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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 2009 

  
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 2009 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: 24 september 2009 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan - Teulada 
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BESTUUR (per 27-02-2009) 
 

Voorzitter Roel de Jong 
966 499 382 
658 028 015 

roelenpauline@hotmail.com 

biljarten 
externe zaken 

kkk 

Secretaris Dolf Bergmans 
965 748 579 
695 499 315 

drbspain1@telefonica.net 

communicatie 
nieuwsbrief/website/bieb 

technische zaken 
tennis 

Penningmeester 
& 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 

bar 
jeu de boules 
snikzangers 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 
620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Monique Krijgsman 
965 748 931 

mkrijgsmanverschuren@yahoo.com 

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 

Fred Wijk  
965 745 628 
650 684 621 

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 
Monique Krijgsman 
Marianne Willeboordse 

966 494 182 
966 491 834 
965 748 931 
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 Piet Luyken 966 491 534 
Klaverjassen: Paul Meijer 966 490 612 
Kuieren: Bij toerbeurt  
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: Koos Venekamp 965 745 528 

Domy Roël 966 491 237 
Theo Tappen 691 126 570 

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 - 13:30 Zangkoor ‘Alegría’ 
14:00 - 15:30 Spaans voor beginners 

15:30 - 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 (t/m 10-9 vanaf 17:00 uur!) 

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 2009 

Pagina 

9 juni 20:00 uur Film ‘Nothing About Us’  

27 september 10:30 uur KKK  
29 september 20:00 uur Herhaling film ‘Earth’ 23 

3 oktober 09:30 uur Bergstappers  
13 oktober 20:30 uur Filmavond 41 

20 oktober 20:00 uur Klassieke muziek met Hans Kok  
25 oktober 10:30 uur KKK  

27 oktober  Dagtocht palmentuinen Elche (o.v.b.)  

november 09:30 uur Bergstappers  
november  Algemene ledenvergadering & stamppotmaaltijd  

10 november 20:30 uur Filmavond 41 
17 november 20:00 uur Klassieke muziek met Hans Kok  

29 november 10:30 uur KKK  

3 december  Sinterklaas op de borrel  
december  Bergstappers  

12 december  Dagtocht naar Murcia (+ IKEA o.v.b.)  
26 december  Kerstdiner  

december  KKK  
 

 

Van 18 juni tot en met donderdag 10 september zal het clubhuis op de 

(donderdagse) clubmiddagen geopend zijn van 17:00 uur tot 20:00 uur. 
 

 

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 

 

Wat een schrikken! Koninginnedag 2009, een dag waar we ons allen veel van 
hadden voorgesteld, maar waarvan de feestelijkheden zo abrupt werden beëindigd. 

Ook op onze club was dat het geval. We waren juist gestart met het 
feestprogramma middels mijn speech en daarna het samen zingen van het 

Wilhelmus, toen ons het ontstellende bericht bereikte. De verslagenheid was groot. 

Direct werd besloten verder af te zien van feestelijkheden. We zijn nog een tijdje 
bij elkaar gebleven, maar vrij spoedig is eenieder naar huis gegaan, veelal om de 

verdere ontwikkelingen op tv te volgen. 
 

Op 14 mei hadden we onze jaarlijkse barbecue, ter afsluiting van het seizoen 2008/ 

2009. Achter de barbecue 2 voortreffelijke koks, te weten Gerrit Zengerink en Ben 

Brinkman, die werden gesteund door een prima keukenteam. Zo’n 120 leden 
namen aan het festijn deel en het was weer ouderwets gezellig. 

Meerdere van onze leden bezochten de door onze gemeente belegde bijeenkomst 
met de Nederlandstaligen. Het was fijn te vernemen dat ook onze nieuwe 

burgemeester op de oude voet wil doorgaan. Ik heb daar alle vertrouwen in 
gekregen. 
 

Een aantal van onze leden is reeds weer vertrokken, waardoor het op de 

donderdagmiddag al weer rustiger is geworden. Velen zullen nog volgen, 
waaronder ook Pauline en ik. Naar verwachting zullen we eerst begin oktober terug 

zijn, omdat we in Nederland de geboorte van een kleinkind willen afwachten. Waar 

u ook bent, ik wens u allen een fijne zomer en hoop dat we elkander gezond in het 
najaar weer zullen aantreffen! 
 

Ten slotte doe ik nogmaals een beroep op onze leden met een financiële 
achtergrond. Zoals u bekend zal Thom Karremans met ingang van het nieuwe jaar 

stoppen met het penningmeesterschap. Wij zijn op zoek naar een 1e en 2e 

penningmeester, die beiden, het liefst, een groot deel van het jaar hier verblijven. 
Juist door een 1e en 2e penningmeester aan te stellen zal de functie minder zwaar 

zijn dan in het verleden het geval was. Deze vacature moet worden ingevuld want 
anders voorzie ik ernstige bestuurlijke problemen. Dus, meldt u aan bij Thom 

Karremans of bij mij. 
 

Met vriendelijke groet, Roel de Jong 
  

 
TAARTENBAK KONINGINNEDAG 

  

Bedankt lieve dames en ook heren voor de heerlijke, in ruime hoeveelheid 
verstrekte taarten en cakes. Ondanks de schaduw die er over de 

Koninginnedagviering viel, is de taartverkoop voor het goede doel, wederom 
dankzij jullie, een groot succes geworden. Wij hebben een bedrag bij elkaar 

gebracht van € 257,50. Een verbetering vergeleken met vorig jaar. Nogmaals 
bedankt en wij hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. 
 

De evenementencommissie 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 MAART 2009 

 

1. Welkom en Opening 
De voorzitter, Roel de Jong opent de vergadering om 15:00 uur; stelt vast dat 

er niet het vereiste aantal leden aanwezig is om rechtsgeldig te vergaderen en 
schorst de vergadering tot 15:30 uur. Om 15:30 zijn er 52 leden (er zijn 9 

clubleden, die zich verontschuldigd hebben ) aanwezig; wordt de vergadering 

opnieuw geopend en heet de voorzitter allen welkom. In zijn welkomstwoord 
vraagt de voorzitter even stilte om de leden te gedenken, die sedert de vorige 

algemene vergadering overleden zijn: Cas Garos en Ben Marcus. Hij vestigt 
ook de aandacht op het parkeerprobleem aan het clublokaal en vooral het 

melden van eventuele schade aan de wagens van medeleden, op de 
alcoholcontroles bij het verlaten van het clubhuis en vooral op het feit, dat nog 

een heleboel leden hun contributie voor 2009 nog niet betaalden. 

Tijdens de ledenvergadering van het najaar zal de accommodatiecommissie 
met informatie komen over het huurcontract van het clublokaal. 

