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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 

OKTOBER 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 ‘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 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: 22 oktober 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 Vacature  

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: 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 
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 
13:00 - 15:00 Zangkoor ‘Alegría’ 
15:00 Jeu de boules 
15:00 - 20:00 Clubmiddag 
15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
  

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

Vanaf 18:00 CuliClub (elke laatste vrijdag van de maand) 
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2009 

Pagina 
3 oktober 09:30 uur Bergstappers 33 
13 oktober 20:30 uur Filmavond: Volver 35 
22 oktober 15:00 uur Buitengewone algemene ledenvergadering 37 
25 oktober 10:30 uur KKK  
27 oktober 08:30 uur Dagtocht palmentuinen Elche 39 
november 09:30 uur Bergstappers 33 

19 november 15:00 uur Algemene ledenvergadering + stamppotmaaltijd 39 
10 november 20:30 uur Filmavond: Live Flesh 35 
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  
    
 

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 
 
Zojuist hoorde ik op de televisie dat vanavond de herfst begint. Nou dat kun je 
merken hier in Moraira! Regen en nog eens regen en dat, nadat we in Nederland, 
van waar we afgelopen donderdag terugkeerden, prachtig weer hadden. Enfin, niet 
geklaagd want het heeft hier lange tijd niet geregend, dus is het goed tegen het 
stof! 
Helaas bereikten mij deze zomer een paar minder leuke berichten, i.v.m. ziekte en 
overlijden van leden. Als bestuur hebben we hier natuurlijk aandacht aan besteed, 
maar ook vanaf deze plaats wil ik de betreffende leden en hun familie veel sterkte 

wensen. 
We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen voor onze vereniging. Dat 
zullen we ook kunnen merken op de donderdagmiddag, waar de opkomst in de 
afgelopen tijd niet erg groot was, naar ik hoorde. 
Er zullen ook spijkers met koppen moeten worden geslagen ten aanzien van onze 
huisvesting. Met onze verhuurder hebben we als accommodatiecommissie 
overeenstemming bereikt. In verband hiermede willen we op donderdag 22 oktober 
een buitengewone algemene ledenvergadering houden (zie de convocatie met 
toelichting op pagina 37). 
Onze evenementencommissie is ook al weer druk doende een goed programma op 

te stellen. Deze winter zal ook de reanimatiecursus worden gehouden. We hebben 
Dr. van der Toren (hartspecialist, gevestigd in Moraira) bereid gevonden deze te 
geven, wellicht met behulp van een assistente daar zich maar liefst 21 leden 
hebben aangemeld. Kijk, dit aantal aanmeldingen vind ik nou weer erg positief. Dit 
doe je immers voor je medemens want als je zelf moet worden geholpen kun je 
dat niet! 
Ik wil dit artikel besluiten met nogmaals een beroep te doen op alle leden met de 
nodige financiële ervaring, om zich aan te melden voor de functie van 1e of 2e 
penningmeester. Zoals eerder gemeld, stopt Thom Karremans hier eind dit jaar 
mee en moet in deze vacature worden voorzien om ernstige bestuurlijke problemen 
te voorkomen. Denk hierbij ook aan ons clublied, waarin staat: ‘Vraag niet wat de 
club voor jou kan doen, maar…’ enz. Ik hoop dat we weer een goed 
verenigingsseizoen zullen hebben. Vriendelijke groet, 

Roel de Jong 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Leden 
De volgende leden hebben zich aangemeld: Ron en Marja Nieuwenhuizen 
(02-07-2009), Joke van Klaveren (02-07-2009), Luc Bracke (06-08-2009), Geert 
van Drempt (27-08-2009) alsmede Rob en Anita Boumans (03-09-2009). Namens 
het bestuur van harte welkom bij de NVOC ‘De Lage Landen’. 
 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Wim van Woudenberg en Loekie 
Teuben-Duinker. Mevrouw Toby Marcus-Duyvesteijn is onlangs in Nederland in een 
verpleegtehuis opgenomen. 
 

Als gevolg van bovenstaande mutaties is het ledenbestand op het moment van 
schrijven 435. Ik wil u erop wijzen dat een aantal leden nog hun contributie 2009 
dient te voldoen. 
 

Financiën 
Er zijn nog twee leden die hun lening(en) in ontvangst kunnen nemen: J. van der 
Meer en W. Marti. Ik verzoek hen vriendelijk om zich eerstdaags bij mij te melden 
omdat ik het hoofdstuk leningen wil afsluiten. Willen de volgende leden contact 
met mij opnemen: G. Kuipers, R. en L. Lensen, R. Postma en D. Veldwiesch-
Martens. 
 

Met ingang van het nieuwe contributiejaar (januari 2010) worden alle leden 
gevraagd om de, in de Algemene Ledenvergadering van 19 november aanstaande, 
vastgestelde contributie uitsluitend per bank te betalen. Elders in de nieuwsbrief 
treft u een artikel aan hoe te handelen. Bovendien zullen kinderen en kleinkinderen 
u gaarne assisteren. 

