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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 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: 

Lay-out: 

Hugo Bergmans (hugo.bergmans@gmail.com) 
 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmail.com) 

Advertenties: Hugo Bergmans   
Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 18 september 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: Gastvrouwen  
Midgetgolf: Gerda Barbier 965 745 766 
Naald en draad: Coby Hilgeman 965 748 459 
Publicatiebord: Gerda Barbier 965 745 766 
Redactie / advertenties & 
lay-out nieuwsbrief: 

Hugo Bergmans 966 491 538 

Arie Grootenboer 659 573 879 
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 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2008 

Pagina 

7 juni 09:30 uur: Vall d‟Ebo (Baranco Infierno) o.v.b. 41 

10 juli 17:00-18:00 uur: Bibliotheek open 41 
31 juli 17:00-18:00 uur: Bibliotheek open 41 

7 augustus namiddag: Fiesta de Paella y Sangria 43 
21 augustus 17:00-18:00 uur: Bibliotheek open 41 

4 november Josée Ruiter speelt „Colette‟ 43 
 
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! 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Het voorjaar werd afgesloten met een fantastische barbecue, waaraan meer dan 
140 leden c.q. introducés deelnamen. Een prachtige happening, waarbij het bezoek 

van onze Nederlandse consul de heer Hendrik Durieux en zijn charmante 
echtgenote Lita niet onopgemerkt bleef. Zijn toespraak aan de Nederlandse leden 

gericht, wil ik nogmaals onder de aandacht van ons allemaal brengen. Vooral zijn 

toelichting inzake de 
ziektekostenverzekering 

moet door diegenen die 
het aangaan bijzonder 

ter harte worden 
genomen. Bewaar 

vliegtickets of andere 

bewijzen, dat u 
regelmatig in Nederland 

bent en dat uw 
thuisadres in Nederland 

is. Laat de Nederlandse 

instanties geen ruimte 
om te benadelen. De 

ellende die dan 
ontstaat, is bijna niet 

meer te overzien. De toezegging van onze Nederlandse consul om volgend jaar 
onze Koninginnedagviering bij te wonen, werd door het bestuur bijzonder op prijs 

gesteld. Teleurgesteld was het bestuur inzake de opkomst voor de vergadering van 

commissies en bestuur. Dit kan op twee manieren worden uitgelegd. Ten eerste: er 
is geen interesse in de gang van zaken tussen het bestuur en commissies, maar 

volgens het bestuur is dit niet het geval. Ten tweede: het gaat zo goed, dat overleg 
overbodig is. Misschien is dat ook zo en is tweemaal overleg per jaar te veel. Dit 

ook gezien de korte lijnen die wij binnen onze vereniging hebben. Heeft een 

commissie een probleem, het bestuur is altijd aanspreekbaar. Het bestuur stelt dan 
ook voor om dit overleg een keer per jaar te houden en wel in het najaar voor de 

algemene ledenvergadering, zodat op de begroting ook de begrotingen van de 
diverse commissies meegenomen kunnen worden. Voor hen die vertrekken naar 

Nederland of België een fijne zomer toegewenst. Voor hen die overzomeren een 

bijzonder fijne tijd in ons mooie Moraira met al uw gasten, die ongetwijfeld bij u op 
bezoek komen. Gaarne breng ik bij de laatste groep nog ons Fiesta de Paella y 

Sangria onder de aandacht. Bedenk wel dat het een all-in prijs is. Inclusief 
drankjes, inclusief voor– en nagerecht en voor kinderen op verzoek een aangepast 

kindermenu met alcoholvrije sangria. Een en ander met muziek en dansen. Zet het 
in uw agenda en laat u en uw gasten verrassen. U allemaal een fijne zomer 

toegewenst, uw voorzitter, 
 

Gerrit Zengerink 
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LEDEN EN FINANCIËN 

 

Nieuwe Leden: A. Ziel, M. Ravani-Azar (hij was reeds een van de eerste leden van 
de NVOC), T. Bosch, E. Nitzsch en D. Brugman. 

Afgemeld: J. Wijk-van Aalst (1188), M. Brosen (1572) alsmede G. en R. George 
(1820/1821). Overleden: J. Boerlage en J. Mol-Versteegh. 

Per heden telt de vereniging 439 leden. 

Financiën: nog 50 leden hebben niet aan hun verplichtingen voldaan door hun 
contributie te betalen. Dit is 11,4%. Zij krijgen binnenkort een schrijven 

toegestuurd. 
 

Bloemetje van de maand 
Zo vlak voor het zomerreces wil ik Zus, Ria en Marijke heel hartelijk dankzeggen 

voor hun enthousiaste steun die zij mij als penningmeester hebben gegeven. 
Iedereen kent immers onze gastvrouwen (voor de Vlaamse leden onder ons 

onthaaldames). Zij hebben zich elke donderdagmiddag weer met niet aflatende 
ijver ingezet voor de meest uiteenlopende zaken zoals het inschrijven voor de 

evenementen, het verwelkomen van nieuwe leden en de verkoop van vele 

barkaarten. Zij vormen dan ook het boegbeeld van onze vereniging en verdienen 
derhalve ons aller respect. Daarom op papier „het bloemetje van de maand‟ voor 

deze drie super enthousiaste en gemotiveerde dames. 
 

Thom Karremans, penningmeester 
 

 
IN MEMORIAM APPOLONIUS GROENENDIJK 

  

Op woensdag 23 april j.l. overleed ons vroegere clublid Ab Groenendijk. Voor Lida 
en mij was dit een niet geheel onverwacht bericht, het gebeurde terwijl wij per 

vliegtuig onderweg waren naar Spanje. Wij hebben Ab enige dagen ervoor nog 
bezocht in het verpleeghuis in Zierikzee en hebben toen afscheid van hem 

genomen. Hij was al langere tijd ziek, zijn nieren lieten hem in de steek met alle 

gevolgen van dien. Lida en ik hebben Ab en zijn vrouw Jurjo leren kennen in 1962 
toen wij buren werden in de Talingstraat in Papendrecht. Wij hebben samen veel 

beleefd. Vele diepgaande gesprekken gehad, samen muziek gemaakt, er op uit 
getrokken en vele feestjes georganiseerd. We zijn dikke vrienden geworden. Ab 

was een bijzonder mens. Hij speelde niet onverdienstelijk piano, was leraar biologie 

en gaf les op de havenvakschool in Rotterdam. Schreef leerboeken biologie die op 
scholen werden gebruikt, schreef diverse gedichten en onder het pseudoniem 

„Albert Donk‟ werden verschillende gedichtenbundels uitgegeven. Ab was vooral 
een aardig mens die beschikte over een goede dosis humor, alhoewel hij de dingen 

ook wel eens wat somber inzag. Zij kochten eind jaren 70 ook een huis op de 
Cumbre del Sol en hebben vele jaren met plezier in Spanje vertoefd. Ab is 79 jaar 

geworden. Wij wensen Jurjo en haar zoon Jurjen en zijn vrouw Nella sterkte om dit 

verlies te dragen. 
Cees Beerepoot 
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JAAP KETEL OVERLEDEN 

 

Op 7 mei jongstleden is ons zeer bekende ex-clublid overleden. Jaap Ketel was de 
uitvinder van de nu nog steeds belangrijke clubactiviteit namelijk het 

„Bergwandelen‟. Hij was een bevlogen wandelaar en daarnaast een zeer betrokken 
lid van onze club, waardoor hij snel zijn hobby opstartte als een nieuwe activiteit. 