Er worden kandidaten gezocht voor de (eventueel gesplitste) functie van 
penningmeester en voor een keukencoördinator in opvolging van Piet Luyken. 

2. Mededelingen 

Géén bijzondere mededelingen. 
3. Notulen bijzondere algemene ledenvergadering van 6 november 2008  

De notulen van deze vergadering worden goedgekeurd mits volgende 
opmerking: 

Bij de rondvraag staat er, dat Kees een vraag had over de borden, die naar 
Arnesol leiden. Deze opmerking kwam eigenlijk van Koos. Er wordt trouwens 

gevolg aan gegeven en nieuwe borden zijn in de maak. 

Op de vraag naar een reanimatiecursus antwoordt het bestuur - na het 
inwinnen van professionele raad - negatief. De vergadering gaat niet meteen 

akkoord en het bestuur zal dit onderwerp opnieuw in behandeling nemen. 
4. Ingekomen en verzonden stukken  

Geen verdere ingekomen en verzonden stukken. 

5. Verslag van de secretaris 
De secretaris geeft een beknopt overzicht over het voorbije jaar en verwijst 

vooral naar de uitvoerige rapportering in de nieuwsbrieven. 
Hugo Bergmans vraagt in dit verband om aandacht te besteden aan het feit, 

dat de nieuwsbrief - een intern document - onverkort op de website verschijnt. 

6. Financiële informatie 
De financiële informatie heeft de voorbije twee weken ter inzage gelegen bij de 

penningmeester. Het ledenaantal is constant gebleven. Er is nog 26,5% van de 
leden, die hun contributie voor 2009 nog niet betaalden. De begroting voor 

2009 wordt gevolgd; er zijn geen aanpassingen nodig. 
De kascommissie heeft de verrichtingen gecontroleerd en stelt voor om 

décharge te verlenen aan de penningmeester. Dit gebeurt bij applaus. In deze 

kascommissie, bestaande uit Kees Timmer en Nico van Vliet, wordt Nico van 
Vliet vervangen door Nico Dekkers. 
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7. Samenstelling van het Bestuur 

Heeft ontslag genomen en is niet herkiesbaar: Paul Meijer 

Twee nieuwe bestuursleden worden bij handopsteking officieel verkozen: 
Marianne Willeboordse en Cora Dekkers.  

8. Rondvraag 
Kees den Dulk en Kees Timmer wijzen allebei nog eens op het belang van de 

functie van penningmeester. Dit in verband met de hogervermelde zoektocht 

naar een vervanger voor Thom. 
9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16:15 uur. 
Dolf Bergmans 

 
 

BEHEER WATERS & BOSSEN 

 
De NVOC is dringend op zoek naar een vrijwilliger voor het beheer van zijn waters 

en bossen. Voorlopig en binnen de voorzienbare toekomst is de opdracht niet erg 
zwaar. Het gaat met name om het onderhoud van het vijvertje achter het lokaal en 

de zorg voor de visjes. Is er iemand, die zich geroepen voelt om op regelmatige 

tijdstippen de nodige aandacht aan dit vijvertje te besteden? Neem dan even 
contact met Dolf Bergmans. 
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DAGTRIP ALICANTE 31 MAART 2009 

 

Het getuigt eigenlijk van roekeloos optimisme om zo kort na het ingaan van de 
zomertijd een hondsvroeg vertrekuur te arrangeren, maar kennelijk had de 

evenementencommissie er de wind zó onder dat iedereen (nou ja, iedereen?) op 
de afgesproken tijd van 08:30 uur bij La Senieta verscheen. Niet alleen 

(slaap)dronkenheid, maar ook en vooral bijtende ochtendkou tekende de bleke 

bekjes van de dappere deelnemers. Eenmaal in de bus warmden we ons aan de 
aardige chauffeur (die zó klein was, dat hij onder het stuur verdween zodat de 

passerende automobilisten dachten met de ‘Vliegende Hollander’ van doen te 
hebben) en aan onze gezellige kout. En aan Louk natuurlijk, die zulke duidelijke 

plattegronden uitdeelde dat niemand het spoor bijster kon raken. 
 

Eenmaal in Alicante aangekomen en uitgestapt, lieten we onze chauffeur als een 
soort waakkabouter achter en loste de meute van 56 deelnemers zich al snel op in 

kleine groepjes met uiteenlopende belangstelling: cultuur, couture of garnituur, 
oftewel kasteel, corte of koffie met koek. Het weer klaarde warempel op - pluutjes 

konden worden ingeklapt en jasjes en truitjes gingen uit - en via oude 

winkelstraten en pleintjes belandden we in de overdekte markt uit 1912. Heel veel 
aanbod en heel goedkoop: ‘Slechts 7 euro voor een kilootje van het állerbeste 

rundvlees, m’vrou m’neer!’ Daarmee vergeleken hanteert Pepe la Sal 
juweliersprijzen! We bezichtigden ook het oude stadhuis: veel barok en marmer en 

met een trouwzaal zó warm en sfeervol dat er voor ontroering zelfs geen 

bruidspaar nodig is. Temidden van al die overdadigheid stond een eenzaam Dalí-
beeld erg knobbelig te wezen en zich duidelijk niet op zijn plaats te voelen. Een 

wand met vroegere burgervaders wekte bevreemding, omdat enkelen onder ons 
daarin hun eigen voorvaderen dachten te herkennen. Zulks was overigens niet het 

geval bij dat beeld van Dalí. Op de eerste tree van dit stadhuis bevindt zich het 

‘punto cero’, dat als referentiepunt dient voor de spaanse hoogtemetingen. 
Vandaar met de lift uit het jaar nul naar het kasteel uit de middeleeuwen. Dit 

Castillo de Santa Bárbara op een 166 meter hoge heuvel bestaat uit een imposant 
complex van gebouwen en verdedigingsmuren en is één van de grootste 

kasteelcomplexen van het Middellandse Zeegebied. We hebben er flink wat 
rondgedwaald. 
 

Te voet terug naar beneden met onderweg fabelachtige uitzichten, bereikten we 

een alleraardigst buurtje met schilderachtige in- en doorkijkjes: turkooise, 

appelgroene en knalrode huizen, behangen met bloempotten in dezelfde kleuren 
en daarin uitbundig groeiende planten. Een feest om te zien, maar om er te 

wonen? Alles staat zó dicht op elkaar, dat de hele buurt de ruzie tussen Carlos y 
Maria, de stoelgang van Pedro en de nachtelijke pret van Carmen y Juan 

meebeleeft. Op tijd was iedereen weer terug bij de bus. Geen chauffeur? Wél 
chauffeur: die zat onder het stuur te wachten! Evenementencommissie: dit was 

een prima dag met gezellige mensen in een verrassende stad en - zelfs dáár 

hadden jullie voor gezorgd - met veel beter weer dan verwacht. Dank daarvoor! 
 