Thom Karremans 
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BINNENGEKOMEN BERICHTEN 
 
Overleden: Leo van Heteren 
Op 14 juli 2009 is in Spanje overleden: Johan Leonhard (Leo) van Heteren. 
 
Overleden: Henk Gort 
Op 12 augustus ontvingen wij onderstaande brief betreffende het overlijden van 
Henk Gort: 
 

 
Geacht bestuur, 
 

Hierbij deel ik u mede dat op 30 juli 2009 is overleden, mijn vader Henk Gort, 
woonachtig in Moraira. Gedurende vele, vele jaren was hij samen met mijn moeder 
(actief) lid van uw vereniging. Zij kwamen vanaf de eind jaren vijftig al regelmatig 
in Spanje met vakantie, en maakten flinke reizen in het land, zij waren ware 
pioniers. Vanaf begin jaren 80 vestigden zij zich als residenten in Moraira. Van hun 
verhalen weet ik dat zij met veel plezier lid werden van 'de Hollandse Club' zoals zij 
dat toen noemden en ook zeer actief waren. Wij kennen de foto’s van modeshows, 
zelf heb ik ook wel eens een feest in de club meegemaakt. Mijn vader is Sinterklaas 
geweest, mijn ouders zaten op dansles, de reizen die zij ondernamen en mee 
hielpen uitstippelen met clublid mevr. Heyting waren bijzonder, (met zo’n acht 
clubvrienden ontdekten zij menig onbekend oord in hun 2e vaderland). Maar 
daarnaast was natuurlijk het zingen in het koor met prachtige uitvoeringen binnen 
en buiten het clubgebouw een bijzonder geliefde bezigheid voor hen, er werd 
regelmatig ten huize van koorleden geoefend, waardoor een bijzondere sfeer van 
saamhorigheid ontstond. Het organiseren van talloze wandeltochten voor de '3 x K' 
was een taak die mijn vader erg serieus nam, en zo’n tocht klonk dan ook als een 
klok, er werd na de tocht ook samen gegeten, alles was tot in de puntjes geregeld, 
tot op hoge leeftijd was hij in staat om zo’n tocht voor een niet klein aantal mensen 
te organiseren. Nog niet zo lang geleden deden mijn ouders nog samen mee aan 
het Jeux de boules, daar genoot mijn vader nog zeer van. 
 

Pap is tijdens de vakantie in Nederland overleden in het ziekenhuis in Enschede. 
Wij allemaal, kinderen en kleinkinderen waren samen met zijn Jenny tijdens zijn 
laatste uren bij hem. Op 4 augustus hebben wij in Usselo in kleine kring van hem 
afscheid genomen. Hij aanvaardde op waardige wijze zijn laatste reis.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

mede namens mijn moeder en mijn zus, 
  
Will Gort 
Kalmarstraat 68 
7559 JA Hengelo 
Holanda 
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Overleden: Yvonne Rensink 
Begin augustus ontvingen wij van Yvonne Rensink onderstaande 
persoonlijk geschreven brief met foto: 
 

 
Aan alle leden van de NCVB NVOC, 
 

Nu ik nog de kracht heb jullie te schrijven, wil ik jullie graag nog de laatste hand 
reiken (ik zal in het Nijmeegse hospice binnenkort worden opgenomen) en op ‘het 
einde’ wachten. Ik heb geen pijn gelukkig. Ik heb altijd met zoveel plezier samen 
met Willeke gebridged en of het nou goed ging of minder goed, er was nooit een 
teken van ongenoegen. Ik wil de lekkere bitterballen elke vrijdagmiddag ook zeker 
niet vergeten! Henrik noemde met zelfs soms ‘B.K.’ (=broodje kroket!). Zodra we in 
Spanje kwamen was het zo snel mogelijk naar Jimmy’s tent! Verder heb ik nog heel 
goede herinneringen aan het bestuurslidmaatschap dat door ernstige ziekte en 
dood van Niek in 1999 tot een einde moest komen. A.s. zaterdag 25 juli komen 
vrienden en familie om van mij afscheid te nemen, voor zover ze er bij kunnen zijn 
in Nederland. Wout & Tina komen vanmorgen aan. Ik ben rustig en aanvaard mijn 
‘lot’. Steun lieve Henrik a.u.b. waar het kan. Het einde komt eens voor iedereen; ik 
heb een pracht leven gehad. 
 

Veel liefs van Yvon. 

 
Kort daarop vernamen wij het bericht dat Yvonne op 8 augustus j.l. is overleden. 
Wij wensen familie, vrienden en kennissen sterkte met dit verlies. 
 

Verhuisbericht  
Van Kees Timmer en Tineke kregen we het bericht, dat persoonlijke redenen hen 
ertoe nopen om opnieuw Nederland als vaste verblijfplaats te kiezen. Dit zal in de 
club zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. 
 