Ook wilde hij niets liever dan discussiëren en daardoor ontstond ook een discussie 

groep onder de dekmantel van de Lage Landenclub, waarvoor hij zelf zijn 
deelnemers uitzocht. Het was een hele eer als hij je inviteerde om deel te nemen. 

De onderwerpen werden vaak besproken gedurende speciale clubavonden, waar 
iedereen zijn mening kenbaar kon maken. 
 

Jaap is gestorven thuis in zijn bed in Oosterbeek, waar zijn dochter hem vond 

nadat ze geen telefonisch contact met haar vader kon krijgen. Zijn stoffelijk 
overschot is gecremeerd op 7 mei na een leven van 84 jaren. Het echtpaar Jaap en 

Joop Ketel zal bij diegenen die hen kenden in aangename herinnering voortleven. 
Zijn vrouw Joop , die hij enorm miste was helaas reeds overleden in mei 2007. 
 

Kees den Dulk 

 
 
 
 
 
 
IN MEMORIAM JOKE MOL-VERSTEEGH 

 
Het valt mij zwaar u mede te delen, dat Joke, een van onze eerste leden van de 

club, na een kortstondige ziekte, op vrijdagavond 16 mei j.l. op 77 jarige leeftijd is 

overleden. Joke is vanaf de oprichting van onze club, altijd zeer actief geweest. Zij 
deed mee aan vele activiteiten, zij was o.a. bestuurslid, speelde bridge, deed 

keukendiensten, etc., Joke was er eigenlijk altijd bij. 
 

Joke was zeer sociaal voelend en behulpzaam voor vele mensen en wilde daarvoor 
absoluut geen waardering of bedankje terug; zij bleef altijd liever op de 

achtergrond en was de mening toegedaan, als mij wat overkomt krijg ik misschien 
ook de nodige hulp terug. Ondanks haar ziekte sinds 2000, die ze nu eindelijk 

dacht overwonnen te hebben, mocht zij niet onder ons blijven; zij heeft 25 dagen 

gevochten voor haar leven, maar heeft uiteindelijk de strijd verloren en is 
moegestreden toch nog rustig ingeslapen. 
 

Joke heeft van haar 20 jarig verblijf in Moraira zeer genoten, zij was onder alle 

mensen die haar kenden een zeer gewaardeerd mens. Wij zullen haar meer dan 
missen. 
 

Ria Janssen 
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VAN DE TUINCLUBS 

 

Tuinclub 1 bij Annetje van Blokland 
Op 1 april j.l. kwamen de tuinvrienden weer bij elkaar. Dit keer Bij Annetje van 

Blokland aan de Calle Pino in Moraira. Annetje heeft een romantische en volwassen 
tuin met een overvloed aan bloeiende planten. Terwijl wij haar tuin bewonderden 

was er een tuinman aan het werk en schoffelde en snoeide in de tuin alsof het een 

lieve lust was. Helaas zag hij de Lathyrus ook voor onkruid aan, een echte 
„Spaanse‟ tuinman dus. Tijdens de koffie begaf de warmwaterpomp van het 

zwembad het, maar gelukkig kon Mohan dit probleem vrij snel (tijdelijk) oplossen. 
Een van onze tuindames had de „wondercrème‟ meegenomen. We zijn allen 

enthousiast over dit product en het resultaat. De volgende keer worden onze lege 
potjes gevuld en worden we dan geen dag ouder meer, alleen maar wijzer! Zeker 

na deze tip, die ik tijdens de tuinochtend opving: hoe bestrijden we kleefkruid in 

onze tuin? Een beetje Round-up op een kwastje en op het kleefkruid smeren. 
Uiteindelijk gaat het kleefkruid hiervan dood en de plant waar het kleefkruid 

omheen is gekropen, blijft bespaard. Natuurlijk wel verschillende keren herhalen. 
Maar het resultaat is uiteindelijk geweldig. Verder kregen we allemaal net 

ontsproten stekjes mee van de Stephanotis. Ben erg benieuwd of deze plant ook 

bij mij wil aanslaan. Het was een zonovergoten, leerzame en gezellige tuinochtend 
met heerlijke versnaperingen. Chapeau Annetje! 

 
Bezoek aan de Iristuin door Tuinclub 1 

Op dinsdag 29 april verzamelde de tuinclub zich bij Pan Pan y Jamon Jamon om 
10:00 uur. We vertrokken even later naar de Bernia. Wouter en Georgina voorop, 

want zij wisten de weg en hadden de organisatie in handen. De Iristuin stond in 

volle bloei en we genoten van zoveel bloemenpracht. De foto‟s spreken boekdelen. 

De eigenaresse van deze Iristuin gaf ons nog speciale uitleg en vertelde ondermeer 
dat hier wel duizend verschillende Irissen stonden. Ook gaf ze uitleg hoe deze 

planten gekruist moesten worden. De meeste Irissoorten zijn afkomstig uit de 

Verenigde Staten en hebben nagenoeg geen water nodig. Ook vertelde ze dat er 
ook een schitterende Iristuin is in de omgeving van Florence en dat het een 

aanrader was, om met de Tuinclub daar heen te vliegen (volgend jaar dan). 
Wellicht neemt Wouter dan wel weer de organisatie op zich? Velen van ons 

schaften ook nog de nodige Irissen aan en met vol beladen auto‟s vertrokken we 
tegen lunchtijd naar Calpe voor een voortreffelijke maaltijd met een goed glas wijn. 

Wederom een zeer geslaagde tuindag en chapeau voor Wouter en Georgina!  
 

Tot dan, Irene 
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Bezoek aan de Iristuin door Tuinclub 1 

Na uitgebreid koffie te hebben gedronken bij ondergetekende, gingen we met een 

zeer select gezelschap op stap. Het was een behoorlijk bochtige rit naar boven, 
wat sommigen onder ons niet zo goed bekwam. Voorbij Pinos sloegen we rechtsaf 

en vervolgden de weg tot we na een paar kilometer aankwamen bij de 'Jardin'. Al 
snel zagen we waar we voor 

gekomen waren: velden vol 

met irissen in allerlei kleuren. 
Ik wist niet dat er zoveel 

variëteiten bestonden. De 
tuin bestaat uit stukken die 

aangelegd zijn zoals het 
labyrint en uit stukken land, 

waar de irissen op terrassen 

gekweekt worden. Ook is er de mogelijkheid om de planten te kopen. Verder is er 
ook een secret garden, waarin je kunt genieten van het bekijken van allerlei andere 

planten. Alles bijeen een vrij groot stuk land om te bewerken, petje af voor de 
eigenaren. Nadat we een uur al wandelend alles hadden bewonderd, besloten we 

om via Jalón terug te rijden, iets minder bochtig waarschijnlijk. We maakten nog 

een stop bij een authentiek Spaans café/eethuisje, waar de hele familie van oud tot 
jong meehielp, om iets te drinken en te eten. Om een uur of drie waren we weer 

terug op ons uitgangspunt en ik had de indruk dat we er allemaal van genoten 
hadden. Een aanrader. 
 