Jacquerik
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BRIDGE IN UBEDA 

 

Op 19 en 20 april trokken 18 paren richting Andalusië om de week er na te bridgen 
in hotel Rosaleda de Don Pedro in Ubeda. Iedere twee jaar organiseren Hein en 

Jean van Noesel een bridgeweek, waarin de deelnemers gedurende vier dagen van 
16:00 tot 20:00 hun bridgekennis aan elkaar toetsen. Iedereen kent iedereen en 

dat levert over het algemeen een ontspannen sfeer op. Het is niet alleen bridge! 

Vóór het begin in de middag worden er tochtjes of wandelingen in de omgeving 
gemaakt, er wordt gegolfd, er worden musea bezocht en soms wordt er gewoon 

een boek gelezen. Na het bridgen wordt er gezamenlijk gegeten en daarna vallen 
de meesten uitgeput in bed. Zo ging het ook dit jaar. Hein en Jean hadden alles 

prima voorbereid. Een prestatie van formaat na de 
ziekte en operatie van Jean! Het oude en stijlvolle hotel 

lag in het centrum van de stad Ubeda. De stad zelf is 

een bezoek meer dan waard door de oude gebouwen 
en pittoreske plekjes. Op een paar kilometer afstand 

ligt Baeza, een al even interessant stadje. Wij hebben 
allen genoten van de oude Spaanse sfeer in beide 

steden, de schitterende omgeving en het mooie weer. 

Iets verder weg ligt Cazorla, tegen het grootste Parc 
Natural van Spanje. En overal olijfplantages. Je vraagt 

je werkelijk af hoe al die olijven in ‘s hemelsnaam 
allemaal geoogst kunnen worden. Naar verluidt doet de 

gehele bevolking mee. Oók de lieftallige receptionistes van het hotel, verzekerden 
ze zelf. De resultaten van het bridgen werden nog voor het diner in de laptop 

ingevoerd en dus was de uitslag snel bekend. Ondanks dat bijna iedereen voor zijn 

plezier bridged, wordt de uitslag toch met grote spanning aanhoort en percentages 
met elkaar vergeleken. Jan en Ricky, John en Els, Loekie en Rob en Grietje en Lida 

waren de winnaars van de vier afzonderlijke dagen. Grietje en Lida de winnaars 
van de week, met de hoogste gemiddelde score. Manfred en Esta wonnen de prijs 

voor het eerste geboden en gemaakte slembod. Wij zelf hebben slecht gespeeld; 

zoals eigenlijk altijd tijdens een bridgereis. Waarom is ons niet duidelijk; in ieder 
geval niet van de zenuwen. Hein en Jean hebben de prijzen uitgereikt; uiteraard 

een rumoerige gebeurtenis tijdens het laatste avondmaal. Natuurlijk loopt het 
gedurende zo’n week niet helemaal zoals gewenst. Hoe goed alles ook wordt 

voorbereid, er gaat altijd wat mis. En soms waar je het helemaal niet verwacht. 

Deze keer de keuken en de bediening in het restaurant van het hotel. Zo hebben 
tenminste zes van ons tijdens de bediening eten over zich heen gekregen. 

Ongeveer 20% van de gasten is wat veel voor een drie sterren hotel; het hoort 
niet, en het is even vervelend, maar het levert toch ook weer veel gelach op. Ben 

heeft Jean, Hein en Lenie namens ons allen bedankt voor de organisatie en voor 
hun inzet, een cadeau aangeboden en de hoop uitgesproken dat ze (ondanks dat) 

over één of twee jaar wéér een bridgereis zullen organiseren. Een wens waar Els 

en ik ons van harte bij aansluiten. Het was een prachtige week! Hartelijk dank! 
 

Paul van Halteren 
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FILMAVOND EARTH 

 

De avond (op vrijdag 24 april, red.) begon met een introductie van Fundem. Een 
organisatie, die zich bezig houdt met het in kaart brengen en in stand houden van 

alles wat er aan natuur nog overgebleven is in het Spaanse land. Volgens de 
woordvoerder van deze stichting zou de biodiversiteit in Spanje gelijk zijn aan die 

van Engeland en Duitsland tesamen. Een interessant gegeven, vindt u ook niet? De 

stichting doet veel aan aankopen van die natuurgebieden, die men - koste wat het 
kost - wil behouden, vooral als deze in de toekomst mogelijk aan huizenbouw ten 

offer zouden kunnen vallen. E.e.a. lijkt op het in Nederland zo populaire 
Natuurmonumenten, maar staat in vergelijking daarmee nog in de kinderschoenen. 

De door hen getoonde film gaf een goede indruk van de prachtige natuur, die hier 
in Spanje gelukkig nog in zo ruime mate te genieten is, evenals van de activiteiten 

van Fundem. Dat er voor deze activiteiten veel geld nodig is zal een ieder duidelijk 

zijn. Wilt u donateur worden? Graag! Even een telefoontje aan Louk Clavan (966 
494 182) en het is zo gepiept. 
 

Over de film Earth kan ik heel kort zijn een uitzonderlijke verfilming’ van wat er op 

onze planeet nog bestaat aan natuur, maar dan wel voornamelijk belicht vanuit de 
dierenwereld, die dreigt ten prooi te vallen aan de opwarming van onze aarde. De 

aanwezigen (ca. 45 personen) hebben kunnen genieten van de meest fantastische 
opnames over een ijsbeermoeder met 

haar jongen op zoek naar voedsel, wat 

steeds moeilijker wordt door de steeds 
verder afbrokkelende poolkap. 

Bultrugwalvissen, die maanden nodig 
hadden om naar hun voedingsgebieden te 

migreren en kraanvogels, die om te 

overleven over het Himalaya gebergte 
heen moesten vliegen zonder allerhande 

moderne hulpmiddelen. En niet te 
vergeten de grote trek door Afrika van de olifanten om weer op tijd bij hun 

voedselgronden te komen. Dit alles op zeer spectaculaire wijze in beeld gebracht, 
waarbij men niet schroomde beelden te tonen van dieren, die het niet redden. 
 