Bestuur en redactie 
 
 
KLASSIEKE CONCERTEN 
  
Met spijt in het hart deelt Hans Kok ons mee, dat hij besloten heeft de klassieke 
concerten in het nieuwe seizoen niet te continueren. Hij bedankt zijn trouwe 
achterban voor de getoonde interesse gedurende de vele jaren dat er gezamenlijk 
van de muziek en beeld genoten werd. Het bestuur neemt hiervan met evenveel 
spijt akte en bedankt Hans, namens alle leden en in het bijzonder namens de 

muziekliefhebbers, voor de geleverde prestaties. De evenementencommissie zoekt 
met volle ijver naar een oplossing/vervanging/vervangende activiteit. Hierover 
binnenkort meer. 

Bestuur en redactie 
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CONTRIBUTIE BETALEN VIA UW BANK 
 
Om de inning van de contributie zo eenvoudig mogelijk te maken, verzoeken wij 
alle leden die in hun thuisland over een bank- of girorekening beschikken, het 
contributiebedrag vanaf daar over te maken. Als u bovendien ook nog de 
mogelijkheid heeft tot elektronisch thuisbankieren (of u nu in Spanje woont, of in 
Nederland of in Vlaanderen) dan kunt u dit vanachter uw pc doen. In tegenstelling 
tot wat wij van het binnenlandse Spaanse bankverkeer gewend zijn, is het 
tegenwoordig bij nagenoeg iedere Nederlandse en Belgische bank mogelijk om 
zonder enige kosten bedragen over te boeken naar banken binnen de Europese 

Economische Ruimte. Hiervoor dient u te beschikken over het IBAN (dit staat voor 
International Bank Account Number) van de begunstigde (in dit geval de NVOC) en 
de zogenaamde BIC (hetgeen betekent Bank Identifier Code) of SWIFT-adres van 
de betreffende bank (onze bank dus). Op de website van uw eigen bank vindt u 
hierover meer informatie. 
 

Het IBAN van de NVOC ‘De Lage Landen’ bij de CAM bank te Moraira is als volgt: 
 

ES32 2090 0464 98 0040084253 
 

BIC (of SWIFT-adres): CAAMES2A 
 

Bij de overmaking dient u beslist aan te geven dat de kosten ‘SH’ (Shared) zijn. 
Alleen in dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Op de 
betaalopdracht dient u ‘Contributie 2010’ te vermelden maar ook - of juist - uw 
naam. Indien u uw naam niet op de betaalopdracht vermeldt dan moet de 
penningmeester iedere keer bij de bank - als het er rustig is - navragen van wie de 
overmaking is. U begrijpt, dat uw penningmeester daardoor geregeld bij de bank 
wordt waargenomen (te vaak, het kost tijd, het kost geld i.v.m. parkeren, er wordt 
gezeurd, er wordt gewacht, enzovoort). Tenslotte vragen wij u om in januari uw 
contributie op de hierboven beschreven wijze te betalen. Helaas is het niet langer 
mogelijk om op donderdagmiddag uw contributie cash te voldoen. Per cheque 
betalen is ook niet langer mogelijk. Indien u nog vragen heeft dan ben ik uiteraard 
bereid om deze te beantwoorden. Ook uw kinderen en kleinkinderen zullen u 
gaarne willen assisteren. 

Namens het bestuur, de penningmeester 
 
 
TUINCLUB 2 NAAR DE IRISTUIN OP 27 APRIL 2009 
 
Rijdend langs de flanken van de voorlopers van de Sierra Bernia, tussen Benissa en 
Pinos, genieten we, op deze zeldzaam heldere dag, van de prachtige vergezichten 
die deze kronkelige weg te bieden heeft. De ‘Peñon de Ifach’ lijkt vanaf deze 
hoogte op een klein rotsblokje, dat door één van de Titanen hiervandaan in zee 
werd gegooid. We volgen het smalle weggetje naar Marnes, waar we al snel de 
halfvolle parking van de Iristuin bereiken. Het in terrasvorm aangelegde park is, en 
ook de vele andere bloemen en planten eind april een zee van bloeiende irissen
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met romantische namen proberen in kleurenpracht te 
wedijveren. De Engelse ‘creators’ van deze tuin halen 
echt eer van hun werk, getuige de vele bezoekers 
vandaag. Een sfeervol prieeltje, begroeid met 
klimrozen, maakt het panorama compleet. Berglucht 
maakt dorstig, dus na al dit moois dalen we weer af 
naar de kust, naar de knusse tuin van Ruud en Anna, 
waar de koffie met gebak klaarstaan. Een welbestede 
ochtend, afgerond met ‘unas copas de vino’! Is uw 
belangstelling gewekt voor deze bijzondere tuin 
neem dan ook een kijkje op www.iris-lomer.com. 

