprek. Maar dat gaat 
meestal niet sneller dan 47Kbps (Kilobits per seconde) en dat schiet dus niet op. 

Ik ben attent gemaakt op een andere mogelijkheid en daar ben ik héél tevreden 

over. Je kunt gebruikmaken van een snelle mobiele telefoonverbinding en die werkt 
dus 'overal'. Zo’n snelle telefoonverbinding vraagt normaliter om een duur 

abonnement met dito gebruikskosten en dat is voor velen een grote hindernis. 
De oplossing die ik gevonden heb is ook niet goedkoop maar vergt slechts een 

geringe investering, je zit niet vast aan een duur abonnement of boetes als je er te 
weinig gebruik van maakt en de kosten vallen mee (althans: zo zie ik het). 
 

In het kort 

Je koopt een speciale 'prepaid' mobiele telefoon die tevens een 

modem is. Dat kost € 49,- inclusief een tegoed van 5 euro. Je kunt 
hem gebruiken als een normale GSM telefoon. Hij krijgt een eigen 

Spaans telefoonnummer of je kunt je bestaande (Spaanse) 
telefoonnummer laten instellen. De telefoon heeft de gebruikelijke 

functies, inclusief SMS, telefoonboek, gesprekshistorie, ingebouwde 
radio en MP3 speler, optionele geheugenkaart tot 8Gb, etc.. Maar 

geen fotocamera en soortgelijke. En bovendien is het een modem 

die je via USB op de PC kunt aansluiten. De telefoon is in de hele 
wereld bruikbaar dankzij zijn 3-banden systeem en werkt met de 

meeste 'high speed' transmissiesystemen: 3G, UMTS2100, GPRS en 
HSDPA. 

Het betreft hier de telefoon/modem Mobit U11 die alleen verkrijgbaar is in de 

winkels van de Provider Yoigo. Yoigo heeft ook 'dongles' zoals bij KPN, Vodafone, 
Orange, etc. en die worden wel verkocht door die telefoonwinkels en ook 

PhoneHouse maar de Mobit hebben ze niet. Voor weinig geld méér heb je met de 
Mobit ook een prima werkende telefoon (voor uw gasten?). Na het kopen van een 

prepaid kaart in Nederland is hij ook aldaar bruikbaar. 

In principe installeert het modem zichzelf op uw PC als u hem op de PC aansluit 
met de meegeleverde kabel. De benodigde software staat opgeslagen in de 

telefoon. Er verschijnt daarna een scherm dat u in staat stelt verbinding te maken 
(via Yoigo) met Internet. Het netwerk van Yoigo kan werken met een snelheid tot 

3Mbps maar Yoigo zegt zelf dat de snelheid tussen de 0,8 en 1,5Mbps zal liggen. 
Bij een proef van enkele dagen heb ik zelf snelheden van circa 760Kbps gezien, 

zowel binnen bij mij thuis in Solpark als in de kelder van de JCC PC club in Javéa. 

In beide gevallen was de signaalsterkte van Yoigo slechts ca. 30%. En de snelheid 
varieert enorm, afhankelijk van het aanbod door de internet site. Maar voor mij 
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was het een geweldige opluchting dat ik weer 'normaal' kon internetten alsof ik 

ISDN had. Zelfs bij een snelheid van slechts 64Kbps kwamen de Google schermen 

vlot beschikbaar. 
 

De kosten 

Na de aanschaf van de telefoon zijn er alleen variabele kosten; géén abonnement. 

Je werkt met een saldo op een prepaid kaart. Per dag dat je internet opgaat zijn de 
kosten 3 euro plus IVA. Dagen dat je geen gebruik maakt van de kaart, worden 

niet berekend. Voor telefoneren, SMS, etc. zijn aparte tarieven die conform gebruik 
worden berekend. Het minimum bedrag dat per maand verschuldigd is, is bijna 7 

euro incl. IVA. Dus 84 Euro per jaar. Je kunt per dag onbeperkt internetten op 

maximale snelheid tot 100Mbytes, daarna zakt de snelheid naar 64Kbps, nog 
steeds onbeperkt tot middernacht. Er zijn verder geen boetes of anderszins voor te 

gering verbruik. Een tegoedsaldo blijft, naar verluidt, meer dan een jaar geldig. Je 
verstrekte telefoonnummer vervalt als je 6 maanden niet gebeld hebt. Na één 

telefoontje begint weer een periode van een half jaar. Dus op tijd een belletje 
(laten) doen is voldoende. 

Yoigo heeft winkels in o.a. Javéa, Calpe en Altea. Ik vond Javéa een afrader maar 

het personeel van Calpe is competent en behulpzaam. Die winkel is gevestigd in 
winkelcentrum Plaza Central, één verdieping boven Mas y Mas, naast andere 

telefoonwinkels. Bel vooraf 965831881 of het modem op voorraad is. Het personeel 
geeft u een keus uit 8 telefoonnummers, installeert de kaart en zal u ook helpen de 

rest te installeren als u uw laptop meebrengt. Hun Engels is beperkt maar ze 

hebben ervaring. Breng ter identificatie een paspoort mee. Een (tijdelijk) 
verblijfsadres en een Emailadres is ook nodig. Het saldo op uw Simkaart kan 

worden aangevuld in elke Yoigo winkel maar ook bij de cassiere van een Mas Y 
Mas of met creditcard bij yoigo.com. Let er in dat geval op (als u niet in Spanje 

woont) dat Yoigo niet Holanda kent maar Payses Bajos en een postcode 5 cijfers 

(geen letters) moet bevatten. 
Met bovenbeschreven oplossing kunt u (of uw bezoek) overal in Spanje bellen en 

internetten op elk gewenst moment zonder naar een internet café of WiFi-hotspot 
te moeten gaan. Ik ben elk jaar maar enkele maanden in Spanje en op soms 

wisselende adressen. Ik ben blij met deze oplossing. Wellicht u straks ook? 
 