Monique Krijgsman 
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BERGSTAPPERS NAAR VALL D‟GALLINERA 

 

Het verzamelen op 20 april, traditiegetrouw om 9:30 uur bij Pan Pan y Jamon 
Jamon, had plaats onder ongunstige voortekenen: een enkel klein buitje, dreigende 

luchten met een schitterende regenboog. Maar zoals musicalkenners weten: „In 
Spain the rain stays mainly in the plain‟, dus wij als bergstappers waagden het 

erop. Achteraf volstrekt terecht. Niet alleen door het weer maar vooral door het 

vakantie seizoen (bezoek aan of bezoek uit Nederland) waren we slechts met 
negenen. De wegblijvers moeten spijt hebben. Het eerste stuk van de wandeling 

ging best langdurig omhoog, maar het pad was zo regelmatig en goed, dat we - in 
tegenstelling vaak tot andere wandelingen - onze aandacht volledig bij de 

omgeving konden houden. Het was een adembenemend landschap met steeds 
wisselende vergezichten, waarbij de af en toe versluierde zon voor een aangenaam 

en fraai zacht licht zorgde. Het eerste stuk liep door de kersenboomgaarden, drie 

weken geleden nog in volle 
bloei, nu volop met kersen, 

die bij de wandelaars een 
onweerstaanbare neiging tot 

plukken en eten opriepen. 

Maar laten we eerlijk zijn: 
een paar weken zouden ze 

best nog wel kunnen 
gebruiken om echt op smaak 

te komen. Het hoogste punt 
was een aan de voorzijde 

dichtgemetselde grotwoning. 

In de muren waren de 
uitsparingen voor de tweede 

verdieping nog te zien. In 
een van deze gaten zat een kerststalletje, een beetje „out of date‟ zo tussen Pasen 

en Pinksteren, maar niet te verwijderen, 

want stevig vastgemetseld. De weg naar 
beneden was zomogelijk nog mooier en 

makkelijker en voerde ons op het eind 
langs een kersenstalletje. Hier konden 

we onze neiging om een kistje mee te 

nemen best gemakkelijk bedwingen, 
want duur! Aan het eind van deze 

wandeling smaakte het drankje op het 
lokale terras uitstekend. Maar laten we 

niet vergeten: ons wandelconsumentisme is slechts mogelijk door het voorwerk 
van de vaste „voorstappers‟ Frans en Mary, waarvoor nog maar weer eens onze 

dank. 
 

Nico Dekkers 
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KONINGINNEDAG 2008 

 

Vanaf een uur of 11 begon de club gestaag vol te lopen en toen om 12:00 uur 
Gerrit Zengerink het woord nam was het binnen en buiten behoorlijk vol geworden. 

In zijn speech ging Gerrit nader in op de geschiedenis van de Koninginnedagviering 
en wenste hij de Majesteit een voorspoedig jaar in goede gezondheid. Haar 

regering wenste hij meer wijsheid. Vervolgens werd door ons geweldige koor de 

„Snikzangers‟ het Wilhelmus ingezet en door alle clubleden uit volle borst 
meegezongen. Ook 

gedurende de rest van 
de middag zorgde de 

„Snikzangers‟, begeleid 
door Clemens de Leu 

accordeon en Theo 

Tappen gitaar, voor 
een vrolijke noot. Het 

weer, toch een wat 
onzekere factor de 

afgelopen maand, liet 

ons niet in de steek en het werd ouderwets gezellig. Alleen de vrijmarkt wilde deze 
keer maar niet lukken, ondanks alle inspanningen van de dames van de 

evenementencommissie. Alleen Monique Krijgsman en zoon Hans presenteerden 
hun artikelen, “Al zijn we de enige!” En gelijk hadden ze, want aan het eind van 

het feest waren ze praktisch alle 
spulletjes kwijt. Bea Bachman 

organiseerde een boekenverkoop 

en raakte heel veel overtollige 
boeken kwijt. Een welkome 

aanvulling op haar inkoopbudget. 
Onze bloeiende schildersclub had 

de gelegenheid aangegrepen om 

een indrukwekkende presentatie 
van hun kunnen te geven. Er 

werd, ondanks een behoorlijk 
windje, zelfs buiten geëxposeerd. 

Dat gaf een extra feestelijk tintje 

aan de Koninginnedagviering. Net 
als de enorme keuze uit zelf 

gebakken heerlijke taarten, aangeboden door enthousiaste leden. Die werden per 
punt à 2 euro per stuk verkocht en dat bracht samen met de opbrengst van de 

sjoelbak en andere giften afgerond € 500 op voor de Alzheimerstichting van ons 
dorp. Binnenkort zal deze donatie, namens onze vereniging, aan de betreffende 

instantie worden overhandigd. 
 

Redactie 
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DE BERGSTAPPERS NAAR ALCALALI EN PARCENT 

 

Zaterdag 3 mei wandelden wij van Alcalali naar Parcent, het was een bergstappers-
wandeling maar deze maal geen grote colls, geen lastige paden, en geen stijve 

nekken van het naar je voeten moeten kijken omdat de paadjes soms moeilijk 
begaanbaar en smal zijn. Dit gebied is bekend van de amandelbloesem maar in de 

maand mei is het er toch ook 

mooi, maar op een andere manier. 
Je vindt er vele bloemen, maar de 

sinaasappels hangen allemaal 
kleurig aan de bomen en zijn vele 

olijfbomen, Johannesbroodbomen 
en steeneiken. We begonnen in 

Alcalali en verlieten al gauw het 

dorpje om via een mooi 
kronkelend pad richting Parcent te 

wandelen. Je kunt hier nog goed 
zien dat de storm van 12 oktober 

vorig jaar hier veel schade heeft gedaan en men is ook nog druk bezig deze te 

herstellen. De enige coll die we moesten nemen was het dorpje Parcent, een steile 
straat bracht ons naar het centrum van Parcent, een leuk pleintje met een mooi 

kerkje, dat wij rechts lieten liggen om onze weg te vervolgen en het dorp weer te 
verlaten, na een kopje koffie te hebben gedronken aldaar. Via de andere kant zijn 

we toen langzaam weer terug gelopen naar Alcalali, waar we bij Pepe de lunch 
hebben genuttigd. Het was een mooie dag, prima wandelweer en met zo'n 16 man 

een leuke gezellige groep. Jammer dat dit alweer de laatste van het seizoen was! 

  
De bergstappers 

 
Over diezelfde wandeling… 

Nog niet in het bezit zijnde van het clubblad mei; op vrijdag 2 mei om 8 uur 

gekeken op de website van de NVOC. Op 3 mei bleek er een eenvoudige wandeling 
te zijn, één telefoontje en ik had een afspraak op de derde om 9:45 uur in Benissa 

alwaar ik woon. Punctueel stonden de deelnemers daar en reden we naar het 
startpunt in Alcalali. Hier werd kennis gemaakt met de andere wandelaars. Velen 

kende ik al van andere activiteiten, maar deelnemers van ongeveer rond de eeuw 

wisseling waren er niet onder de aanwezigen, de club verjongt zich dus snel. De 
stemming zat er direct in en het mooie weer zette aan om onmiddellijk te starten. 