De film geeft aan het eind een resumé van hoe lang de verschillende diersoorten 

nog te gaan hebben als de opwarming van de aarde in dit tempo doorgaat en dat 

stemt mij en met mij vele anderen zeer verdrietig. De film roept veel vragen op, 
maar blijft het antwoord helaas schuldig. Kan deze dramatische ontwikkeling nog 

gestopt worden? Wie het weet, mag het zeggen. 
Jan Daenen 

 
Noot redactie: Vanwege de overweldigende belangstelling voor deze film is er op 

29 september a.s. een extra voorstelling gepland. De zaal is dan open om 19:30 

uur en de film begint om 20:00 uur. 
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KKK APRIL 

 

Motto van deze wandeling: Als de bergen niet zo hoog waren leerde niemand 
klimmen. Zonder op iemands religieuze tenen te willen trappen, had wie of wat dan 

ook voor de soort energie gezorgd dat dit keer onze kranige KKK'ers niet alleen 
zouden zweten van de ‘wandeling’ (heb nooit de ‘K van kuieren’ begrepen), maar 

dat een vrolijk zonnetje hiertoe ook zou bijdragen. 
 

Op 26 april verzamelde zich een zeer opgewekt groepje, dat de benen - als goed 
begin - al strekte in ons barretje. Na enige moeite wisten Marijke en Marion het 

gekwek van 30 man tot stilstand te brengen, waarna we vernamen, dat onze 

wandeling weliswaar niet steil zou zijn, maarre… ja, de tocht ging wel over een 
ezelspaadje, dat nou niet bepaald geasfalteerd was. Ter vertroosting werd ons het 

menu voorgehouden om daarna weer mens te kunnen worden. 
 

Als ik goed heb geteld, gingen we met 30 stappers in de autootjes en vóór de tol 
van Benidorm moesten we rechts afslaan. Dat zag er niet zo bemoedigend uit 

allemaal. Er hing een bord met Cementerio erop, en daarnaast kon je de basura 
kwijt. Wetend echter hoe wijs onze gidsen zijn, reden we vol vertrouwen achter 

elkaar omhoog, op naar de bergbloemen en alles wat de lente te bieden had na al 

die regen. (Negatief wordt immers vaak toch positief, nietwaar?). En puur natuur 
was het hoor, toen we gingen stappen. Nergens een huis zowat, behalve eentje 
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heel ver van vrienden van Marijke en Marion. Natuuraanbidders of mensenhaters? 

Natuurlijk zat ik meteen te denken aan een vergeten pakje boter of zo en mijn 

Wouter dacht aan tegenliggers op dat weggetje als je naar de supermercado 
moest. 
 

De Moren hadden destijds niet stilgezeten, als ze tenminste niet op die ezel zaten, 

want overal waren er mooie oude muurtjes voor de terrasbouw en prachtige 
valleien te zien. Het was echt jammer, dat je alleen maar naar beneden kon kijken 

hoe te stappen wilde je ook weer later in de gelegenheid zijn om af te dalen, wat 
over datzelfde weggetje moest geschieden. We konden dus al aardig oefenen met 

de overleving naar het hoogste punt. Want als er een weg naar beneden is, is er 

ook een weg naar boven. Daar was het trouwens heel erg mooi, met het gezicht 
op Jávea en Denia en een 

paar interessante ruines, 
weet niet waar ze van zijn. 

Enige KKK'ers hadden een 
mesje meegenomen en 

sneden ijverig heel mooie 

bloemetjes af, snoezig. Er 
werd uitgeblazen en een 

kreukelig leeg bierblikje 
verontwaardigd meegenomen 

door een zuiver lid van onze 

club (Was niet van ons, 
hoor!). Eerlijk gezegd was de 

afdaling nog lastiger, handen 
grepen elkaar, bemoedigende 

kreten werden geslaakt, troostende woorden gesproken tot degene, die vroeg of 

het nog ver was enz. 
 

Mochten er enige moedige bergstappers zijn, probeer het eens bij ons! Enfin, 

niemand is gevallen, een enkele sukkel, w.o. mijzelf, greep zich vast aan een heel 

mooi bloeiende struik die op brem lijkt en afgrijselijke dorens bleek te verbergen. 
Mooi voorbeeld van het Spaanse gezegde ‘Cara de Angel, alma de demonio’. 

Trouwens, wat opviel was, dat op de terugtocht er heel wat minder bloemen 
stonden. Een wonder der natuur of werk van mensenhandjes? Het laatste stukje 

gingen we allemaal hard lopen ondanks het feit, dat menigeen aardig door de 

hoefjes begon te zakken, want de wijn wachtte in het restaurant in Benimarco. De 
lunch was gezellig, wel moesten een paar KKK'ers eindeloos lang wachten op 

paella, zodat de rest, die al toe was aan een zoet mondje, begon te mopperen of 
de vertraagden niet wat sneller konden eten. De decibellen klommen op, en ja, 

toen was de koek, of beter gezegd, de whisky taart alweer op. Volgende keer is 
Clemens weer de klos om ons te trakteren op alles wat bloeit en groeit, want hij 

doet het beter dan de rest van ons. Dat wordt dan de laatste dag van mei, en dat 

hoeft niemand te noteren omdat zo iets leuks niet wordt vergeten. 
 

Georgina en Wouter 
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MET DE BERGSTAPPERS NAAR CASTELET OCAIVE 

 

Op 2 mei zijn we met de bergstappers, vanaf de 
bekende verzamelplaats, met een groep van 12 

wandelaars vertrokken richting Alcalali. Het was een 
stralende en warme dag, terwijl statistisch, als Mary en 

Frans gingen wandelen de afgelopen winter, er een 

kans was van meer dan 50% dat het regende! Na een 
kort stukje lopen langs de weg, gingen we vrij steil 

omhoog tussen enkele percelen met citroenbomen door. Het gras was nog nat van 
de dauw en je kon merken dat er een tijdje niet gelopen was. Na een klim van 

ongeveer drie kwartier kwamen we bij rotsformaties, zoals die op de foto zijn te 
zien. In de steile bergwand zijn veel haken geslagen die worden gebruikt door 

alpinisten om met touwen te oefenen. Op die plek zijn we 

even gestopt met de mogelijkheid om een kleine grot van 
binnen te zien. Op weg naar de koffiepauze kwamen we 

langs een oude waterput, die behoorlijk gevuld was met vrij 
schoon water, een lekkere opfrisser voor de hond. Even 

later met het zicht op de resten van Castellet Ocaive, zag 

Jacqueline, op een andere bergtop, helemaal bovenaan een berggeit staan. Met de 
verrekijker een prachtig gezicht zeker toen er nog enkele geiten precies over de 

kam van de berg gingen lopen. We waren nu ongeveer halverwege en zijn 
teruggelopen langs de andere kant van het kasteel, bij de afdaling nog even 

consternatie omdat Marion even wankelde, Els probeerde dat op te vangen en 
samen gingen ze onderuit. Een flinke schram bij Marion, goed voor een oefening 

eerste hulp met jodium, maakte wederom duidelijk hoe belangrijk het is om steeds 

bedacht te zijn op losse stenen, goed schoeisel te hebben en wat verband. Terug 
bij de auto waren we voldaan na een tocht van ongeveer 3 uur lopen, inclusief 