Peter Croughs 

 
TUINCLUB 1 BIJ NELLY & MOHAN 
 
Ja, afwezigen, jullie hebben veel gemist op deze mooie tuinclub ochtend 
(2 juni 2009, red.) bij Mohan en Nelly! Ze zijn de buurtjes van ondergetekenden, 
dus dat was een kort tochtje ditmaal. En de overigen stapten net uit. Omhoog 
klimmend in Mohan’s tuin stond er een grote struik te bloeien in het blauw, waarop 
eentje van ons opperde dat dit misschien een yacaranda kon zijn? Nee dus, met 
die grote bladeren, maar vraag me niet naar de naam, hoor. Jullie weten, dat 

namen van planten nou niet mijn specialité de la maison zijn, mede daarom vind ik
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dat iemand met veel meer kennis mijn werk moet overnemen tot Nut van het 
Algemeen. Ik heb gezegd! Qua leden waren we gehalveerd, slechts 6 
uitverkorenen begonnen (kan niet anders), met door Nell vakkundig opgediende 
koffie en cake, want anders kwebbel je lang zo lekker niet. De volksaard 
verloochent zich nooit, nietwaar? Terwijl we heel lekker lui rond een grote tafel 
zaten, begonnen we alvast zonder de benen de tuin te bewonderen, en we zagen 
een heel mooi watertrappetje naar het zwembad, plantjes aan de zijkanten, en 
heerlijk voor als het warm is. Deed me aan Granada denken, die emirs wisten het 
ook wel in het Alhambra, lekker steeds de trappen af met hun handjes wapperend 
in het koele water. Een zee van bougainvilles, leuke zitjes, bloemen in potten, en 

Gerda keek verlekkerd naar een aantal lampjes die inderdaad net rokjes leken, 
bezet met (edel)steentjes. Ondertussen barstten de gesprekken los. Ik vernam dat 
ons wereldberoemde koor, de Snikzangers, een enquête had gehouden om een 
andere naam te verzinnen. En dat werd dus ‘Alegría’. Hoe komen ze erop! Bij de o 
zo rake Snikkers benaming wist ik tenminste waar ik aan toe was. Ik vind ‘Alegría’ 
nou net een naam voor zondagmorgen, EO, waarin de Here luidkeels, wel een uur 
lang, wordt geprezen in ‘Nederland zingt’. Na een heel stel feitjes te hebben 
uitgewisseld die mooi entre nous blijven (had je er ook maar bij moeten zijn), 
liepen we in ganzenpas naar de afdeling stekkies, heleboel sprieten en zo, en ook 
stond daar een hele mooie grote knoestige boom. Een tuinclubber opperde dat dit 

een vetplant was, gezien de bladeren. Zelf dacht ik meer aan een vetboom. 
Jacqueline stond helemaal verliefd ernaar te staren en wilde een stekkie, waarop 
onze gastheer hoffelijk een zeer recht stuk vetboom afsneed en dit meteen in een 
pot zette. Ik vond het geen gezicht, dat witte stuk rechtopstaand in die aarde, en ik 
dacht heel vuig aan, hm, edele delen. Nu weet menigeen, dat op 21 december 
2012 de aardas zo langzamerhand is gekanteld, en op die Grote dag komen we 
lekker in botsing met andere sterren met veel meer magnetische power dan de 
onze die aan het uitdoven is. Vraag nog maar eens na aan de Maya’s en 
Nostrodamus en de nieuwe visie. Niemand weet wat er dan precies gaat gebeuren 
behalve dat we allemaal ineens een ander bewustzijn krijgen, vul zelf maar in hoe 
je dit wilt vertalen. In ieder geval weet Jacqueline veel van deze aanstaande 
gebeurtenis (telefoonnummer op aanvraag), en toen ze daar zo stond met haar 
potje moest ik aan die aanstaande datum denken, en hoe haar stekkie zal 
reageren. Zou het ineens een knoert van een boom zijn vol paradijsvruchten of zo? 
Of, eh… ik hoop vurig voor Jacqueline dat die genen van haar stek niet veranderen, 
zeg! En toen kwamen we bij het waarlijk hoogtepunt van de 
tuin, een grote muur met daarop, in reliëf, een Griekse 
Godin om te watertanden, ontworpen door de zoon van 
Mohan en Nelly, gehuld in een watergordijn. In 1 woord, 
prachtig, prachtig! Nog steeds piekerend hoe het met dat 
stekkie gaat aflopen was de aardse wijn toch wel heel 
lekker, hoor, met toastjes met heel smakelijke salade en koekjes. Zal het recept 
eens vragen voor als wij weer aan de beurt komen. Voorlopig begint de zomer tijd, 
dusseee niks club tot september. Tot dan, en goed smeren, hoor! 
 