Door het dorp A. lopend en daarna de campo met amandelen en citrusvruchten 
bereikten we Parcent. De groep besliste iets te gaan drinken, dit had helaas tot 

resultaat dat ik veroordeeld werd verslag te doen van de wandeling, tegenspartelen 
en tal van andere smoezen hielpen niet en het resultaat is dat dit verhaal hier staat 

met linker en rechter wijsvinger gemaakt. De bar El Casino was overigens heel 

gezellig en ondanks dat het pas 11 uur was, waren er al 5 personen aan het bier
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(o.a. Gudrun), 8 aan de koffie, 3 met water en één bitterkas. Deze statistieken 

lijken onbelangrijk, maar voor de deelnemers met ervaring een belangrijke 

informatie. Overige waarnemingen: van de 15 deelnemers, 0 rokers, 7 tennissers 
en 8 andere actievelingen. Verslapen 1 tennisser (bleek later). De tocht werd 

voortgezet en we kwamen langs het 
geboortehuis van Gabriel Miró een 

bekende schilder, tenminste dat 

stond daar geschreven, hij was niet 
thuis en het huis stond slecht in de 

verf, de enige bewoners bleken 
duiven te zijn. De rest van de 

wandeling werd gegidst door de 
leiding, die onopgemerkt maar 

bekwaam ons weer terug bracht via 

leuke paadjes naar het 
uitgangspunt. Helaas moesten hier 

enkele personen weg, de overigen spoeden zich naar restaurant Pepe (aan te 
bevelen) in Alcalali alwaar er met aanvulling van enkele verwanten een heel 

gezellig etentje ontstond. We namen roerend afscheid van elkaar (waarschijnlijk 

door de drank), vroeger zeiden we het was een dag met gouden randje en zo was 
dat nu weer. Bedankt organisatoren en deelnemers. 
 

Jan de Jong 

 
 

NEDERLANDS INFORMATIE UURTJE SUMA IN „ESPAI LA SENIETA‟ 
 

De Suma is de organisatie in de provincie Alicante, die gemachtigd is de lokale 

belastingen te innen in die gemeenten die daar hun toestemming aan hebben 
gegeven. In andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Alicante en Javea gebeurt dit 

door die gemeente zelf. Voor de grotere groepen buitenlanders, zoals de Engelsen, 
Duitsers en ook de Nederlanders, organiseerde de Suma informatieve 

bijeenkomsten in de eigen taal. 
Zo waren de Nederlands sprekenden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 6 mei om 

17:00 uur. Daar hebben we uitgebreid aandacht aan gegeven in de nieuwsbrief en 

op de website. Toch was de opkomst ronduit teleurstellend, we telden slechts 11 
aanwezigen, waarvan 7 leden van onze vereniging. Jammer, want zelfs voor 

degene die hier al langer met de Suma te maken hebben, was er nog best 
interessante informatie te horen. Op onze website kunt u al enige tijd de 

betreffende documentatie downloaden. Voor degene die niet over internet 

beschikken, hebben we een aantal foldertjes meegenomen en die liggen in het 
folderrekje op de club. U kunt ook altijd nog naar het Sumakantoor in Teulada 

gaan als u meer wilt weten. Zij houden zelfs twee maal per maand, steeds op een 
vrijdag, kantoor in Moraira in het Espai la Senieta. 
 

Hugo Bergmans 
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NOTULEN COMMISSIEVERGADERING 7 MEI 2008 

 

Aanwezig: Gerda Barbier, Dolf Bergmans, Hugo Bergmans, Simone van Giel, Arie 
Grootenboer, Ria de Jong, Roel de Jong, Anna Kerkhoven, Paul Meijer, Rietje de 

Knegt, Frank de Swert, en Gerrit Zengerink. 
Verontschuldigd met voorbericht: Bea Bachman, Marijke van Heijningen, Piet 

Luyken, Thom Karremans, Monique Krijgsman en Koos Venenkamp. 

 
Opening van de vergadering om 10:40 uur 

Gerrit verwelkomt de aanwezigen en stelt vast, dat de opkomst maar magertjes is. 
Dit zou kunnen betekenen, dat alles vlot verloopt en er dus maar weinig te melden 

valt. Een gebrek aan interesse - als andere oorzaak - wordt weinig waarschijnlijk 
geacht. 

 

Financiële info 
Er zijn geen gedetailleerde cijfers voorhanden, maar de financiële toestand van de 

commissies is sluitend. Bij een volgende vergadering van de commissies (oktober) 
wordt van de commissies verwacht, dat zij - waar nodig - opgeven of er nood is 

aan extra investeringen, die de werking zouden kunnen verbeteren. 

 
De commissies 

Van de volgende commissies was geen vertegenwoordiger present: Bergwandelen, 
Biljarten, Bridge, Fietsclub, Fotokopiëren, Gastvrouwen, Keuken, Kuieren, Naald en 

draad, Snikzangers, Spaanse les, Tennis en Tuinclub 1 en 2. 
 

Accommodatie: ten laatste 1 jaar vóór het vervallen van het huidige huurcontract, 
zal er, met een minimumeisenpakket voor onze accommodatie in de hand, 

onderhandeld worden met de eigenares van Arnesol én met alternatieve 

aanbieders. 
 

Bibliotheek: Bijzonder recent succes: de verkoop van oude boeken 
 

Computerlessen: géén lessen in de echte zin van het woord; wel komen regelmatig 

specifieke vragen van leden. Indien er meerdere geïnteresseerden zouden zijn voor 
eenzelfde onderwerp, bijv. het overzetten van geluid van een type drager op een 

andere, bestaat de mogelijkheid om daaraan een sessie te wijden. 
 

Culi club: Er wordt momenteel uitgekeken naar wat bijkomende apparatuur. 
 

Evenementen: Door omstandigheden zijn er in de laatste maanden enkele 
evenementen wat anders uitgedraaid dan verwacht; dit is niet structureel. Er wordt 

ook binnenkort versterking verwacht voor de evenementencommissie en er staan 

nieuwe projecten op stapel: toneel in Arnesol (eenakter), operabezoek, dagtrips. 
 

Externe zaken: op 9 mei a.s. Dag van Europa in „Espai-Moraira‟. 
 

Horeca: geen nieuws. 
 

Jeu de boules: tafels, stoelen en parasols zijn gearriveerd. 
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Klaverjassen: aan Gerrit wordt gevraagd of hij voor nieuwe kaarten kan zorgen. 
 

Leestafel: vacant, de gastvrouwen zullen de „te oude‟ magazines verwijderen. 
 

Midgetgolf: ondanks de geringe interesse van de laatste keer, wordt de activiteit 

voortgezet. Vooraf zal „de vaste groep‟ nog eens gecontacteerd worden. 
 

Publicatiebord: loopt. 
 

Redactie/ advertenties & lay-out nieuwsbrief: felicitaties voor het team met de zeer 
professionele look die de nieuwsbrief heeft gekregen. Het krijgen van voldoende 

kopij blijft moeilijk. Alle commissies worden opgeroepen om details van hun 
activiteiten aan de leden te melden én om nadien een verslag - liefst met foto‟s - 

aan de redactie te bezorgen. 
 

Reizen: wordt ondergebracht bij evenementen 
 

Schilderen: gedurende het laatste jaar is deze activiteit fors gegroeid. De verslagen 
in de nieuwsbrief én het exposeren in het clubhuis zorgen voor nog meer interesse. 
 

Technische zaken: het hangen van geluidsopslorpend doek in de bar wordt in de 

volgende weken verder afgewerkt. Arie Grootenboer is de nieuwe „geluidsman‟ en 
zoekt hiervoor nog een „kompaan met kennis van zaken‟. 
 

Webmaster: geen nieuws 
 

Ziekencontact: Aan de commissies wordt gevraagd om Bea Bachman te verwittigen 

wanneer een van de leden ziek gevallen is - voor zover de betrokkene dit zelf ook 
wenst. 

 
Rondvraag 

Arie Grootenboer is reeds op zoek naar een nieuw thema voor een volgende reeks 

filmavonden.  
 