pauzes. Iets verderop de weg terug ligt het restaurant Pepe waar we werden 
opgewacht door nog drie enthousiaste partners, die als prioriteit hebben eerst eten 

en dan misschien nog andere activiteiten. De andere 12 hadden gekozen voor eerst 

wandelen en dan verdienen we een copieuze maaltijd die door velen weer zeer 
werd gewaardeerd. Met een goed gevoel keken we met zijn allen terug op een 

prachtige wandeling met veel bloemen, prachtige vergezichten met rotsformaties, 
zicht op zee en helaas ook op de huizen, die gebouwd zijn door Pedreguer. Leren 

de Spanjaarden het dan nooit om de natuur met rust te laten.! Onder dankzegging 

aan Frans en Mary, keerden we huiswaarts. ’s Avonds in de schouwburg Palau 
d’Altea, terwijl ik genoot van de prachtige muziek van Piazolla en Gershwin, schiet 

er nog van alles door m’n hoofd; zouden componisten ook bergwandelingen 
gemaakt hebben en daarna mooie muziek hebben gecomponeerd?, en wat een 

week met het Koninginnedagdrama, en tenslotte, dat het seizoen van de 
bergstappers op een aangename wijze werd afgesloten. In het najaar hopen we 

weer verder te gaan nu met een maandelijkse cyclus voor de liefhebbers van 

wandelen en samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

Guus Gerssen 
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TUINCLUB 1 

 

Op 5 mei, een bijzonder leuke dag om als tuinclub bijeen te komen, was het weer 
zover: we hadden een uitje!. Tuinclub 1 ging op bezoek bij een lid van tuinclub 2. 

We reden naar Benitachell en parkeerden daar de auto’s in een zijstraat. Toen we 
kompleet waren kwam onze gastheer, Louk Clavan, ons ophalen en nam ons mee 

door de campo naar zijn huis waar Mie An ons opwachtte met koffie en taart door 

onze gastheer himself gebakken. De wandeling door de campo duurde ongeveer 45 
min en was prachtig en iedereen genoot. Een klein groepje genoot zo intens, dat 

ze vergaten op te letten waar de groep bleef en verdwaalden. Het verhoogde de 
pret en lokte menig vooroordeel uit. Bij aankomst in het huis van Loek en Mie An 

waren we lyrisch over huis, tuin en uitzicht. Het was een zonnige dag, zoals het 
behoort op 5 mei, en we hebben genoten van de tuin. De tuin is groot en daarin 

zijn 2 kleine heuvels gemaakt die de tuin een intiem karakter geven, waardoor je in 

alle smaakvolle zitjes een tijdje wilt doorbrengen. Het echtpaar leidde ons rond en 
vertelde hoe het zo allemaal geworden is. Heel veel werk zit in de tuin en ook veel 

onderhoud maar beiden houden ervan om in die prachtige tuin te werken. Zelf was 
ik erg onder de indruk van deze tuin en het heerlijke uitzicht. Nadat we een toost 

hadden uitgebracht en onze dank voor deze ontvangst en de alcoholische 

versnapering genuttigd hadden keerden we huiswaarts. Met veel dank aan de 
gastheer en gastvrouw zijn we een bijzondere tuinervaring rijker. 
 

Wies van Leeuwen 
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CLUBBARBECUE 2009 - I 

 

Donderdag 14 mei 2009, de grote dag van het NVOC clubleven begon niet zo 
florissant als gehoopt. De duidelijk aanwezige wolken zorgden voor menig 

bezorgde blik bij diverse bestuursleden, want dit festijn is alleen te realiseren met 
een op zijn minst droge en niet al te koude dag. Laten we nu toch weer geluk 

hebben want in de loop van de middag begon het goed op te klaren en kwam de 

zon erdoor en toverde ons terras weer om tot de gezellige ontmoetingsplaats, die 
we gewend zijn. Om omstreeks 5 uur nam onze voorzitter Roel het woord met 

enige mededelingen t.a.v. van het verloop van de BBQ en de keuze van die 
persoon, die volgens een deskundige jury het leukst uitgedost was overeenkomstig 

het gekozen thema, de flowerpowertijd uit de jaren 60. Hierna werden we 
getrakteerd op een flitsende uitvoering van ons koor Alegría, met een scala aan 

bekende meezingers, waar door velen spontaan aan meegedaan werd. Na in acht 

nemen van een minuutje stilte, werd begonnen met het opdienen van de 
overheerlijke tonijnsalade, die onder het genot van een wijntje of andersoortig 

drankje opgepeuzeld werd. Hierna kon op de knipkaart, die bij binnenkomst aan de 
deelnemers van de BBQ uitgereikt werd, de diverse soorten vlees opgehaald 

worden. Deze gingen vergezeld van een smakelijke aardappelsalade en een heerlijk 

frisse appelcompote. Uiteraard waren er voor de liefhebbers de nodige BBQ sausen 
waaronder een heel lekkere satésaus. De stemming zat er - mede dank zij de 

genoten drankjes - goed in en iedereen was overeenkomstig het gekozen thema 
erg aardig en lief voor elkaar. Voordat we het in de gaten had waren we alweer toe 

aan het dessert, een heerlijk stukje Vienetta ijs. Maar voordien nam Roel nog even 
de spreekbuis ter hand en riep vier dames naar 

voren, die volgens de zeer deskundige jury tot de 

mogelijke winnaressen behoorden. Onder grote 
spanning werd uiteindelijk de naam van de 

winnares bekend gemaakt: Annetje van Blokland! 
Groot applaus! Over groot applaus gesproken, de 

voorzitter was nog lang niet klaar, nee nee, lieve 

mensen er moest nog veel meer geklapt worden 
voor o.a. het BBQ team, de barbrigade, het 

keukenteam, het koor en al die anderen, die 
middels hun bijdrage deze BBQ tot een zo groot 

succes hebben gemaakt. Maar we waren er nog 

niet want er moest nog een heerlijk kopje koffie 
genuttigd worden en we werden nogmaals 

verwend met een optreden van ons aller koor 
Alegría, waarvan ik nog even het solo optreden 

van Charles van de Star wil memoreren, die ons 
allen, dank zij een hopeloos onsamenhangende 

tekst, aan het zingen kreeg. Al met al kunnen we terugzien op een uitermate 

geslaagd eetfestijn en een waardige afsluiting van het clubjaar. 
Jan Daenen 
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CLUBBARBECUE 2009 - II 

 

