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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 2010 

  

Correspondentieadres: 

NVOC ‘De Lage Landen’ 
Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 

Residencia Arnesol 
Calle Cigüeña 10 

Moraira-Teulada 
Tel. 965 745 206 

  

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

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

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

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

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

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

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

uitritten van buurtbewoners? 
  

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

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

penningmeester. 

Contributie: De contributie voor 2010 is vastgesteld op € 75,00 per persoon. 
Bankrekening: IBAN ES 32 2090 0464 96 0200029771 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 2010 

E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan - Teulada 
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BESTUUR (ad interim per 18 mei 2010) 
 

Voorzitter Roel de Jong 
966 499 382 

658 028 015 
roelenpauline@hotmail.com 

biljarten 
externe zaken 

kkk 

Secretaris Vacant  

Penningmeester 
& vice-voorzitter 

Thom Karremans 
965 747 093 

thomkarremans@hotmail.com 

accommodatie 
klaverjassen 

Bestuurslid Louk Clavan 
966 494 182 

626 708 200 
loucaloco@hotmail.com 

evenementen 
publicatiebord 

schilderen 

Bestuurslid Monique Croughs 

699 985 116 
moniquecroughs@gmail.com 

leestafel/bibliotheek 

computerles 
evenementen 

Spaanse les 
externe zaken 

Bestuurslid Cora Dekkers 

965 974 941 
nicorateulada@gmail.com 

bridge 

bergwandelen 
tuinclubs 

ziekencontact 

Bestuurslid Ria de Jong 
677 729 509 

chrdejong@gmail.com 

horeca 
jeu de boules 

tennis 
zangkoor Alegría 

Bestuurslid Marianne Willeboordse 

606 421 111 
mariannewilleboordse@hotmail.com 

evenementen 

fietsclub 
naald en draad 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
   
Accommodatie: Peter Croughs 

Roel de Jong 
Thom Karremans 
Gerrit Zengerink 

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

Bergwandelen: Frans en Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 
620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 
petervanepen@allesonderdezon.com 

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

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

CuliClub: Kiny Karremans 
Anna Kerkhoven 

965 747 093 
966 491 834 

Evenementen: Louk Clavan 
Monique Croughs 
Marianne Willeboordse 

966 494 182 
699 985 116 
606 421 111 

Externe zaken: Dolf Bergmans 
Roel de Jong 

965 748 579 
966 499 382 

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

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

Annús-Adriaansens-Witkamp 
965 973 454 
966 490 832 

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

Dolf Bergmans 965 748 579 
Arie Grootenboer 659 573 879 

Schilderen: Louk Clavan 
Anna Kerkhoven 

966 494 182 
966 491 834 

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

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

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

Adinda Venekamp 
678 172 119 
965 745 528 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 
 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 13:00 Jeu de boules 

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

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

19:30 - 23:00 Bridgedrive 
  

Dinsdag 

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

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

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 

20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 
Hele dag Biljartclub 

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

15:00 - 20:00 

17:00 - 19:30 

Clubmiddag 

Zomertijd clubmiddag vanaf 17 juni! 
15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken (zie pagina 33) 
  

Vrijdag 

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

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

Pagina 

JUNI 

5 juni 09:30 uur Bergstappers naar Tarbena 37 
 

De eerder aangekondigde activiteiten zullen in het oktobernummer van de 

nieuwsbrief worden herzien en gepubliceerd (w.o. dagtocht Valencia en verkenning 

van Teulada met lunch). Mensen die met ons mee willen denken én werken in de 
evenementencommissie zijn nog steeds van harte welkom! 
 

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

onze clubactiviteiten is geheel voor eigen risico. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Weer zit een seizoen er bijna op! Gisteravond heb ik genoten van een geweldige 
barbecue op de club, die voortreffelijk was verzorgd door het keukenteam, onder 

leiding van Ruud Kerkhoven. Over de door Marianne geregelde muziek was 
iedereen erg enthousiast. Geweldige muziek en niet te hard waardoor we ook nog 

gezellig met elkaar konden praten. Al met al hing er weer een prima sfeer. 
 

De op 18 mei gehouden buitengewone ledenvergadering heeft geleid tot een 
omzetting van het demissionaire bestuur in een interim bestuur, waarvan de leden 

in elk geval zullen aanblijven tot de november ledenvergadering. Veel waardering 

heb ik voor de onafhankelijke commissie van onderzoek, die heeft gezorgd voor 
duidelijkheid over de problemen. We kunnen nu weer voortvarend verder met de 

club die ons allen erg dierbaar is. 
 

Dit is de laatste uitgave van onze nieuwsbrief voor dit seizoen. Vanaf juni staan alle 
activiteiten weer op een laag pitje en gaan we, waar dan ook, genieten van de 

zomer. In september hoop ik een ieder gezond en wel terug te zien en barsten we 
weer volop los met onze activiteiten. 
 

Onze activiteitencommissie is hiermede al weer volop doende. Ik zal u nog iets 

verklappen: Onze club bestaat in november 30 jaar! Dat willen we natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Ik wens u allen een goede zomer en mocht u 

vertrekken uit Spanje: een goede reis gewenst! 