Sluiting om 12:35 uur 
 

Dolf Bergmans 
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CLUBBARBECUE „VIVA ESPANA‟ 

 

En dan was daar weer zo‟n hoogtepunt…! Nou zijn er toevallig tamelijk véél 
hoogtepunten bij de NVOC, dus verbazingwekkend was dat eigenlijk niet. Op 15 

mei - het was niet zonnig, maar wél droog - waren zo‟n 130 leden en introducés 
afgekomen op de jaarlijkse BBQ-avond, waar ze vergast werden op: een slaatje, 

een hamburger, een kippenpoot, een karbonade, een spies, een ijstoetje, een 

keyboardzanger, het Snikkoor, 
Cees den Dulk, een modedefilé 

en de Nederlandse consul, die de 
club de eer aandeed om samen 

met zijn echtgenote een vorkje 
mee te prikken. De consul sprak 

behartenswaardige woorden, 

Cees zong een paar mooie 
liederen, het Snikkoor zong over 

havens en klokken en bracht een 
lied, waarvan alleen al de tekst 

met zekerheid het Nederlands 

Songfestival zou kunnen winnen en de keyboardzanger zong over van alles en nog 
wat. Het modedefilé was een lust voor het oog. Niet iederéén had zich Spaans 

verkleed, maar die dat wél hadden gedaan liepen met verve en gratie rond in een 
keur van originele Spaanse uitdossingen: Prachtige flamencojurken (wist u 

overigens, dat Flamenco óók het Spaanse 
woord is voor „Vlaming‟ en „Vlaams‟?), al 

dan niet met naald en draad zelf in elkaar 

gebroddeld, een vrouwelijke Zorro en veel 
heren in wit en zwart met rode sjerpen om 

de gepensioneerde tailles. Paul („The 
Good, the Bad or the Ugly‟) en Anna 

wonnen met recht de hoofdprijzen. En de 

BBQ, want daar ging het per slot van 
rekening om? Niet te weinig, niet 

verbrand, niet te gaar, niet te rauw maar 
precies goed. En dát is een kunst! Complimenten voor de BBQ-masters dus, al 

klonk hier en daar het geluid dat sommige gerechten iets langer in de marinade 

hadden mogen liggen. Al het bovengenoemde zorgde ervoor dat er veel gelachen, 
veel gegeten en gedronken en vooral veel gedanst werd. Zó werd het een uiterst 

genoeglijke avond; zoals gezegd: een hoogtepunt. Of op z‟n Gronings: “Het kon 
minder!” Dat ook de consul en zijn eega het zeer waardeerden, bleek wel uit het 

feit dat ze lang bleven en graag wilden terugkomen t.g.v. onze 
Koninginnedagviering. Wie voor dat alles te bedanken? Velen… te velen om op te 

noemen. Daarom aan allen, die zoveel werk hebben verzet voor het welslagen van 

deze avond: Muchísimas gracias!!! 
Jacquerik 
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DE CLUBBARBECUE 

 

Voor het regelen van een barbecue zijn er een aantal leden van de keukenbrigade 
onder leiding van Piet Luyken al dagen van te voren bezig. Om u een overzicht te 

geven van de diverse werkzaamheden: 2 dagen boodschappen doen. Proberen zo 
goedkoop mogelijk inkopen, is de leuze met daarbij prijskwaliteit verhouding zo 

goed mogelijk in de gaten houden. Een dag voorbereiding in de keuken, vlees 

portioneren, sausen maken, borden regelen, bestek verpakken, barbecue, 
bakplaat, etc, etc. Op de dag zelf al een opstelling maken, tafels en stoelen 

schoonmaken, zodat alles er goed verzorgd uitziet. Dan begint de barbecue, de 
verzorgers en de bakkers achter de plaat en de barbecue krijgen niet zoveel mee 

van alle gezellige activiteiten. Geconcentreerd proberen zij alles in goede banen te 

leiden en gaat er iets mis, dan wordt het zo goed als mogelijk opgelost. Tenslotte 
als iedereen uitgegeten is, volgt het toetje, ijs voor de deelnemers en de afwas en 

het opruimen voor de keukenbrigade. Toen ik in de keuken de bakplaat aan het 

schoonbakken was, kwam een van de deelnemers met een stapel borden en bestek 
en zette die met een smak bij de enorme berg die er al stond met de opmerking: 

“Hier ben je nog wel een paar uur mee aan het afwassen, succes ermee…!” 
De keukenbrigade heeft met behulp van een beperkt aantal vrijwilligers de klus 

uiteindelijk geklaard en daarvoor allemaal hartelijk dank. Het kwam uiteindelijk 

klaar. Echter de wijze waarop er door sommige leden gereageerd wordt om een 
bijdrage te leveren in de organisatie rondom de barbecue is niet erg hoopgevend 

voor de toekomst. Het verstrekken van plastic borden en bestek stuit een 
kookfanaat als ik tegen de borst. Dat doet afbreuk aan het vlees en de gerechten 

die er geserveerd worden. Ik zal dan ook binnen het bestuur voorstellen om 
volgend jaar professionele schoonmaakkrachten in te huren. Dit zal ongetwijfeld 

een prijsconsequentie tot gevolg hebben, maar dan kan iedereen wel van een 

ijstoetje genieten. 
Gerrit Zengerink 
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DE BERGSTAPPERS NAAR DE OLTA 

 

Zoals vanouds vertrokken de stappers weer van Pan Pan y Jamon Jamon op 
zondag 18 mei, deze keer waren we maar met z‟n negenen. Waarschijnlijk toch 

vanwege het te verwachten onaangename weer. We vertrokken naar Calpe om de 
Olta top te beklimmen. Als je onderaan op de N332 staat, denk je: moet ik daar 

naar boven? Gelukkig konden we een eindje met de auto overbruggen, tot aan de 

picknickplaats, waar Frans vorig jaar zijn verjaardag moest vieren. Het was een wel 
erg bochtige weg, waar ook nog hier en daar een huis stond. Maar we waren het 

er met z‟n allen over eens dat je voor een vergeten pondje suiker erg ver naar 
beneden moest, dus we gingen niet verhuizen. Op een brede wandelweg trokken 

we omhoog totdat we aan een ketting kwamen die dwars over de weg liep. 
Spoedig daarna ging het echt de bush in, smalle paadjes recht naar boven, soms 

op handen en voeten. We roken de rozemarijn en andere bloemen, liepen over 

steenlawines en door geurende pijnbomenbossen en overal konden we ook 
genieten van een grandioos uitzicht op Calpe en omstreken. Helaas was het niet 

helemaal helder, daarvoor hadden we schitterend wandelweer, niet te warm niet te 
koud. Onze eerste appelrust namen we bij een oude vervallen herdershut, lekker 

beschut tegen de wind. Ons doel de 586 hoge top moesten we nog beklimmen. En 

daar was het echt overweldigend, we keken 360 graden in de rondte. De rotsen 
vielen loodrecht naar beneden en we konden onder ons de kleine auto‟s op de 

autobaan zien rijden. We zagen 
de hele kustlijn en ook de 

bergketenen van het achterland. 
Het massief van de Bernia was 

met zijn dolomietenachtige 

rotsen een indrukwekkende 
coulisse. Daar beneden was het 

een speelgoedwereld. Wat voel 
je je als mens toch nietig als je 

de overweldigende natuur om je 

heen ziet. De afdaling vlotte 
natuurlijk wat beter, zeker met 

het biertje dat Magriet en Dick 
ons op hun terras in het 

vooruitzicht hadden gesteld. Frans  zorgde in de bergen nog voor een hele grote 

verrassing. Hij had namelijk bij het amusementenkantoor een grote kudde geiten 
voor ons besteld zodat we nog landelijke foto‟s konden nemen, vooral van de baas, 

een grote bok met bijzonder lange spitse horens en een lange baard die ons 
wantrouwend in de gaten hield. Na vier uur genot zaten we weer te genieten op 

het terras in de zon. We hebben het wel eens slechter gehad. De leden die 
vanwege het wisselende weer niet mee zijn gegaan hebben echt iets gemist. Maar 

ik heb horen luiden dat er in juni nog een kans op wandelen is. 
 