Georgina en Wouter 



Pagina 26 NVOC ‘De Lage Landen’ 
 



Nieuwsbrief oktober 2009 Pagina 27 

WANDELEN IN HET ACHTERLAND VAN DE COMMUNIST 
 
Er zijn altijd wandelaars die er niet genoeg van kunnen krijgen. En er zijn altijd 
voortrekkers zoals Frans en Mary die er niet voor terugschrikken om nog één extra 
en nog één extra wandeltocht te organiseren. Dus op dat ‘u vraagt, wij draaien’ 
verschenen op zaterdagmorgen 6 juni half tien bij Pan y Pan zo’n vijftien 
wandellustigen. Omdat die datum al weer ver achter ons ligt – ‘’t is weer voorbij 
die fraaie zomer, die zomer die begon zowat in mei’ - wil ik uw geheugen enigszins 
opfrissen. Want ook wat op het oog niet altijd bijzonder is, kan waard zijn om te 
onthouden. Of zoals het de Poolse dichteres Szymborska schreef: ‘het bijzondere 

van het niet-bijzondere is, dat ook het niet-bijzondere bijzonder kan zijn.’ 
 

We gingen dus wandelen enkele dagen nadat Obama zijn historische toespraak 
hield op de Universiteit van Cairo, sprak over zijn afkomst en over uitdagingen die 
alleen maar kunnen slagen als we in staat zijn om op basis van wederzijds respect 
onze verschillen te overbruggen en onze overeenkomsten en gezamenlijke 
uitdaging tot uitgangspunt te maken. Wij brachten dat dus op die wandeling 
meteen in praktijk. Maar er was meer, die week. Wilders kraaide victorie en vond 
dat we het kabinet waarvan volgens hem de houdbaarheidsdatum was 
overschreden, maar bij het vuil moesten zetten. Weg het zoeken naar 
overeenkomsten, vol is vol. Gelukkig maar dat Frans en Mary dat standpunt niet 

huldigen en eerder iedereen welkom heten dan ‘dag, dag’ zeggen. Berlusconi 
haalde de krant met wulpse vrouwen in een wulps stulpje. El País toonde foto’s van 
het bezoek van zijn vriend, een minister, misschien een Tsjechische die zich met 
een peniskoker van jewelste onbespied in het paradijs waande - laat Balkenende 
zich maar nooit meer Berlusconi’s vriend noemen. Gelukkig was er in die week ook 
nog de Dalai Lama. Op bezoek in Nederland maar niet welkom bij onze Peter-Jan 
die zich door zijn Chinese confraters de oren liet wassen, die meedeed om het 
gebeuren op het plein van de hemelse vrede uit het collectieve geheugen te 
wissen. Ook het bloedige neerslaan van die opstand werd in die week herdacht. De 
Dalai Lama sprak in de RAI voor een gehoor van zo’n 10.000 geïnteresseerden over 

compassie. Over het verlichten van de geest door mededogen, medeleven en 
medezijn. Om het niet-bijzondere van die bijzondere week te completeren, was er 
tot slot het scherpen van de messen door de PP en de PSOE in aanloop naar de 
Europese verkiezingen op de zondag na die zaterdag. Ook wij mochten stemmen. 
En u raad al op wie... 
 

Welnu, op die zaterdag 6 juni jl. voerden Frans en Mary ons naar Táberna, het 
dorp waar vele nationale en internationale grootheden ons voor waren gegaan. 
Hen ging het dan om een bedevaart naar Casa Pinet, het dorpscafé waarin 
communisme en socialisme nog altijd luid de internationale prijzen. Wij lieten dat 
linkse oord links liggen en ramden onze benen bergopwaarts naar Olympische 

sferen.  
 

Het is toch ongelooflijk dat je vijf minuten nadat je vanaf een parkeerplaats via een 
klein stukje beton het geelwitte tekentje hebt gevolgd in een volkomen andere 
wereld bent. Oog in oog staat met een landschap waarop de bouwwoede nog geen 

vat heeft gekregen. Het weer was helder, de zee lag blauw in het verschiet, twee 
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majestueuze kammen rezen honderden meters hoog op en opende, als was het de 
hemelpoort, het zicht op een ongeschonden verte. En waar je ook liep, alom waren 
de kersen rond en vol en kon je je de buik volgraaien. Het achterland van de 
communist maakte meer dan waar wat zo uitnodigend op het visitekaartje van 
Kaas Pineut staat: ‘i la fruit será Milla que la flor primes’, of te wel dat de vrucht de 
belofte van de bloei mag overtreffen. 