Roel de Jong 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Leden: 
Opgezegd hebben de volgende leden: de heer en mevrouw Cees en Marjo 

Krabbendam, de heer en mevrouw Allard en Ypie Draaisma alsmede de heer en 
mevrouw Nico en Tineke Dekker. De volgende leden hebben zich aangemeld: Chris 

Hendriks alsmede de heer en mevrouw Frits en Marion Schreurs. Het bestuur heet 

u van harte welkom. Op het moment van schrijven telt de vereniging 426 leden. 
 

Financiën: 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de CAM bank alle rekeningnummers heeft gewijzigd. 

Dat is ook het geval voor de NVOC. Het nieuwe bankrekeningnummer is: 
IBAN ES 32 2090 0464 96 0200029771. Op 4, 11 en 18 maart heeft een aantal 

inkijkexemplaren ter inzage gelegen bij de penningmeester en/of de gastvrouwen. 
Het betrof het financieel jaaroverzicht 2009. Op de Algemene Ledenvergadering 

van 25 maart jongstleden had ik u gaarne op de hoogte gebracht van enige 
belangwekkende zaken maar ik ben daar om u inmiddels bekende redenen niet 

(meer) aan toe gekomen. Toch wil ik u een aantal opmerkingen niet onthouden: 

 De saldi zijn in het boekjaar 2009 met € 10.000 gegroeid. 

 De evenementen en activiteiten hebben in 2009 een klein plusje opgeleverd 

waaruit de conclusie getrokken kan worden dat de evenementencommissie 
haar begrotingen nauwkeurig heeft gecalculeerd. 

 Jeu de boules, bibliotheek, maandagavondbridge, biljarten en muziekavonden 

hebben allen een positief saldo. De resp. commissies worden door mij middels 
een financieel overzicht van de laatste stand van zaken op de hoogte gebracht. 

 Alle leningen zijn terugbetaald. 

 In 2009 heeft de NVOC de huur voor ons Arnesol geheel betaald uit de 

lidmaatschapsgelden. Komt u gerust langs indien u precies wilt weten hoe de 

plus- en minrekening eruit ziet en hoeveel huur wij uiteindelijk per maand 
betalen. Het zal u verbazen. 

 Energie 2009: gas en elektriciteit € 225 per maand. Alle energiebijdragen 

hebben een bedrag opgeleverd van € 2.800. Het bestuur heeft besloten om dit 
bedrag geheel te besteden aan betere isolatie van de zaal. 

 In de vergelijking 'Financieel jaaroverzicht 2009' en de 'Begroting 2009' zit 

weinig licht. Het was derhalve een juiste begroting zodat het bestuur een 
evenwichtig financieel beleid heeft gevoerd. 

 Het bestuur heeft besloten om 3.000 nieuwe barkaarten te bestellen met 9 

kruisjes. In de ALV in maart 2011 wordt opnieuw bezien of het aantal 

eventueel gewijzigd zou moeten worden. 
 Tegelijkertijd worden 500 lidmaatschapskaarten gedrukt. Deze kunnen vanaf 

begin september bij mij of Zus worden opgehaald. 

 M.b.t. de bestedingen voor renovatie en investeringen deel ik u mede dat de 

invulling hiervan niet door het huidig interim-bestuur wordt vastgesteld. Een 
nieuw bestuur komt na de ALV in oktober aanstaande met nieuwe voorstellen 

dienaangaande. 

De penningmeester 
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VAN HET INTERIM BESTUUR 

 

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 18 mei jl. is ons, als demissionair 
bestuur gevraagd, aan te blijven als interim bestuur tot de ledenvergadering van 

november a.s. Zulks tevens op advies van de commissie van onderzoek. Dit 
betekent, dat er alsdan een groot aantal nieuwe bestuursleden zullen moeten 

komen. Juist in de zomermaanden heeft eenieder wellicht de tijd zijn- of haar 

gedachten hierover te laten gaan! Dus, meldt u massaal aan bij Thom Karremans 
of bij mij, zodat er in november wat te kiezen valt! Alle bestuursleden stellen hun 

zetel ter beschikking en slechts enkelen zullen zich, naar het zich laat aanzien, 
herkiesbaar stellen. We hebben er immers allen veel belang bij, dat onze 

vereniging optimaal kan blijven bestaan. 
 

Aan ons voorlopig aanblijven hebben wij enkele voorwaarden c.q. nadrukkelijke 

wensen verbonden. Dit zijn: 
 Een normale wederzijds respectvolle communicatie tijdens ledenvergaderingen. 

 Klachtenprocedure: De leden sturen geen mails met klachten aan de 

bestuursleden, maar benaderen het bestuurslid, dat de betreffende activiteit 

tot aandachtspunt heeft voor een afspraak. Meestal zal een dergelijke 
bespreking voldoende zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan na een 

bespreking in het bestuur een 2e gesprek volgen, waarbij tevens de voorzitter 

aanwezig is. Komt men er dan nog niet uit, dan kan het betrokken lid een 
voorstel indienen tijdens de algemene ledenvergadering en kan er, indien 

noodzakelijk, gestemd worden. Dit alles met inachtneming van art. 13, lid 2 
van de statuten. 