Gudrun Bolt 
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ZOMERFEESTEN IN MORAIRA 

 

Juni  
 
Moros y Cristianos 
De strijd tussen de moren en de christenen, rond de 

Castillo. Gala defilé in Moraira zondag 15 juni vanaf 

17:00 uur. 

 

12 t/m15 juni 

23 juni Noche mágica de San Juan 
Feestelijke activiteiten op en bij het strand van Ampolla. 
Het is de nacht waarin men, voor lichamelijke en geestelijke 

reiniging, om 24:00 uur in zee gaat. Playa de l‟Ampolla in Moraira 
en op de Plaza de la Creu in Teulada. 

  

Juli  
  

5-9 juli Fiestas van de Font Santa 
eerste weekend van de maand, in de hermitage de la Font Santa. 

12 t/m 20 juli Patroonsfeesten in Moraira 
15 juli Virgen de los desemperados (de maagd van de wanhopigen) 

De beschermheilige van Moraira, processies. 

16 juli Virgen del Carmen (de beschermheilige van de vissers) 
Processie op zee. Vuurwerk en „Els bous a la mar‟ (t/m 20 juli). 

24 en 25 juli Fiestas de San Jaume in Benimarco 
Muziek, openluchtfestiviteiten, vuurwerk 

29 en 30 juli Fiestas van Els Sants de la Pedra 
In La Calle Calvo Sotelo in Teulada. Gemeenschappelijk 
avondmaal, Heilige Mis in het veld en „Verbena‟. 

  
Augustus  

  

15 augustus Maria Hemelvaart 
Het laatste weekend van augustus: Fiestas in Cala Andragó 

Gezamenlijke maaltijd, openluchtfestiviteiten aan de Cala Andragó. 
15, 16 en 17 

augustus 

Middeleeuws Festival 
Markt met ambachtelijke en traditionele producten, muzikale 

attracties, jongleurs en straattheater in middeleeuwse sfeer in het 
oude centrum van Teulada. 

  
September  

  
5 en 6 

september 

Moscatel Fiesta Teulada 
Openluchtfestiviteiten, Moscatell proeven in de Avenida las Palmas 

in Teulada. 
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LAATSTE BERGWANDELING DIT VOORSEIZOEN 

 

Het is afgelopen 18 mei al weer de laatste geplande wandeling geweest van een 
succesvol seizoen! Er is veel animo voor, vooral voor de wat makkelijkere 

wandelingen met een lunch erna. Maar wij zouden het toch leuk vinden om 
volgend seizoen ook wat meer deelnemers voor de langere wandelingen te krijgen. 

Goed voor de conditie, een keer per maand is om een conditie op te bouwen te 

weinig en je went er langzaam aan dat het allemaal wat zwaarder is. Mochten er 
nog mensen zijn die het leuk vinden om in juni nog een keertje mee te gaan; we 

zijn van plan om op zaterdag 7 juni in de Val d‟Ebo te gaan wandelen. In de 
Baranco de Inferno; niet helemaal, maar het beginstuk en daarna willen we 

lunchen in Val d‟Ebo. Maar dan moet er wel voldoende animo zijn en moet men 
zich bijtijds opgeven. In ieder geval wensen wij u, namens de „bergstappers-

organisatie‟, een mooie zomer en graag tot oktober aanstaande. 
 

Berstappers Loek, Frans en Mary 
 

 

DE ZOMERVAKANTIE KOMT ERAAN, MAAR DE CLUB GAAT DOOR 
 

Het voorjaar zit er alweer op; we kijken terug op een gezellige periode, waarin 
weer tal van activiteiten plaatsvonden. Sommige met meer succes dan andere. De 

evenementendames hebben het uiterste van zichzelf gevraagd. Uw redactie kon 

het nauwelijks bijhouden. Ook kijken we met voldoening terug op het feit dat onze 
nieuwsbrief een metamorfose onderging. En het doet je dan goed om van zoveel 

leden te horen, hoe zeer dit gewaardeerd wordt. Maar nu komt dan toch weer de 
vakantie er aan. Even de clubactiviteiten op een laag pitje; we krijgen nu wel weer 

andere zaken aan ons hoofd. Degene die in Moraira blijven, hebben zonder twijfel 

weer de jaarlijkse zomergasten over de vloer, anderen gaan weer voor enige tijd 
naar familie en kennissen in hun vaderland. 
 

Het zomerseizoen van onze vereniging loopt dit jaar van 20 juni tot 19 september. 

In die periode blijft ons clubgebouw gewoon ter beschikking, maar de clubmiddag 
op de donderdag start pas om 17:00 uur. Ook de bibliotheek doet het wat rustiger 

aan en is alleen open op de donderdagen 10 en 31 juli en 21 augustus tussen 
17:00 en 18:00 uur. Op 7 augustus organiseren we weer onze gebruikelijke „Fiesta 

de Paella y Sangria‟ voor de overzomeraars al dan niet met introducés; zie 

volgende pagina. Verder verwijzen wij u graag naar het overzichtje van de 
zomeractiviteiten die zich in ons dorp zullen afspelen; zie de pagina hiernaast. Onze 

website blijft paraat, zodra er iets van belang is te melden, zullen wij het op de site 
plaatsen. Waar u ook bent check regelmatig de website en u blijft op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen hier aan het thuisfront. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt 25 september; wilt u daar een bijdrage aan leveren, de deadline voor de 

kopij is 18 september. 
 

Hugo Bergmans 
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FIESTA DE PAELLA Y SANGRIA 

 

We realiseren ons terdege dat de aankondiging van en de oproep tot inschrijving 
voor het paellafeestje op 7 augustus wat prematuur lijkt. Maar dit is nu eenmaal 

de laatste nieuwsbrief van dit voorseizoen. Dus, bent u in augustus in Moraira, 
schrijft u zich dan nu al vast in voor deze gezellige happening. Heeft u in die 

periode familie, vrienden of kennissen over de vloer, ze zijn ook van harte welkom. 

De inschrijving sluit op 31 juli, maar wacht niet tot het laatste moment. Voor 
degene die er vorig jaar niet bij waren: wat kunt u verwachten? Wel, we starten 

met een heerlijke frisse salade, daarna kunt u kiezen uit twee soorten paella, 
namelijk een paella mixta en een paella pescado. U kunt ze natuurlijk ook allebei 

proberen. Daarbij schenken we uiteraard sangria, maar als u liever een gewoon 
glas wijn wilt, of een biertje, of een alcoholvrij drankje, de keus is aan u. Er is ook 

weer alcoholvrije sangria voor de kids en de Bob‟s. Het nagerecht was bij het ter 

perse gaan van dit blad nog niet bekend, maar laat dat maar aan onze onvolprezen 
keukenmeesters en meesteressen over. De kosten voor dit feestje bedragen € 15 

per persoon all-in. De organisatie is nog bezig met het verzorgen van de nodige 
muzikale begeleiding; de lawaaivergunning is al aangevraagd. 