Ter afsluiting van het seizoen en onmiddellijk na de clubmiddag, werd op 14 mei 
om 5 uur de jaarlijkse clubbarbecue gehouden. Nu reeds voor de vierde maal. Het 

weer zat gelukkig mee en de temperatuur was gedurende de dag steeds 
aangenamer geworden. Het terras was ’s ochtends door Coos Hübscher reeds 

geheel geveegd en verder in gereedheid gebracht. Het had de dag ervoor 

geregend, de bekende gele Sahara-regen, die het jammer genoeg toch weer 
noodzakelijk had gemaakt om de tafels en stoelen nogmaals met een sopje onder 

handen te nemen. Ook dat was hem gelukt en om 5 uur stond alles keurig in gelid 

om de 94 inschrijvers een plaatsje te verschaffen. Toen na het nodige 
(ver)schuiven van stoelen en tafels alle aanwezigen waren gezeten, hield de 

voorzitter Roel de Jong een korte toespraak waarna een aantal vrijwilligers 

onmiddellijk hielp met het uitserveren van het voorgerecht, dat bestond uit een 
smakelijke mediterrane tonijnsalade waarvoor de vernieuwde keukenploeg (voor 

het eerst zonder Piet en Mardzya) dan ook mooie complimenten kreeg. Joany 
Hübscher, Mie An Clavan en Anne-Lize Jaspers hadden toen reeds samen met Anna 

Kerkhoven vanaf 10 uur ‘s morgens in de keuken gestaan. Alle eer. Toen de 

bordjes waren afgeruimd, kon iedereen genieten van een kort optreden van de 
kleurig geklede zanggroep Alegría. Het lijkt er wel op of het koor steeds groter
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wordt. Het was een plezier om ernaar te kijken en te luisteren. Alegría werd op 

kundige wijze geleid door Marijke Herben en ondersteund op de accordeon en 

piano. Het hoofdgerecht bestond uit vier soorten vlees heerlijk op de BBQ 
gebakken door Ben Brinkman, Gerrit Zengerink en Ruud Kerkhoven. Na het 

hoofdgerecht volgde een tweede optreden van de zanggroep, dat zo mogelijk nog 
aardiger was dan het eerste en dat de handjes natuurlijk op elkaar bracht. Dit jaar 

was de BBQ ploeg al ruim op tijd begonnen met het BBQ’en van de varkensspiesen 

en de kippendijtjes zodat toen de aanwezigen met hun ‘knipkaart’ bij de BBQ 
kwamen er reeds een ruime voorraad van alles aanwezig was in de 

warmhoudschalen. Met een bord in de hand kon toen nog gekozen worden uit vier 
sauzen waarvan de satésaus uiteindelijk het populairst bleek. Ingewijden lieten 

weten dat een totaal van 8 liter satésaus in de buikjes is verdwenen. Daar kan dus 

kennelijk nooit genoeg van zijn. Een heerlijke aardappel met eiersalade van 

Anne-Lize Jaspers complementeerde de buitengewoon smakelijke appelcompote 
van Anna Kerkhoven, die in de keuken de leiding had. Toen alles weer was 

afgeruimd, kwam er nog een heerlijk stuk Vienetta ijstaart. Daarna kon iedereen 
zelf zijn kopje koffie aan de bar ophalen. De barploeg onder leiding van Ria de 

Jong was naar verluid tot een uur of 11 in de weer want al met al was er toch 

meer dan alleen water gedronken. Het thema van dit jaar was ‘flowerpower’ en de 
zeer grote (geheime) jury onder leiding van de voorzitter koos Annetje Blokland op 

geheel eerlijke wijze als de winnares met de leukste kleding. Als aanmoediging 
voor het volgend jaar ontving zij een lekkere fles huiswijn en waar het om draaide, 

een zoen van de voorzitter. De andere drie genomineerden vielen jammer genoeg 
niet in de prijzen maar kregen wel een eervolle vermelding. Kortom een zeer 

geslaagde BBQ waarvoor het compliment van de voorzitter aan het adres van de 

gehele ploeg beslist op zijn plaats was. 
Intimus
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DE SCHILDERSCLUB NAAR JÁVEA 

 

Op donderdag 21 mei ging een grote groep van de schildersclub naar Jávea waar 
in La Casa del Cable een tentoonstelling is van de architect en schilder Manuel 

Jorge Fernandez (de tentoonstelling loopt nog tot 14 juni a.s. (www.ajxabia.com of 
tel. Casa de Cultura 965794344). Eerst natuurlijk een kop koffie gedronken en wat 

bijgepraat (de een gaat en de ander komt)! Toen Ria ons ook gevonden had 

gingen we naar La Casa del Cable, waar een alleraardigste mevrouw ons ontving 
en ons voorzag van informatiemateriaal en ja… er mocht gefotografeerd worden. 

 

Een niet al te grote tentoonstelling laat een overzicht zien van een 
architect, die ook kan schilderen. Van figuratief tot abstracte ‘city 

landscapes’ en ‘portretten’, meer of minder gemanipuleerd met een 

computer (denken wij), soms mogelijk met een fikse roller aangezet 
en ook snedes uit allerlei materialen en gecombineerd tot abstracte 

figuren. 
 

De prachtige boeken, die er te bekijken zijn van zijn 

architectuur laten gebouwen - huizen - zien met ruimtelijke 
vormen zoals ‘slakkenhuizen’, gevels, die doen denken aan de 

glooiingen in een landschap, de overgangen van binnen naar 
buiten vloeien heel subtiel in elkaar over. Dergelijke ontwerpen 

verstoren het landschap niet maar versterken dit. Kortom een 
lust voor het oog! Hier kan men inspiratie opdoen als men nog 

(ver)bouwplannen heeft! Na veel getuur (hoe en wat heeft hij 

ermee gedaan) op de schilderijen en de nodige discussies 
werd er nog wat aandacht geschonken aan het gebouw zelf. 

Leuke vondst is, dat men de ‘schietgaten’ versterkt heeft en gemoderniseerd 
waardoor het nu schietgaten zijn om doorheen te fotograferen. Het interieur is 

subtiel ingericht met hout en roestvrijstaal hetgeen een gevoel van ruimte geeft. 

De trappartij is zeer flauw gemaakt hetgeen een comfortabel gevoel geeft voor de 
‘klimmer’. 
 

Om alles op ons in te laten werken gingen we daarna heerlijk lunchen bij Acqua in 
el Arenal begeleid door een inspirerend glas wijn. 