 We hebben te maken met sterk verouderde statuten. We hopen in de 

najaarsvergadering te komen met een voorstel voor nieuwe statuten, waarin 
met name een beter overleg en besluitenrecht met de leden van de 

verschillende commissies is geregeld. 

 De aanstelling van een 'kascommissie'. Motief: De werkzaamheden van de 

penningmeester zijn te omvangrijk, zodat een taakverdeling noodzakelijk is. De  
'kascommissie' zal bestaan uit: 

 een penningmeester, welke de eindverantwoordelijkheid draagt. 

 een kassier. 

 een persoon, die alle taken op zich neemt m.b.t. 'banners' en advertenties. 

Met deze maatregelen hopen wij verbeteringen te kunnen realiseren, die in het 
belang zijn van de club, die ons allen dierbaar is. 

 

Tenslotte: Ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat, door de meningsverschillen 
in de afgelopen tijd, mensen uit elkaar zijn gedreven. Dat vind ik bijzonder jammer. 

Als bestuur hebben wij gezegd: Streep eronder! Dus leden, voor zover nodig: reik 
elkaar de hand zodat we vrolijk verder kunnen gaan! Namens het interim bestuur: 
 

Roel de Jong 
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KKK 25 APRIL 2010 

 

Tussen 10:30 en 11 uur verzamelden zich zo'n 30 mensen bij het clubgebouw. 
Lenie Oudendijk was daar aanwezig om de deelnemers vooraf te laven met koffie, 

koekjes of wat zij verder wensten. Fantastisch toch, zo´n team van mensen dat 
zich bij activiteiten, ook als zij er zelf niet aan deelnemen, inzet voor de nodige 

ambiance! De wandeling was deze keer uitgezet door Adinda en Koos en met hen 

voorgewandeld en geproefd door Marijke en Marjon en Herman en Rini. De route 
werd snel uitgelegd en was niet ingewikkeld, maar Spaanse feesten zijn moeilijk te 

voorzien. De weg Moraira-Teulada bleek afgezet vanwege een feestrit met 
ezelskoetsen. Gelukkig bleek het mogelijk de stoet van zo´n 12 auto's intact via 

Benissa naar Jalón te loodsen. Vandaar een kuier door de wijnvelden naar Lliber en 
door de bedding van de Pop naar Jalón. In de tocht zat een zware klim van 

ongeveer 2 meter, die alleen door Chris makkelijk te nemen was. Zij loopt immers 

al maanden in de wolken! Na een rustpauze tussen de druivenvelden, waar Wies 
nog wat dode wijnranken ontdekte die mee moesten om een nog onbekend doel te 

dienen, ging de tocht weer terug naar waar de auto's waren achtergelaten. Tijdens 
de hele kuier werden we bewaakt door Babbe, de hond van Kinie Karremans. Om 

de kuier af te sluiten gingen wij naar restaurant Riu Rau in Jalon. Onder het genot 

van een goede maaltijd met de nodige spiritualiën wed Jalón verblijd met een 
selectie uit het Hollandse zangrepertoire. Verzekerd van de organisatie van de 

volgende tocht door Chris, keerden we tevreden en voldaan terug naar Moraira. 
Organisatoren bedankt. 

Nico en Wies 
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KONINGINNEDAG 2010 

 

Buiten stond de parkeerplaats vol auto’s. Binnen stonden tafels vol met glazen 
cava. Koninginnedag 2010 op de NVOC. Omstreeks een uur of twee stroomt de 

club vol met ruim honderd leden. Roel 
opende met een toast op de koningin en 

op de club, waardoor het belang van de 

aanwezigheid van zoveel cava meteen 
duidelijk werd. Na de toast zong 'Alegría', 

ons onvolprezen koor dat met verve en 
met swung een aantal zeer Hollands 

getinte nummers ten gehore bracht, 
waarbij overigens Vlaamse Simone de 

harten en de show stal. 
 

Daarna kon het duo Amethyst aanvankelijk spelen wat het wilde, maar de 
goegemeente deed zich eerst tegoed aan de keur van heerlijke tapas, die door een 

aantal leden waren klaargemaakt - proeven is een serieuze zaak! - voordat de 

danslust bezit nam van de aanwezigen. Door een onafhankelijke doch uiterst 
deskundige jury, wordt op 'Lage Landse' wijze het kaas-pistache truffeltje unaniem 

tot lekkerste hapje gepolderd; hoe kan het ook anders met zoveel kaaskoppen bij 
elkaar. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de tapatafel binnen de kortste keren 

geheel was leeggegeten. 
 

Net iets minder storm liep het bij de boekentafel waar de bibliotheekdames 
verwoede pogingen deden om uitgelezen boeken aan de man én vrouw te 

brengen. Achter de bar werd met veel enthousiasme gewerkt om iedereen te 

voorzien van drankjes, zodat de tapa's goed weggespoeld konden worden, terwijl 
áán de bar de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Wie de creatieve scheppingen 

van de keramisten en de schilders wilde bewonderen, kon buiten op het terras 
terecht, waar op enkele tafels een bonte verzameling gebakken klei was uitgestald 

en diverse fraaie doeken in verschillende stijlen. En of het nu aan het vermaledijde 

kledingadvies heeft gelegen om in 'tenue de ville' te verschijnen (hoe verzin je ook 
zoiets?), sommigen hadden werkelijk alles uit de kast gehaald om zich op bijna 

Koninklijke wijze uit te dossen, ofschoon het bij dit soort gelegenheden alledaagse 
oranje toch wel overheerste. 
 