Jan Schoonenberg 
 

 

OPLOSSING PUZZEL VAN VORIGE MAAND 
 

De boer sprak: 'Ik zal worden opgehangen'. Als de boer loog, dan zou hij worden 
opgehangen. Maar dat zei de boer, dus spreekt hij de waarheid. Maar als dat zo 

zou zijn dan zou hij worden onthoofd en dan was het een leugen. Kortom, de 
rechter kan niet bepalen of de zin die de boer sprak een leugen of een waarheid is. 

Dus hij kan geen straf vaststellen en laat de boer daarom vrij. 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Clivia miniata 
 

Graag wil ik het deze keer hebben over, waarschijnlijk voor u een oude bekende, te 

weten de Clivia. Velen van u zullen deze plant als potplant gehad hebben in 

Nederland en dan als toepassing in de huiskamer. Echter, de Clivia miniata kan 
voor u hier aan de Costa Blanca ook interessant zijn als toepassing in uw 

mediterrane tuin. U kunt de plant kweken en gebruiken als kuipplant, maar ook 
kan de plant hier direct in de grond toegepast worden. De Clivia is afkomstig uit 

Zuid Afrika (Natal). Ze behoort tot de Narcissen familie. (Amaryllidaceae) Zo rond 

1850 werd de plant ingevoerd in Engeland en is vernoemd naar een Engelse 
hertogin, Charlotte Clive, die de plant mede heeft gecultiveerd. De plant werd toen 

daarna ook zéér populair in de andere Noordeuropese landen. Tegenwoordig is 
deze eeuwenoude plant ook populair in landen als Japan en China. In zijn normale 

natuurlijke omgeving in Zuid Afrika is de plant vooral in bossen als onder 
beplanting terug te vinden. De plant is dus 'schaduwminnend'. Rechtstreeks 

zonlicht kan het blad doen verbranden. Dat betekent, als u de plant in een border 

plaatst, dan kunt u dit bijvoorbeeld doen onder palmen, zodanig dat de plant 
schaduw tot half schaduw heeft. De grond moet humusrijk zijn en goed doorlatend, 

liefst opgebouwd uit goede potaarde. Tevens zult u in de zomer regelmatig moeten 
bewateren. U kunt de Clivia juist hier aan de Méditerranée ook zeer goed als pot of 

kuipplant hanteren. Vooral als toepassing op een terras of in een naya. Ik ken hier 

zelf diverse goede voorbeelden van. Het geslacht bestaat uit 3 soorten. In dit 
artikel hebben we het over de Clivia miniata, waarvan de bladeren vlezig en 

zwaardvormig zijn met een lengte van zo'n 60 cm. Van kleur zijn de bladeren 
donker groen en glanzend. In maart/ april verschijnen er een of meerdere lange 

bloemschachten, waaraan de punt een scherm van 12 tot 18 oranje/rode bloemen 

zitten, die trechtervormig zijn. Als de bloemen uitgebloeid zijn, vormen zich aan het 
einde van de bloemschacht decoratieve groene zaadballen, die later mooi rood 

worden. Deze kunt u natuurlijk weg nemen. Bijvoorbeeld in Nederland wordt 
beweerd, dat dit beter is voor de plant en dat is misschien ook wel zo. Echter hier 

in Spanje, wanneer de plant op de juiste plek staat en volgroeid is en u laat de 
zaadballen eraan zitten, dan wordt u beloond met een fraai decoratief effect, 

waarvan u een hele lange tijd, wel maanden, kunt genieten. Deze zaadballen of 

bessen geven namelijk door hun mooie rode kleur een fraai kontrast met het 
donkergroen van de bladeren. Voor het vermeerderen van de plant, kunt u de 

zijscheuten ervan afhalen, mits ze minimaal 4 blaadjes hebben. Deze gelieve u te 
plaatsen in goede potgrond. Het beste kunt u de plant zetten in een stenen pot, 

daar deze gemakkelijk lucht en water opneemt. In een plastic pot kunnen de 

wortels wat makkelijk rotten. Daarom is het ook aan te bevelen in de stenen pot, 
onderaan wat potscherven aan te brengen voor een goede drainage en ook om het 

rotten van de wortels te voorkomen. Alles samengevat, kan ik u verzekeren, dat 
wanneer u de Clivia in uw tuin toepast, u een makkelijke en decoratieve plant 

heeft, die bij een juiste verzorging vele jaren plantplezier zal geven. 
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 
  
 
Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ met o.a. 

verse haring en bitterballen 
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