Redactie 

 
 

JOSÉE RUITER SPEELT „COLETTE‟ 
 

De evenementencommissie is er trots op u nu al te kunnen aankondigen dat wij op 
4 november zullen kunnen genieten van een éénmalig optreden van Josée Ruiter 

met haar onvergetelijke stuk „Colette‟. In de nieuwsbrief die eind september 

verschijnt, zullen we u uitgebreid informeren over dit uniek stuk solotoneel. In deze 
aankondiging vertellen wij u vast het een en ander over deze bijzondere vrouw. 

Josée Ruiter volgde eind 60er begin 70er jaren de toneelschool in Maastricht en 
heeft sedertdien bij heel veel gezelschappen grote triomfen gevierd. Deze zeer 

ervaren professionele toneelspeelster speelde o.a. bij Toneelgroep Theater in 

Arnhem, waar Josée in „Emilia Galottie‟ van Lessing de Colombina kreeg (prijs voor 
de beste vrouwelijke bijrol). Ze speelde vele rollen in toneelstukken van het 

Publiekstheater in Amsterdam en won ook daar diverse onderscheidingen, zoals de 
Theo d‟Or (voor de beste vrouwelijke hoofdrol als Antigoné), de Gouden Nymf 

(hoogste televisieonderscheiding voor de beste vrouwelijke hoofdrol) in „Een 

Huwelijk‟ van Marcellus Emants. Ze speelde jaren bij Het Nationale Toneel in Den 
Haag. Daarna volgde nog een hele reeks van rollen, gezelschappen en prijzen, 

teveel om op te noemen. De laatste jaren treedt Josée regelmatig op in 
soloproducties, vaak zelf geschreven en geregisseerd. Het laatste voorbeeld 

daarvan is „Colette‟, dat zij op 4 november ook voor ons zal gaan spelen. Reserveer 
de datum vast in uw agenda, want u mag deze voorstelling beslist niet missen! 

Eerder dit jaar op 25 april werd Josée Ruiter benoemd tot Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw, wegens uitzonderlijke prestaties. 
Redactie 



Pagina 44 NVOC „De Lage Landen‟ 

 
 

 



Nieuwsbrief juni 2008 Pagina 45 

KOPPENSNELLERS 

 

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de KLM? Ik ben er achter gekomen 
dat er een leuke site is n.l. http://klmhistorie.forum2go.nl. Natuurlijk ben ik erin 

gedoken en tot mijn grote vreugde komt de Kroonduif er ook in voor. De Kroonduif 
was een onderdeel van de KLM in Nieuw Guinea totdat dit gebied aan Indonesië 

werd overgedragen. Tijdens het lezen op deze site dwaalden mijn gedachten af 

naar vroeger, want in 1956 werd ik door de KLM voor een half jaar naar Nieuw 
Guinea uitgezonden om daar Dakota´s (DC3) van de Kroonduif te gaan vliegen. 

Vanuit het moderne Europa terug naar het stenen tijdperk waarin de Papoea´s 
toen nog leefden. En mijn gedachten gingen terug naar die keer dat we 

koppensnellers moesten vervoeren vanaf Merauke naar de strafgevangenis in 
Tanah Mehra, waar tussen twee haakjes ook Soekarno en Hatta nog gevangen 

hebben gezeten. Wat was er gebeurd? De UNESCO is een onderdeel van de 

Verenigde Naties dat zeer goed werk doet in de derde wereld- of 
ontwikkelingslanden. Op verzoek van de Nederlandse ambassadeur in de USA 

stuurde de UNESCO een filmploeg naar Nieuw Guinea om de wereld te laten zien 
hoe goed de Nederlandse regering zorgde voor de vooruitgang van de Papoea´s. 

Het was namelijk nog niet zo lang geleden dat er nog koppen gesneld werden, 

maar dat was inmiddels verleden tijd. Men moest dan wel in de film laten zien wat 
koppensnellen is n.l. het doden van leden van een vijandige stam, het hoofd van 

het lijk verwijderen om dit dan als trofee mee naar huis te nemen. Ik heb me laten 
vertellen dat dan de hersenen eruit werden gezogen, omdat men daar wijzer van 

zou worden. Maar hoe laat je dit aan de wereld zien? Je trommelt een stel 
Papoea´s bij elkaar, vertelt ze dat ze voor een film moeten gaan koppensnellen, 

maar dat dat niet echt is. Er werden schedels gezocht, die met rode verf werden 

bewerkt en met deze trofeeën werd de z.g. aankomst in het dorp gefilmd. Maar de 
Papoea´s die tijden de filmopnamen zo enthousiast waren aangemoedigd, hadden 

de smaak weer te pakken en gingen in een dorp van een vijandige stam weer… 
Juist. Hierbij vielen 29 doden. De politie slingerde de boosdoeners op de bon en de 

rechter in Merauke veroordeelde hen tot een gevangenisstraf in Tanah Mehra. 

Maar hoe krijg je ze daar? Per vliegtuig. Maar deze Papoea´s hadden nog nooit 
eerder een vliegtuig gezien en dachten dat er een boze geest uit de lucht was 

gekomen om hen te straffen. Ze waren er met geen stok in te krijgen. Wie ze zover 
heeft gekregen, weet ik niet meer maar toen ze stuk voor stuk de romp van het 

vliegtuig hadden geaaid om de geest gunstig te stemmen stapten ze in. En dus 

vlogen wij met 21 koppensnellers en twee lokale politiemannen achter ons naar de 
gevangenis. De hele vlucht is de cockpitdeur stevig dicht gebleven en we waren 

opgelucht toen we veilig in Tanah Mehra waren geland. 
 

P.S. In 2001 heb ik deze gebeurtenis vermeld in de Spaanse senioren mailclub voor 
Nederlanders. Ik wist toen nog niet dat dit volgens een tv-programma „Andere 

Tijden‟ en een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van mei 2002 „Top Secret‟ zou zijn 
en in de doofpot was gestopt. 
 

Joop Zaar 
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CHEF VAN DE MAAND 

 

Deze maand: Saffraansoep met pastis en St.-Jacobsschelpen 
 

Benodigdheden (voor een tussengerecht voor 4 personen): 
 3 el olijfolie 

 3 tenen knoflook, gehakt 

 1 grote ui, heel fijn gesnipperd 

 25 g risotto rijst 

 2 tl paprikapoeder, mild 

 1 envelopje saffraan 

 2 tl gedroogde tijm 

 1 sinaasappel, schoongeboend, schil geraspt 

 50 ml pastis 

 1 pot visfond (380 ml) 

 12 St.-Jacobsschelpen (diepvries), ontdooid 

 2 el platte peterselieblaadjes 

 grillpan 

 staafmixer of keukenmachine 
 

Bereiding: 
Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een soeppan en fruit de knoflook en ui in 5 minuten 
op een laag vuur glazig. Schep de rijst, paprikapoeder, de saffraan en de tijm 

erdoor en bak nog 3-4 minuten op laag vuur. Pers de sinaasappel uit. Schenk het 

sap en de pastis bij de rijst, laat dit 2 minuten zachtjes sudderen. Voeg de visfond, 
400 ml. water en 1 eetlepel sinaasappelrasp toe. Breng op smaak met zout en 

peper. Laat de soep 20 minuten heel zacht koken. Dep intussen de 
St.-Jacobsschelpen droog met keukenpapier, wrijf ze in met zout en peper. Bestrijk 

ze met 1 eetlepel olijfolie en rooster ze op hoog vuur in 1-2 minuten bruin in een 

hete grillpan. Pureer de soep met de staafmixer of in de keukenmachine. Schep 
deze in warme borden en leg de St.-Jacobsschelpen erin. Garneer met de 

peterselie. Eet smakelijk! 
 