En de stemming zat er inmiddels goed 

in. Johanna Spanjerberg en Ton Nuberg 
brachten met goed gevooisde stemmen 

en op professionele wijze een keur van 

bekende songs ten gehore waarbij, 
weliswaar na enige aansporing, 

uiteindelijk de voetjes goed van de vloer 
kwamen. Veel gepraat en gelach, hier   
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en daar een glas dat omvalt en smakelijke 

gebeurtenissen zoals dat kostelijke en vermakelijke 

voorval onder de ficusboom op het terras, waarvan 
de oorzaak nog steeds niet opgehelderd is... Daar 

zal nog lang over gesproken worden! 

Verder was er geen enkele wanklank of ordeverstoring, geen oproerkraaiers, 

dissidenten of andere intriganten. De M.E. hoefde nergens op te treden en 
iedereen werkte goedgemutst mee waar meegewerkt moest worden. Kortom, een 

festiviteit zoals we gewend zijn die te vieren op de NVOC: samen en met veel 
plezier! Samenvattend in een haiku: 
 

Op dertig april 

Koninginnedag gevierd, 
zonder toestanden! 



Pagina 26 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
  



Nieuwsbrief juni 2010 Pagina 27 

BERNIA EN IRIS, EEN MOOI STEL 

 

'Wij gaan zaterdag met de Bergstappers wandelen naar een iristuin, wil je mee, 
dan kan je meteen wat mensen leren kennen van onze club'. Een toffe uitnodiging 

van Wien en Max voor a new 'kid' on the block. 
 

Op 1 mei verzamelen we bij hét bekende punt even buiten Moraira, Pan Pan y 
Jamón Jamón (zou het 3D worden als je kijkt met een stereobril?). Lijst checken, 

iedereen is er, vertrek. De weg naar het beginpunt is al mooi, de bochtige CV-749, 
die je ongemerkt laat stijgen. Auto’s parkeren bij Bon Vent, waar we straks als 

beloning de lunch zullen gebruiken. Er is nog geen mens te zien en je zou het 

etablissement zo geen cent geven. Het wordt een heen-en-weer tocht, geen 
'circular', want ons doel is de iristuin van Christine Lomer and Nick Brown 

(www.iris-lomer.com) in Marnes. We staan ongeveer aan de voet van de Bernia. 
Het voelt nog wat fris aan, jassen en vesten gaan mee, maar zullen al gauw niet 

meer nodig zijn. 
 

'The Sierra Bernia ridge is made of limestone deposits from the Cretaceous (100 
million years ago) and Oligocene (40 million years)'. 
 

Dit is een makkelijke tocht, wordt er gezegd. 

Want vol ontzag wordt er gesproken over de 
'Sierra's', de diehards, die lopen elke week, wel 

5-7 uur, afhankelijk van het wel of niet 

verdwalen in hun enthousiasme om nieuwe 
wegen te vinden. De heenweg gaat wat bergaf. 

Tweeëntwintig mensen geeft toch nog best een 
lange slinger. 

 

Iedereen heeft zo z’n eigen tempo en tussen de kralen van de slinger vallen kleine 
gaten. Die gaten zullen op de terugweg net iets groter zijn, want ja, dan gaat het 

meer bergop… en niet iedereen is zo getraind als de 'regulars', behalve viervoeter 
Babbe, die de afstand ongeveer 2x loopt (krijg je wel dorst van). Groot worden de 

gaten niet, want er wordt goed opgelet dat iedereen zich prettig voelt. Even pauze 
tussendoor. Direct vliegen er allerlei moppen en ongein over en weer. Bewondering 

ook over het landschap met de grote verscheidenheid aan bloemen die nu bloeien. 

Hoezo onkruid? De bergtoppen rondom blijven indrukwekkend. We staan op 
ongeveer 500 m hoogte, terwijl de toppen om ons heen rond de 1.100 m zijn. Ik 

liep hier voor de eerste keer, dan voel je je wel nietig, want na een half uurtje 
lopen lijk je nog niet erg opgeschoten. Niet dat dat nou de bedoeling is van 

wandelen, maar uitgestrekt is het wel en na het wandelen kijk je anders tegen de 

bergen aan, als personen die je beter hebt leren kennen. 
 

Een toetje is het, de iristuin, waar ook meer dan 2.000 tulpen staan en met top 

latrine van steigerhout(!) aan de rand van de tuin. Onze entree is het Marnes 

Labyrint. Vernuftig gedaan met het heen- en terugpad parallel aan elkaar, gelegd 
in een cirkel met het centrum als 'wissel'. De paden natuurlijk geflankeerd door
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irissen met de meest mooie gekleurde en gekrulde bloemen. Allemaal doen we een 

rondje tuin en vergapen ons aan de kleuren. 
 