Len Peree
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK ZOMER 2009 

 

Laatste keer van 15:00 tot 17:00 uur op 11 juni. Daarna zijn wij geopend op 2 juli, 
23 juli en 13 augustus van 16:00 uur tot 17:30 uur. Vanaf 3 september gelden 

weer de normale openingstijden van 15:00 tot 17:30 uur. 
Het biebteam 

 

 
FILMAVONDEN IN HET NIEUWE SEIZOEN 

 
Zoals u in de maandkalender kunt lezen staan er, behalve de herhaling van de film 

Earth, al weer twee reguliere filmavonden gepland voor het najaarseizoen. De 
invulling van het programma zelf is echter nog in een voorbereidend stadium en 

laat nog volop ruimte toe voor suggesties van de filmliefhebbers. Hebt u een idee, 

of een bepaalde film waarvan u denkt dat deze de moeite waard is voor vertoning 
op een van de filmavonden, laat het mij dan gerust weten. Het definitieve 

filmprogramma zal in de eerstvolgende nieuwsbrief, die op 1 oktober verschijnt, 
bekend worden gemaakt. 

Arie Grootenboer (arie.grootenboer@gmail.com) 

 
 

HET GEVOEL VAN DE JAREN ‘50 
 

Mijn vijftiger jaren speelden zich af op het eiland 
Banka in Indonesië. Ik weet nog dat ik ‘s morgens 

heel vroeg door de sopir (chauffeur) naar de 

Hollandse school werd gereden. Als een chinees 
meisje, was ik een van weinige niet blanke leerlingen. 

Mijn ouders wilden dat ik een Hollandse opvoeding 
kreeg. Het schoolsysteem was erg onbegrijpelijk voor 

mij. De plaatsen en kampongs op ons eiland leerden wij niet maar wel Hoogezand, 

Sappemeer, etc. Namen die mij zo vreemd overkwamen uit het verre onbekende 
Nederland. Op school werd hoofdzakelijk Nederlands gesproken, thuis spraken wij 

Chinees/Nederlands en op straat met de andere kinderen Maleis. Allemaal erg 
verwarrend. Wij speelden ook heel anders dan in Nederland met steentjes (als 

knikkers) en stukjes hout. Mijn ouders waren erg gecharmeerd van Indo muziek en 

ook van de Kilima Hawaiians. Mijn vader had een grote koffergrammofoon met 78 
toeren platen. Als ‘s avonds het aggregaat aanging, werden er ook platen gedraaid. 

De muziek moest wel hard staan om het geluid van het aggregaat te 
overstemmen. Mijn vader en moeder genoten ervan onder het genot van een 

glaasje arak. Op de ‘heerensociëteit’ waar mijn vader iedere dag naar toe ging 
dronk hij alltijd Bokma jenever en kreeg ik toen al een flesje coca cola. Dit soort 

spullen waren in de toko niet te koop. Als ik nu terugkijk na bijna 50 jaren lijkt het 

allemaal zo ver weg. Sajang eh. 
Mie An Clavan 
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WIE WIL WAT? WIE WEET WAT? WIE WIL WAT WETEN? 

 

Muurtje 
Op onverklaarbare wijze is het muurtje 

naast de ingang van Arnesol in mekaar 
gedonderd. Er is niemand, die zich kan 

herinneren het muurtje geraakt te hebben 

met zijn auto, fiets of enig ander 
vervoermiddel. Vreemd... eerstdaags 

wordt het hersteld met een beetje 
gewapend beton; dat wordt opletten 

geblazen, want wellicht komt het muurtje 
bij een volgende confrontatie als winnaar 

uit de strijd! 

De technische dienst 
 

Website 

Er gaat bijna geen dag voorbij in Teulada – Moraira of er wordt wat georganiseerd. 

Een heleboel interessante informatie kan je vinden op: www.teulada-moraira.org. 
 

Dus als je wil weten of er wat te beleven valt, of je wil bijvoorbeeld het programma 
kennen van de ‘Moros y Christianos’, ga naar bovenstaande website. 

 
Griep 

Peter van Epen meldt ons, dat het middel Tamiflu - dat griep, en bij uitbreiding ook 
Mexicaanse griep kan afremmen - niet meer vrij te krijgen is in de apotheek. Hij 

heeft persoonlijk bij een aantal apothekers bot gevangen. In geval van griep dus 

eerst naar de dokter! 
 

Auto huren in het buitenland 
In een vorige aflevering stond een 

heleboel informatie in verband met het 

huren van een auto in het buitenland en 
daarmee dan in Nederland rondrijdend. 

Daar golden behoorlijke restricties voor. 
Dolf Kroon heeft contact gezocht met de 

douane in Nederland en het is gebleken 

dat deze restricties alleen van toepassing 
zijn op Nederlandse ingezetenen. Resideer 

je dus in Spanje dan is er geen enkele 
beperking en kun je net zoveel en net 

zolang in Nederland rijden als je wilt. Extra opmerking! Als je wel Nederlands 
ingezetene bent dan moet je dit aanmelden via internet. Een periode van ±14 

dagen wordt dan toegestaan. Informatie en betreffende document te vinden op de 

website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl. 
Redactie 



Pagina 44 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 



Nieuwsbrief juni 2009 Pagina 45 

PLEZIER MET DE PC 

 

Deze maand: afscheid Windows XP komt in zicht… 
 

Als alles volgens plan verloopt verschijnt na de zomer Windows 7, de opvolger van 
Windows Vista. Hiermee komt het definitieve einde van Windows XP in zicht. 

Windows XP verscheen in 2001 en heeft zich, na een paar moeizame beginjaren, 

inmiddels ontwikkeld tot een zeer populair besturingssysteem. Zo populair, dat 
velen de overstap naar Vista, nu twee jaar na de introductie van dit slecht 

ontvangen produkt, (nog) niet hebben gemaakt. Dit geldt zowel voor de 
particuliere gebruikers, maar zeker ook voor de bedrijfsmatige en professionele 

gebruikers. Maar nu lijkt er dan toch een einde te komen aan het tijdperk XP. 
Microsoft stopt in 2014 met de extended support, hetgeen wil zeggen dat u tot die 

tijd security-updates kunt verwachten en ofschoon het thans nog steeds mogelijk is 

om losse OEM-licenties te kopen, zal dit over een jaar ook tot het verleden 
behoren. Maar wat krijgen we daar nu allemaal voor in de plaats? Vista hebben we 

dus al, maar dat is tot op heden geen onverdeeld succes. Wanneer u in de laatste 
twee jaar een nieuwe computer heeft aangeschaft bent u er reeds mee vertrouwd, 

maar voor het overige zal deze versie aan een groot publiek voorbijgaan. Vanaf dit 

najaar zullen de meeste nieuwe pc’s van de grote merken reeds geïnstalleerd 
worden met Windows 7. Strategisch wordt er - zoals te doen gebruikelijk - op de 

decemberverkopen gemikt, wat gezien de berichten en de resultaten van de pre-
releases deze keer realistische verwachtingen lijken te zijn. In het kort zijn de 

voornaamste kenmerken van Windows 7 dat het qua prestaties een verbeterde 
voortzetting is van wat we reeds van Vista kennen, met wat subtiele cosmetische 

veranderingen en enkele gewijzigde functies, maar voor de verstokte XP-gebruiker 

met een look-and-feel, die beduidend anders is. De ‘oude’ XP-computer zal in de 
meeste gevallen niet toereikend zijn, maar wanneer u reeds gebruik maakt van 

Vista hoeft u geen problemen te verwachten om over te stappen op Windows 7. 
Maar wat te doen als u helemaal geen behoefte hebt aan vernieuwing of 

verandering? Gewoon nog even lekker doorgaan met XP, zou ik zeggen. 