Door onze leidsman werden we veilig en wel via ezelpaadjes door de tovertuin 
geleid. We keken ter rechterzijde op naar de Buig Kampala terwijl ter linkerzijde de 
billen van de Hernia om bewondering vroegen. De wereld onder ons was nog altijd 
fris, groen en vol kleur. De zomer moest nog met een kleur verslindende hitte 
losbarsten. Het bijzondere van het niet-bijzondere kreeg tot slot dimensie door de 
gezamenlijke maaltijd in de uitspanning die Frans en Mary voor ons hadden 
gereserveerd. We kwamen er zoals we gingen. Echter met één auto minder omdat 
de sleutels met porte-monnaie en al onbereikbaar vergrendeld in de kofferbak van 
een van onze metgezellen lagen nadat met een ‘zo die kan wel dicht’ de klep werd 
dichtgeslagen. En sindsdien weten we dat 
de kofferbak van een Mazda-cabriolet sluit 
als een kluis. De woorden van de Dalai 
Lama, u weet wel de geestelijke leider die 
in die week door Balkenende niet werd 
ontvangen, kregen hier glans doordat 
meteen zijn opvatting over compassie 
werd waargemaakt. Gastvrij werden de 
autolozen opgenomen en konden zich 
gesteund door hart en ziel van alle 
wandelaars mede te goed doen aan spijs 
en drank. We plengden een slok op de goden als dank voor de goede afloop en 
genoten onder schaduwrijke olijven van het goede dat dit huis te bieden had. Frans 
en Mary, maar weer eens bijzonder bedankt. 

Wil Heeffer 
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HET NIEUWE BRIDGESEIZOEN 
 
Na een warme zomer is het bridgeseizoen op 14 
september weer van start gegaan. Wij beginnen elke 
maandagavond om 19:30 uur te spelen, dus vragen we 
wel vóór 19:20 uur aanwezig te zijn om in te schrijven. 
Er worden 6 rondes gespeeld van elk 4 spellen met na 
de 3e ronde een pauze. 
 

In januari zijn wij met succes begonnen met de bridgemates, hierdoor is de uitslag 
enkele seconden na het laatste spel bekend. 
 

De speelsterkte varieert nogal, vandaar dat er gespeeld wordt in 2 lijnen, een A en 
een B. Dit maakt het prettig voor de wat minder geoefende spelers om op eigen 
niveau te kunnen bridgen. 
 

In tegenstelling tot de meeste andere sporten, is het nodig te ‘kunnen’ bridgen 
voor je op een club gaat spelen. Echter het is zeker geen vereiste om het volledig 
te beheersen; het kennen van de basisregels is voldoende, want, net als met alles, 
oefening baart kunst. Je leert het pas als je het doet. Mensen die een eerste cursus 
hebben gevolgd, adviseer ik ook zo snel mogelijk op een club te gaan spelen. Hier 
leer je het beter dan van welke juf of uit welk boekje dan ook. 
 

In de wandelgangen hoor ik wel eens dat bridgen op een club te ‘serieus’ is; je 
mag niet praten en zo. Persoonlijk denk ik dat men tijdens het bridgen wat rustiger 
is omdat je zelf aan het nadenken bent, maar tussen de ronden en na afloop is het 
ook met bridgers een ‘gezellige boel’. 
 

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om, als u gasten heeft, die bridgen, deze 
gerust mee te brengen. U hoeft zich van te voren niet aan te melden, kom gewoon 
als u zin heeft. U bent altijd welkom. 
 

Wilt u verdere informatie dan kunt u contact opnemen met: 
 

Peter van Epen, 965 747 322 
Joany Hübscher, 659 674 974 

 
 
ZANGKOOR ALEGRIA 
 
In het nieuwe seizoen van de NVOC gaat het zangkoor Alegría voortaan de 
repetities houden op donderdagmiddag van 13:30 uur tot 15:00 uur in de zaal van 
het clubhuis van de NVOC. Wij starten met ingang van donderdag 1 oktober 2009. 
Iedereen die van zingen houdt, is hartelijk uitgenodigd om met ons mee te zingen. 
Wij zingen een breed genre, smartlappen en vrolijke liedjes uit aller tijden. Wij 
hebben een leuk koor, dat plezier heeft in zingen. Kunt u in de badkamer goed 
zingen, dan is er plaats voor u bij ons. 
 

Adinda Venekamp en Marijke Herben 
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NIEUWS VAN DE TENNISCLUB 
 
Op vrijdag 2 oktober start het seizoen weer voor de 
tennisclub. De meeste leden zijn dan weer terug en wij 
maken ons op voor weer een sportief en gezellig seizoen. De 
tennisclub heeft het afgelopen seizoen een enorme groei 
doorgemaakt. Dit is onder andere een gevolg van het feit dat 
het aantal banen op Solpark is uitgebreid van 5 naar 7 
waardoor er méér spelers tegelijk kunnen spelen. De groei 
heeft met name plaats gevonden in het ‘jongere’ segment. Dit 

vond het bestuur belangrijk met het oog op de continuïteit 
van de club. Dit heeft tevens tot gevolg gehad dat de speelsterkte is toegenomen. 
Thans is er een prima mix van spelers in diverse leeftijdscategorieën en op allerlei 
spelniveaus. Gespeeld wordt op Solpark op dinsdags- en vrijdagsochtend van 10:00 
tot 12:00 uur. Naast de gebruikelijke speeldagen zijn er diverse andere activiteiten. 
Zo worden er een aantal keren per jaar toernooien gehouden met aansluitend een 
gezamenlijk etentje. Hoewel het seizoen eindigt op 1 mei, wordt er ook in de 
zomer doorgetennist. Vanaf deze datum kan iedereen die zin heeft om een balletje 
te slaan zich melden bij de club en mee doen. Het ‘zomertennis’ wordt eveneens 
door de club georganiseerd. 