Op de terugweg is het pad meer stijgend. Je 
kijkt dan als vanzelf een beetje meer omhoog 

tegen de toppen van de Sierra Bernia aan. Ik 

snap wel waarom je leest dat het ook wel Costa 
Blanca's 'Matterhorn' genoemd wordt. Met wat 

bezwete koppen komen we na een uurtje weer 
terug op het 

parkeerterrein 

van onze 
lunchplek. Van de 22 eten er 20 mee, nog een 

hele club en het napraten is dan ook zeer 
geanimeerd. De lunch doet wat landelijk aan met 

de gemiddeld 18 knoflooktenen per 

konijngerecht, maar alles is even smakelijk, ook 
het wijntje. De indruk van het etablissement is 

nu wel anders: 'het gaat niet om hoe het eruit ziet, maar om wat er in zit'. 
 

Wien en Max bedankt voor de uitnodiging! Ik heb een stel leuke mensen leren 
kennen in een super mooie omgeving en ben zelfs uitgenodigd om a.s. dinsdag 

mee te lopen met de 'Sierra’s'. Een hele eer! 
 

Pauline van der Sluijs 
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DE BERGSTAPPERS OP DE COL DE POUS 

 

Een enthousiaste groep van 16 personen stond zondag 16 mei om half 10 gepakt 
en gezakt bij Pan y Jamón. Er waren zelfs 2 meelopers uit ZA in ons gezelschap. 

We worden wel steeds internationaler! Tegen 10 uur werden de auto's geparkeerd 
bij Jésus Pobre. Van daaruit zou onze tocht naar de Col de Pous beginnen; een van 

de uitlopers van de Montgó. Na onderling overleg werd besloten niet meteen met 

de klim te starten, edoch die Col eerst via de flanken te benaderen. De 
bergstappers zijn een flexibel volkje, met hen kun je alle kanten uit. 

Het gezelschap was zeer gemêleerd en onderweg 
werden allerlei actuele zaken van de afgelopen week 

besproken. Het leek wel of je bij Pauw en Witteman, 
Nova, Den Haag vandaag, Sex in the city enz. 

verzeild geraakt was. Ook eventuele medische 

problemen worden ter plekke opgelost. Ik begin nu 
te begrijpen waarom er zoveel gekletst wordt tijdens 

het lopen. Dit is het enige wat überhaupt mogelijk is. 
Als je om je heen probeert te kijken lig je binnen de kortste keren op je gat omdat 

de kleine paadjes bezaaid liggen met grote losliggende stenen. Het enige wat je 

ziet tijdens het lopen zijn de kuiten van degene die voor je loopt. 
Maar... als we dan even tijd hebben om op adem te komen en rond te kijken, 

bespeur je dat je ineens te midden van een ongekende, exotische bloemenpracht 
staat waarvan de geuren je stoutste verwachtingen overtreffen en je aan twee 

kanten een fantastisch uitzicht hebt. Aan de ene 
kant op de golfbaan La Sella en aan de andere kant 

op Denia en de zee. Wat is de Costa Blanca toch 

schitterend, met name na zo'n lange periode met 
veel regen! Tijdens de koffiestop (zonder koffie) en 

de lunchpauze, waarbij een ieder zit op zijn eigen 
uitverkoren steen, worden de discussies zo mogelijk 

nog interessanter omdat dan de hele groep zich er 

mee bemoeit. Ook bij de afdaling van de Col komen 
we weer de meest uiteenlopende variëteiten van 

bekende en minder bekende bloemsoorten tegen. 
Een ware lust voor het oog. Na ongeveer 3½ uur 

komen we moe en voldaan en onder de krassen weer 

bij de auto's en besluiten nog even wat te gaan 
drinken in een Spaanse bar in Jésus Pobre. We zijn 

wel toe aan wat anders dan water.  
Concluderend kan ik zeggen: 'Het was weer een fantastisch tocht, georganiseerd 

door ons super trio, Mary, Frans en Louk. Nogmaals bedankt.' Jammer dat het 
alweer de laatste zondag - tocht was van het seizoen. Ik zal het missen. 

Om met onze Afrikaanse vrienden te spreken: Moe nie kommer nie, alles sal reg 

kom'. 
Riet  
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'ANALYSE' BLEEK ACHTERAF TOCH DE JUISTE OPLOSSING 

 

Het 'Lage Landen schip' is gelukkig weer in rustig vaarwater na een stormachtige 
periode vanaf 25 maart tot 18 mei 2010. Dat onze club nog veel toekomst heeft is 

wel heel duidelijk gebleken uit de enorm grote opkomst en de enthousiaste 
stemming na de ontknoping. Dat stemt mij en ik denk minstens 95% van de 

aanwezigen enorm opgelucht want we zouden er toch ongelooflijk veel nare 

gevoelens aan overgehouden hebben indien deze bijna 30 jaar bestaande club ten 
onder zou zijn gegaan. Dertig jaar; op enkele zeer kleine storingen na, altijd even 

gezellig en ook saamhorig en juist aan dat laatste ontbrak het tijdens de 
vergadering van 25 maart jl. Het leek wel of bij iedereen een steekje was 

losgeraakt en op dat moment was er een niet meer te redden negatieve stemming. 
Aanvankelijk heb ik diverse leden gesproken die tegen het uitzoeken van de 