Kinie Karremans 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Euphorbia candelabrum 
 

Als we over de Euphorbia's spreken, praten we over een van de grootste planten 
families. Zij komen het meest voor in tropisch Amerika en Zuid Afrika. Maar ook in 

heel Europa en andere werelddelen komen er bepaalde soorten voor. Totaal zijn er 

zo'n 2000 soorten, die tot de wolfsmelk familie (Euphorbiaceae) behoren. Het 
gemeenschappelijke kenmerk van alle wolfsmelksoorten is, dat ze melksap 

bevatten. Soorten die er onder vallen, zijn bijvoorbeeld de kerstster (Euphorbia 
pulcherrima), maar ook de Christusdoorn (Euphorbiamilii.) of de struikvormige 

wolfsmelksoort Euphorbia seguierian, die in heel Europa te vinden is. Er zijn 
winterharde soorten en niet winterharde soorten. Onder de niet winterharde 

soorten vallen veel succulenten. Van de eerder genoemde 2000 soorten, zijn er min 

of meer 500 soorten succulent. Zoals u weet, wordt met succulenten vetplanten 
bedoeld. Deze vetplanten komen in vele vormen voor. Zo lijken vele soorten op 

cactussen, die het meest voorkomen in Afrika, maar ook op het Arabisch 

schiereiland en in India. Ze komen voor in de vorm van bomen, zuilen, kogels of 
zijn struikvormig. Vaak hebben ze ook doornen, zoals vooral bladdoornen of 

takdoornen. Zoals ik al eerder meldde, hebben ze allemaal melksap, dat in de 
meeste gevallen giftig is. Euphorbia's groeien het beste op een doorlatende, wat 

lemige, voedselrijke grond. Ze kunnen tijdelijk goed tegen droogte, maar in de erg 

droge periode is het goed, om ze zo nu en dan wat water te geven. Ik heb u al een 
paar voorbeelden van Euphorbia's gegeven, echter wil ik met dit artikel vooral de 
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Euphorbia candelabrum onder uw aandacht brengen. Deze Euphorbia candelabrum 

wordt in volgroeide toestand door de leek vaak gezien als een hele grote cactus, 

maar is natuurlijk een succulent. De plant is natuurlijk wel indrukkwekkend, met 
groei hoogte van 6 meter en hoger. Als toepassing in uw Mediterrane tuin is de 

plant zeer geschikt om 
bijvoorbeeld tegen een hoge 

witte wand van een huis te 

zetten. Ook op een scheiding 
met de buren kan de plant 

goed tot zijn recht komen. Of 
langs een wat groter pad als 

entree kunt u een mooi effect 
bereiken. Een directe 

plaatsing bij een terras of 

zwembad moet ik u ontraden, 
daar een volgroeide plant 

veel afval van bloemen en 
vruchten veroorzaakt. Verder 

is de plant in de hogere 

gedeelten hier aan de Costa 
Blanca, waar het 's winters 

bij erge koude 's nachts 
vriest, niet goed bestand 

tegen de vorst. Ook is het 
van belang, dat u altijd 

voorzichtig om gaat met deze 

mooie planten, bijvoorbeeld 
met het snoeien of afbreken 

van groeistengels. Zoals ik u 
al eerder gezegd heb, scheidt 

de plant bij het „beschadigen‟ wit melksap af, dat meestal giftig is en huidirritatie 

kan geven en zelfs pijnlijk kan zijn, wanneer dit gif in een open wondje komt. Zelf 
heb ik een 5-tal jaren geleden met deze plant een minder leuke ervaring gehad, 

doordat ik met het inplanten, mijn voorhoofd tegen een doorn bezeerde. Na zo'n 3 
à 4 dagen kreeg ik blaasjes op mijn voorhoofd. Vervolgens na wat dagen werd dit 

een lelijke ontsteking op mijn hele voorhoofd die ik, na consult bij de dokter, te lijf 

moest gaan met antibiotica. Later heb ik uit een publicatie begrepen, dat er een 
bacil met de vreselijk mooie naam „Madurella mycetomatis‟ (een bodemschimmel) 

op de doorn gezeten moet hebben, die de genoemde ontsteking veroorzaakt heeft. 
Deze bacil komt het meest voor op doornen van cactussen en succulenten. Dus 

wees voorzichtig! Maar let wel gevaarlijk is vaak mooi. En wanneer u in uw tuin 
een echt mooi tropisch effect wil toepassen, dan moet ik u toch van harte een 

toepassing van deze zeer opvallende Euphorbia cadelabrum van harte aanbevelen, 

ondanks de minder leuke ervaring die ik zelf hiermee heb gehad. 
 

Rik de Greeff 



Pagina 52 NVOC „De Lage Landen‟ 

 



Nieuwsbrief juni 2008 Pagina 53 

PLEZIER MET DE PC 

 

Vorige keer schreef ik o.a. over Service Pack 3 voor Windows XP. Via e-mail en de 
website heeft u kunnen lezen dat SP3 - na enige strubbeling - sinds 7 mei definitief 

beschikbaar is en wellicht heeft u deze update inmiddels al gedownload en 
geïnstalleerd. Een fluitje van een cent, tenzij uw pc beschikt over een AMD 

processor in combinatie met een „verkeerd‟ gedistribueerde XP-versie (zie ook de 

publicaties op de website). Gelukkig heb ik hierover vanuit onze ledenpopulatie 
geen berichten ontvangen en kunnen we met een gerust hart de zomer in. Er zijn 

op pc gebied voorlopig geen grootscheepse gebeurtenissen te verwachten, maar 
uiteraard houd ik u op de hoogte wanneer er enig belangrijk nieuws is. Rest mij u 

allen een zeer goede tijd te wensen, al dan niet met veel pc plezier. 
 

Arie Grootenboer 
 

 
OPERATIE 10/40 

  

Om de adressenlijst van de NVOC aan te passen en te vervolledigen, zijn we 
dringend op zoek naar 10 vrijwilligers, die elk één bladzijde van de lijst voor hun 

rekening willen nemen. Op elk van die bladzijden staan ongeveer 40 namen. 
De bedoeling is om die 40 leden te contacteren: op de club, per telefoon, per mail 

of om het even hoe en de persoonlijke gegevens correct op een formulier in te 

vullen. Vermits de meeste van onze leden per twee samen wonen, moet je 
vermoedelijk maar een twintigtal koppels benaderen. Voor zover mogelijk krijgen 

de vrijwilligers de bladzijde, waarop ze zelf vermeld staan; dus dat is al eentje wat 
onmiddellijk kan ingevuld worden. Geef je naam zo vlug mogelijk op aan de 

secretaris en je krijgt de bladzijde én de invulformulieren. Uitvoering: hoe sneller 

hoe beter, maar de juistheid van de gegevens primeert. 
 

Dolf Bergmans 

+34 695 499 315 

+34 965 748 579 
drbspain@telefonica.net 

 
 

PUZZEL VAN DE MAAND 

 
Deze maand: Zweedse puzzel 
 

Links ziet u een Zweedse puzzel om dit voorseizoen af 

te sluiten. De oplossing van de puzzel van vorige 
maand ziet u hiernaast (rechts). 
 

Ik wens u een warme zomer met veel puzzel plezier, 
 

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

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

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

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 

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

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

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 

 

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

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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