Theo Tappen, voorzitter 
 
 
BERGSTAPPERS IN OKTOBER 
 
Na een lange hete zomer is het goed de beentjes weer te strekken en onze conditie 
weer op te bouwen! Dus gaan we voorzichtig beginnen in Javea, op de route naar 
de vuurtoren St. Antonio vinden we aan de linkerkant van de weg een begin van 
een wandeling, je kunt hem helemaal doen en dan moet je afdalen, wat inhoudt 
dat je ook weer omhoog moet klimmen wat een stevige klim is. In de zomer kun je 
beneden naar een mooie grot toe zwemmen. 
 

Maar om het nieuwe seizoen niet al te zwaar te beginnen gaan we alleen boven 
rondwandelen, niet al te lang zo rond de 1½ tot 2 uur maar wel met mooi weer 
een prachtig uitzicht over zee. Daarna lunchen we vlakbij in Amanecer, alwaar je 
goed kunt lunchen voor een leuke prijs. Wilt U zich dus bijtijds opgeven omdat wij 
het restaurant moeten boeken, en het is lastig als wij voor 15 man boeken en er 
komen er 30 opdagen of andersom. Het restaurant wil ook weten waar men aan 
toe is. 
 

Verzamelen bij Pan Pan y Jamón Jamón om 9:30 uur op zaterdag 3 oktober. 
 

Respectieve telefoonnummers Loek 965 748 187 en Frans 966 491 459. 
 

Hopend op een grote opkomst en namens de bergstappers zien wij u aldaar. 
 

De bergstappers 
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SPAANSE FILMCYCLUS 
 
Eerder hebt u al kunnen lezen dat voor het komende seizoen opnieuw een serie 
filmavonden is gepland. Om u kennis te laten maken met de rijke filmcultuur, die 
het hedendaagse Spanje kent, is ditmaal gekozen voor een zestal films van 
Spaanse cineasten en regisseurs. Zo beginnen we op dinsdagavond 13 oktober 
met de film ‘Volver’ uit 2008 van Pedro Almodóvar, waarin de hoofdrollen worden 
vertolkt door Penélope Cruz, Chus Lampreave en Carmen Maura. De film duurt 
twee uur en begint om 20:30 uur en zoals gebruikelijk wordt er een drink-/plas-
/rookpauze ingelast. De toegang is gratis, behoudens de gebruikelijke bijdrage voor 

energiekosten. Introducés zijn van harte welkom. 
 

Als de man van Raymunda op merkwaardige wijze 
overlijdt, neemt haar leven een drastische wending. 
Raymunda probeert op alle macht haar gewone leven 
vol te houden, maar het verleden laat haar niet met 
rust. En als dan ook nog haar dode moeder verschijnt… 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Op 10 november vervolgen we de filmcyclus met een eerdere film 
van dezelfde regisseur: ‘Live Flesh’ 
 
Voorts staan voor 2010 de volgende films geprogrammeerd: 
 

12 januari 9 februari 9 maart 13 april 
Mar Adentro Te Doy Mis Ojos Hable Con Ella Azuloscurocasinegro 

    
 

De dvd’s van al deze films zullen na vertoning beschikbaar zijn in de bibliotheek. 
 

Arie Grootenboer 
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CONVOCATIE 
 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 oktober 2009 om 
15:00 uur*. Onderwerp: verlenging huurcontract Arnesol. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de accommodatiecommissie meerdere malen 
bijeengeweest om te trachten één voor de vereniging zo gunstig mogelijke 
verlenging van het huurcontract met de eigenaar uit te onderhandelen. De 
commissie is hierin geslaagd. Het doet het bestuur deugd u het volgende te 
kunnen mededelen: 
 

Het nieuwe huurcontract gaat in op 1 juli 2010 voor een periode van vier 
kalenderjaren. Op nadrukkelijk verzoek van de commissie is een optionele periode 
van zes jaren in het contract opgenomen dat wil zeggen van 1 juli 2014 tot 1 juli 
2020. Het breekpunt na vier jaren is goed ondervangen. De eigenaar dient ons 
vóór 1 juli 2013 schriftelijk kenbaar te maken het contract te willen beëindigen dan 
wel akkoord te gaan met de verlenging van de eerder genoemde periode van zes 
jaren aan dezelfde condities. Met de eigenaar is overeengekomen, dat de huidige 
huurprijs gehandhaafd blijft (ten aanzien van de wijze van betalen zijn enige 
nuances aangebracht) met dien verstande dat de maandelijkse huur eenmaal per 