oorzaak van de chaos waren. Als ik dan vroeg of zij een panklare oplossing voor de 

redding van de ons zo dierbare club hadden, dan kwam er geen passend antwoord 
omdat er dit gewoon op dat moment niet was. Dus ben ik achteraf erg blij met het 

rapport dat is gemaakt door de onderzoekscommissie, wat heeft geleid naar een 
gezonde doorstart van onze NVOC. Als er geen computers zouden hebben bestaan, 

dan was er naar mijn mening ook niet de mogelijkheid geweest dat de vergadering 

op 25 maart zo uit de hand zou zijn gelopen. Helaas is de computer gebruikt als 
een soort 'e-mail mitrailleur', waarmee medeleden werden bestookt en geestelijk 

beschadigd door beledigende teksten, waardoor enorme spanningen zijn ontstaan. 
Laten we beseffen dat dit gevaar ook in de toekomst op de loer ligt en zorgen dat 

zoiets niet meer kan gebeuren. Meld dit soort buitensporigheden vertrouwelijk aan 
een goed gezind clublid en zorg vooral dat dit in kleine kring opgelost kan worden 

en nooit meer kan uitgroeien tot een clubprobleem. Draag allemaal je steentje bij, 

Lang leve NVOC 'De Lage Landen'. Met hartelijke groet, 
 

Kees den Dulk 
 

 
OPENINGSTIJDEN BIBBLIOTHEEK ZOMERMAANDEN 2010 

  
Zoals ieder jaar is de bibliotheek gedurende de 

zomermaanden beperkt open. 

 Tot en met 24 juni zijn wij zoals gewoonlijk van 

15:00 tot 17:30 uur open. 
 Op 8 juli, 29 juli en 19 augustus zijn wij open 

van 16:00 tot 17:30 uur. 

 Vanaf 2 september worden weer de gebruikelijke 

openingstijden van 15:00 tot 17:30 uur 
aangehouden. 

 

Het bibliotheekteam 
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CLUBBARBECUE 2010 

 

Donderdag 20 mei was het weer zover; de afsluiting van het clubseizoen. Mouwen 
werden opgestroopt, met zorg werd alles klaargezet c.q. klaargemaakt voor de 

jaarlijkse barbecue waar 80 leden zich voor 
hadden laten inschrijven. De zon liet zich van 

haar beste kant zien, de lucht was hemelsblauw, 

de stemming prima. 
Parasols zorgden 

voor een vrolijke 
noot. de sfeer werd 

opgeluisterd door de 
2 koppige band 

Brinks die een gevarieerd en goed muziekoptreden 

hadden; zeer de moeite waard! Er werd zelfs gedanst. 
De dames van het bbq-team zetten, als voorgerecht, 

eenieder een rijk 
gevulde, knapperige 

salade met gerookte 

forel voor, de 3 bbq-
heren zorgden voor het hoofdgerecht. Men kon 

kiezen: een runderspies, kippendij en een mals 
...uhh lapje waarvan, met excuus, 

ondergetekende helaas de naam is vergeten. 
Maar het doet zeker niet te kort aan de lekkere 

smaak! Dit alles werd geserveerd met vers stokbrood alsmede 3 soorten sauzen. 

Rest mij u te vertellen dat het ijsdessert en de koffie een frisse afsluiting waren. ik 
denk dat niemand te kort is gekomen; er was ruim voldoende en zichtbaar naar 

ieders smaak! 
 

Tegen 20:00 uur werd afgesloten. Hopelijk heeft niemand iets hoeven inleveren 
aan de guardia civil die zowat ín het clubhuis post had gevat. Misschien hadden we 

hen eerst wat van het lekkere eten moeten 'voeren'... want eerlijk is eerlijk: er 
werd niet slechts water gedronken... 
 

Een welgemeend dank je wel is zeker op zijn 

plaats. Ook achter de schermen is veel meer 

werk te verzetten dan men ogenschijnlijk ziet. 
Dus beste bbq team: namens alle aanwezigen 

een dank je wel voor de goede zorgen! Chapeau 
voor allemaal! 
 

Rest mij ieder een heerlijke zomer toe te 

wensen, voor al wie hier blijft en voor diegenen 
die richting Nederland of België gaan een goede veilige reis met een fijn verblijf 

aldaar. Tot weerziens... ergens in september van dit jaar. 
Een bbq gast  
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DE BERGSTAPPERS IN JUNI 

 

Zaterdag 5 juni hebben de bergstappers nog een wandeling, er waren verzoeken 
uit diverse hoeken en aangezien het in juni toch nog niet echt te warm is: geen 

probleem. Het verzoek was ook om in Tarbena te gaan wandelen, dit is een hele 
mooie wandeling van rond de 2 uur, zeker niet zwaar, gek genoeg is het zwaarste 

gedeelte het betonpad net voor de wandeling begint, maar ook dat moet genomen 

worden. Onderweg na eerst een mooi breed pad te hebben bewandeld komen we 
midden in een heel mooi landschap je waant je heel ver weg van de bewoonde 

wereld en een met de natuur, onderweg komen we ook een hele mooie kloof tegen 
waar we altijd even uitrusten om van het uitzicht te genieten, daarna aanvaarden 

we de terug weg, die weer heel anders is, en komen langs een veld met 
kersenbomen en met een beetje geluk zijn ze tegen die tijd eetbaar! 
 