Vooralsnog is er in ieder geval vijf jaar te gaan voordat de support stopt en zolang 
uw pc nog niet aan vervanging toe is en u verder geen specifieke eisen heeft (die 

een upgrade noodzakelijk maken), kunt u nog veel plezier hebben van uw XP-
systeem. Zorg er uiteraard wel voor dat u veilig blijft computeren: houd u 

computer vrij van virussen en indringers. Gebruik een goed beveiligingspakket 

(bijvoorbeeld AVG, AVAST, Defender o.i.d.). Maak back-ups, zodat u ingeval van 
een storing of crash niet al uw (vaak waardevolle) gegevens kwijt bent. En 

voorkom bijvoorbeeld systeemstoringen die het gevolg zijn van stroomuitval of 
temperatuurproblemen. Installeer een noodstroomvoorziening en zorg dat u 

computer voldoende ventilatie heeft. Zo komt u vast en zeker de komende - en 
hopelijk warme - zomer door. In oktober zien we dan weer verder en praat ik u, ijs 

en weder dienende, weer bij over de laatste ontwikkelingen. In elke geval fijne 

zomermaanden toegewenst en veel pc-plezier! 
Arie Grootenboer 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Kalanchoë beharensis 
 

Graag wil ik u in dit artikel een spectaculaire succulent voorstellen, te weten de 

Kalanchoë beharensis. Zoals u weet zijn succulenten of vetplanten een 

verzamelnaam voor planten met dikke vlezige bladeren en of stengels, die zich 
hebben aangepast onder droge omstandigheden. Ze zijn in staat om in de regentijd 

vocht op te nemen en dit te bewaren voor droge perioden. Ze behoren tot diverse 
geslachten en families, zoals de Cactaceae, Crassulaceae en Agavaceae. 

Bijvoorbeeld zijn de cactussen in wezen opgezwollen stengels en heeft Sedum 

opgezwollen blaadjes. Succulenten hebben zich vaak aan schrale omstandigheden 
aangepast. Daardoor betekent dit, dat vaak een goede verzorging bij deze 

plantensoorten neerkomt door ze te behandelen als ‘armoe troef’. Vooral teveel 
water geven is vaak slechter dan te weinig. Succulenten zijn het meest tropisch of 

subtropisch. De Kalanchoë beharensis is afkomstig uit Madagaskar. Op mijn 
speurtocht indertijd naar de beste woonplek hier in Spanje vele jaren geleden, heb 

ik de plant het eerst gezien in tuinen in Torrevieja. Ik vond indertijd direct de plant 

erg opvallend door zijn uiterlijk. Deze opgaande plant heeft vlezige takken met 
flinke grote bladeren met een gekartelde rand en is aan 

de rugzijde erg gewelfd. Aan de bovenkant zijn de 
bladeren bedekt met zilverwit of kameelkleurig, wollig 

vilt. Je zou eigenlijk eerder moeten zeggen mooi 

fluweelachtig grijs. De grote bladeren worden ook wel 
eens vergeleken met de oren van een olifant. De plant 

kan op een goede plek in de tuin mans hoog worden 
en wordt dan meer boomvormig. Als solitair is de plant 

zonder meer zeer decoratief. Heeft kleine licht gekleurde bloempjes, die ontstaan 

op stengels van zo'n 50 à 60 cm lang. Maar deze bloempjes stellen niet zoveel 
voor. Het gaat vooral om het zilverwitte blad. De Kalanchoë beharensis verdraagt 

veel zon, maar ook lichte schaduw. Wel is het van belang de plant op een 
beschutte plaats te zetten, daar de plant meer tropisch dan subtropisch is. De 

grond moet goed doorlatend zijn en liefst wat humusrijk. Voor vermeerdering van 
deze plant kunt u naast een stek, ook gewoon een blad afnemen. Dit blad kunt u 

op de aarde van een pot leggen. Als u de grond wat vochtig houdt dan zullen zich 

wortelen ontwikkelen en zal er een nieuw plantje ontstaan. In de vrije natuur is dit 
vaak de wijze van vermenigvuldiging, doordat er bij de plant wel eens bladeren 

afvallen, door welke omstandigheid dan ook. Hier aan de Costa Blanca kunt u deze 
vermeerderingstechnieken het beste doen in de zomertijd. Uiteraard kunt u deze 

plant ook in een pot kweken, maar deze zal dan nooit zo groot en mooi uitgroeien 

als in uw tuin. Groeit de plant eenmaal goed, dan vraagt hij weinig verzorging. 
Door zijn aparte verschijning en zijn decoratieve uiterlijk kan ik u deze Kalanchoë 

beharensis met zijn zilverachtige verschijning, die fraai afsteekt t.o.v. het groene 
loof van andere planten, als vrijstaande plant in uw mediterrane tuin van harte 

aanbevelen. 

Rik de Greeff 
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PUZZEL VAN DE MAAND 

 

Deze maand: cijfer-legpuzzel 
 

Hiernaast (op de linkerpagina) ziet u de cijfer-
legpuzzel van deze maand. De getallen moeten 

op de juiste plaats in het diagram worden 

ingevuld. Eén getal is reeds gegeven… 
Rechts ziet u de oplossing van vorige maand. 

 
Ik wens u een hele mooie zomer met veel 

puzzelplezier! 
 

Hillie Vrijs 

 
 

CHEF VAN DE MAAND 
 

Deze maand: tongrolletjes met gerookte zalm in cava 

 
Benodigdheden: 

 8 tongfilets 

 8 sneetjes gerookte zalm 

 3 dl cava 

 2 dl room 
 

Bereiding: 

Leg de tongfilets naast elkaar en bestrooi langs beide zijden met zout. Vervolgens 
de sneetjes gerookte zalm boven op de tongfilets en oprollen. De rolletjes 

gedurende 2 minuten koken in een pan met de cava. De rolletjes uit de pan nemen 
en warm houden. De cava indikken met de room in de pan en op de borden over 

de warme rolletjes gieten. Opdienen met bijvoorbeeld een beetje broccoli. 
 

Chef-kokkin Maria, Rest. Avenida, Avenida Mediterraneo 101, Teulada, 965740890. 
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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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