Daarna gaan we lunchen in Orba in Restaurant El Nou Portet, daar dient u zich 

bijtijds voor op te geven zodat wij de eigenaar kunnen laten weten met hoeveel 
mensen wij komen. 
 

Verzamelen bij Pan Pan y Jamón Jamón om 9:30 uur en opgeven bij Frans 

966491459 of Loek 965748187. Tot 5 juni! 

De bergstappers 
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HET VAANDEL... HÓÓG!  

 
Een dinsdagmiddag in de zon. Een leger aan auto's heeft zich geschaard rond de 
club: als wachters aan de poort, klaar voor ontsnapping wanneer het men te heet 
onder de voeten wordt... Binnen dromt men tezamen in de grote zaal. Hoofden, 
véél hoofden: grote, kleine, gebruinde, bleke, ernstige, lachende, babbelende en 
stille hoofden, waardige hoofden, ondeugende hoofden, oudere en jongere 
hoofden, maar allemaal hoofden. Nieuwe hoofden, nou ja, nieuw? Waarschijnlijk 
niet; eerder onbekende hoofden, hoofden die je bijna niet ziet op de club en er nu 
wèl zijn. Wat mal eigenlijk: voor ernst naar de club, voor pret blijf je weg, denkt ze 
met enig cynisme. Wat is er plots zó belangrijk dat men zich laat zien? Vóóraan dé 
tafel: ze flitst naar Pasen: het laatste avondmaal, al zijn er nu minder apostelen 
dan op de afbeelding die velen van de club kennen. Oh, nee pardon, Pasen voorbij, 
meer het laatste middagmaal, net voor Pinksteren, wat een timing kent men hier. 
Ze grinnikt, men start, om meteen weer te eindigen want blijkbaar telt op tijd 
komen niet voor iedereen. Hoppa, schokschoudert men laconiek, daar gáán we 
weer, ook niet voor het eerst. Dus wacht men, zowel binnen als buiten, nog juist 
op tijd het nieuwe wijnglas bijna vol geschonken, wellicht een bovenste helft, dat 
geeft de burger moed! 'Een buitengewone ledenvergadering' kondigde men 
plechtig aan met als einddoel de onderzoekscommissie die een beslissing zou doen 
vellen t.a.v. de problematiek ontstaan tussen 2 vrijwilligers van de club... 
vrijwillig... Leuk, denkt ze om dat woord eens even te ontleden. Vrij en willig. Tja, 
het ontstane tumult, het piek en pook naar elkander wijst helaas ergens anders op. 
Niks vrij en niks willig. Ze haalt de schouders op, zouden er meer zijn die zo 
denken? Of vinden? Of durven verwoorden? Ze laat los, wuift gedachten weg en 
luistert vol verbazing naar het clublied, niet eens wetende dat er een bestond, uh, 
bestáát. Nooit meegekregen, ze voelt een lach opborrelen die meteen onderdrukt 
wordt; tenslotte is het een middag van ware ernst, gezien de opkomst waardoor 
men bijna zou gaan geloven dat levens er van af zouden hangen. Men zou voor 
minder... men zingt, de 'diehards' van een Nederlands-Vlaamse club, die niet wil 
opgeven, laat staan ten onder wil gaan. Wat lief eigenlijk, denkt ze met lichte 
ontroering. Ach jee, ach wee... Dan komt de ernst. Nú komt het er op aan. Men 
spitst de oren, ziet links en rechts, de adem ingehouden. Ze schrijft en schrijft. 
Noteert en ziet, hoort aan en luistert én slaat op en zucht en zucht en zucht. Het 
lijkt een tribunaal, men komt er niet aan onderuit. Het lijken wel 2 kampen! Men 
boeh't en bah't, voors en tegens, geschud en geknik, ja's en nee's, geloof en 
ongeloof, welles en nietes, vraag- en uitroeptekens, sprekers- en tegensprekers. 
Maar allen ferm en trouw, beschaafd, beheerst en net. Waar zijn toch de tomaten? 
Ach beste lezer, wat kan ik u onthouden, een schilderij? Niet kleurrijker geschetst, 
u heeft het zélf mogen aanschouwen, wat wil men horen, wat wil men zien, waar 
klampt men zich aan vast? Wat mag niet weg; wat moet er blijven, wie wel, wie 
niet, het mijn en dijn. Wat houdt gestand, wil men het hoofd wel buigen? Helaas 
geen doek, helaas geen boek maar slechts een treurig B verhaal; het is zoals het is. 
Men kan er niet omheen, zó zou het moeten zijn: men schudt de hand, men zegt 
pardon en gaat weer voorwaarts op het pad. Onthoud mijn waarde lezer, slechts 
één spreuk telt, u allen vast bekend: koning, keizer, admiraal, de club heeft ze 
allemaal! En daarop hef ik nu het glas. 

La Gitana 
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HAIKOES VANAF CANOR 

 

Toen wij eind april vanuit een fris Nederland weer neerstreken in een instabiel 
Spanje, vielen ons bij de beklimming van Canor meteen de explosies van bloemen 

op. De hele natuur scheen de lente te willen afdwingen met de geelwitte 
bloemenveldjes, de uitbundig bloeiende gele brem, vuurrode papavers die her en 

der een kopje opstaken en struiken knalrose wilde valeriaan. Als je goed keek, zag 

je ook een heleboel bescheidener bloeivormen: paarse en rose disteltjes die zich 
helaas niet lieten plukken voor de wachtende vazen. De oleanders begonnen hun 

knoppen te vormen en de klimop liet ons weten echt heer en meester te zijn van 
onze schuttingen en muren. We lopen nu, na een jaar, met moordzuchtige plannen 

rond en zijn van plan hem voor het grootste deel te elimineren. 
 

Het meest opzienbarende vinden wij 

echter de grootste en eerbiedwaardigste 
agave in het groepje bij de ingang van 

ons huis. Uit zijn midden groeit een 
enorme stengel die zich iedere dag meer 

hemelwaarts spoedt. We zién hem 

groeien, soms zo’n 10 cm per dag! Niets 
lieflijks is er aan deze fallusachtige 

bloeivorm. De bladeren zijn nu nog 
gevouwen, maar vertonen dezelfde 

lelijke doorns als de moederplant. We 
raadpleegden meteen internet en lazen 

dat hij wel 13 meter hoog kan worden 

en deze groeistuip met zijn einde zal 
moeten bekopen. Maar wat een mooie 

dood! Denk eens in: als hij zich 
openvouwt en explodeert zal een groot 

deel van Canor voorzien worden van zijn 

honderden nakomelingen. Menig mens 
zou voor deze vorm van voortbestaan 

graag zijn leven geven! 
 

 

 
De natuur rukt op 

Bloemen kleuren de helling 
Een agave bloeit 

 

 

Annette 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Dipladenia 
 

Nu we richting van de zomer gaan, wil ik ook nu weer een pot of kuipplant onder 

uw aandacht brengen. En wel de Dipladenia of ook wel de Mandevilla genoemd. 

Het is namelijk toch wel moeilijker om hier aan de Costa Blanca gedurende de 
zomermaanden om goede bloeiende planten in een pot of kuip te houden. 

Bijvoorbeeld, als u hier in de zomer in een pot of bak geraniums houdt, zult u 
ondervinden, dat de plant zo vanaf eind juni 

geen bloemen meer voort brengt, maar door de 

brandende zon in een rust periode komt. Later zo 
in september, oktober verschijnen er weer wat 

bloemen. Dit in een rustperiode komen betekent 
tevens, dat de plant terugvalt en er vaak een 

beetje timide uit gaat zien. Een toepassing van 
de Dipladenia kan dan een betere keuze zijn. 

Deze Dipladenia bloeit bij een juiste verzorging 

de hele zomer uitbundig door, tot vaak nog tot in 
november. De plant heeft fraaie exotische 

uitziende bloemen en mooi glanzende wat 
leerachtige bladeren. De bloemen kunnen een 

zachte zoete geur over uw terras verspreiden. De 

Dipladenia behoort tot de maagdenpalm familie 
(Apocynaceae). Oorspronkelijk komt de plant uit Midden en Zuid Amerika.. In 

Nederland was de plant in de 19de eeuw populair en werd toegepast in de salons 
bij de gegoede burgerij. Raakte echter uit de mode, maar wordt tegenwoordig als 

rijkbloeiende plant weer zeer gewaardeerd. En vooral als kuipplant op terrassen. 

Zelfs zo, dat de plant in 2006 in Nederland als kuipplant van het jaar is gekozen. Er 
zijn zo'n 30 soorten. De plant is giftig in alle delen. De Dipladenia is struikvormig en 

heeft de neiging tot klimmen. Dit klimmen wordt tegenwoordig onderdrukt door het 
kweken van nieuwe rassen. De bloemen zijn trompetvormig en zijn in de kleuren 

wit, lichtroze en felroze. Door zijn oorsprong uit de tropen, verdraagt de plant 's 
winters niet te lage temperaturen. Hier in de zomer vraagt de plant regelmatig 

water en gedurende de bloei iedere 2 weken een kleine hoeveelheid vloeibare mest 

geven. Naast het toepassen als pot of kuipplant op terrassen kunt u de plant ook in 
een border plaatsen. Ook kunt u de plant tegen een schutting of paal zetten. Een 

idee is dan om dit te doen in een grote pot zonder bodem. Deze plaatst u direct op 
de wat losgemaakte ondergrond. Door het gat onder in de pot, kunnen de wortels 

een eigen weg zoeken in de grond. Maar ook in de pot behoudt zij haar wortels. 

Door deze opzet, ontstaat er een goede afwatering, waarop de wortels in de pot 
goed reageren. Het gevolg zal zijn, dat zich een sterke plant zal ontwikkelen, die 

vele maanden van het jaar de genoemde fraaie bloemen zal voortbrengen. Voor 
deze zomer wens ik u veel succes toe bij toepassing van de Dipladenia in uw 

Mediterrane tuin. 
Rik de Greeff 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

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

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

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 
03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be 
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 
Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

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

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

Elke donderdagmiddag ‘Clubmiddag’ met o.a. 

verse haring en bitterballen 
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