jaar geïndexeerd wordt op basis van de Spaanse inflatie index. Deze indexatie is 
niet van toepassing op de halfjaarlijkse betaling zoals deze op dit moment ook 
plaatsvindt. Deze halfjaarlijkse betaling vindt niet langer plaats nadat de eigenaar 
te kennen heeft gegeven het contract per 1 juli 2014 te willen ontbinden. De 
commissie heeft tevens bewerkstelligd, dat het niet voldoen van de halfjaarlijkse 
betalingen in de periode 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 (tweemaal dus) enerzijds 
gekoppeld is aan de uitvoering van enige uitbreiding en renovatie van Arnesol en 
anderzijds aan de vroegtijdige beëindiging van het huurcontract. De eigenaar is 
hiermee akkoord gegaan. Tevens heeft zij ermee ingestemd om de door ons 
gewenste aanpassingen aan en rond het gebouw door een Spaans bedrijf te laten 
uitvoeren, nadat zij de bouwaanvragen heeft ingediend en toestemming van de 
gemeente heeft verworven. In geval van vroegtijdige beëindiging van het 
huurcontract is met de eigenaar overeengekomen dat zij de verbouwingskosten zal 
terugbetalen. Mocht het contract na 1 juli 2014 voor een periode van zes jaren 
worden verlengd, dan zijn de verbouwingskosten voor onze rekening en dienen 
derhalve in zeven jaren te worden afgeschreven (vanaf 1 juli 2013). Door goed en 
evenwichtig financieel beleid heeft de vereniging op dit moment de beschikking 
over een tweetal termijndeposito’s waarmee het merendeel van de voorgenomen 
aanpassingen betaald kunnen worden. 
 

Over de aanpassingen van ons verenigingsgebouw bestaan op dit moment enige - 
rudimentaire - voornemens. Deze aanpassingen variëren van een enkele aanbouw 
tot een combinatie van meerdere uitbreidingen en verbeteringen. De verschillende 

                                                
* Indien er om 15:00 uur niet voldoende leden aanwezig zouden zijn om rechtsgeldige besluiten te 

nemen, wordt een tweede vergadering gepland om 15:30 uur, waarbij geen minimum quorum vereist 

is. 
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opties zijn op het moment van schrijven nog niet geheel uitgewerkt. De financiële 
consequenties ervan zijn nog niet doorgerekend. Door de accommodatiecommissie 
wordt intussen wel aan een zogeheten plan van aanpak (PVA) gewerkt.Het bestuur 
kan zich in grote lijnen in het plan van de accommodatiecommissie vinden en 
daarom is besloten om ingevolge de Statuten van de Vereniging op 22 oktober 
2009 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen teneinde 
deze plannen aan u voor te leggen en uw instemming hiermee te verkrijgen. Indien 
u geïnteresseerd bent (en wie is dat niet?) stelt het bestuur het zeer op prijs dat u 
op deze vergadering aanwezig bent. Het bestuur heeft om organisatorische 
redenen tevens besloten om dit onderwerp niet op de Algemene Ledenvergadering 

van 19 november aanstaande te agenderen. 
Namens het bestuur, 

Thom Karremans 
Penningmeester, vice-voorzitter en lid accommodatiecommissie 

 

 
 
UITSTAP NAAR ELCHE 
 
Op dinsdag 27 oktober organiseren wij een bustocht naar de Elche, ook wel de 
palmenstad genoemd. Het bos van ruim 300.000 palmbomen dat 

Elche omringt zou rond 300 v.Chr. aangeplant zijn door de 
Phoeniciers. In de verschillende parken kunnen prachtige 
wandelingen worden gemaakt. De UNESCO heeft de palmenstad 
dan ook uitgeroepen tot World Heritage Site en is zodoende 
beschermd. Behalve prachtige natuur zijn er ook indrukwekkende kerken en torens 
te bezichtigen. Het levendige karakter van de stad laat een onuitwisbare indruk 
achter. Wij verzamelen om 8:30 uur op de grote parkeerplaats van Moraira. 
 

Wij verwachten rond 19:30 uur weer terug te zijn. De kosten zullen € 11,00 p.p. 
zijn. Bij onze gastvrouwen bestaat de gelegenheid om zich op te geven (vol is vol). 
 

De evenementencommissie  
 
 
STAMPPOTMAALTIJD 
  
Na afloop van de ledenvergadering op 19 november, bereidt het vernieuwde 
keukenteam een echt Hollandse stamppotmaaltijd, het menu is als volgt: 
 

 Stamppot andijvie met gehaktbal en/of stamppot boerenkool met rookworst 
 Grand dessert 

 Koffie 
 

De kosten van bovenstaande maaltijd bedragen € 10,00 p.p. 
Vanaf begin oktober kunt u zich voor deze maaltijd opgeven bij een van onze 
gastvrouwen. 

Het vernieuwde keukenteam 
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HET GEVOEL VAN DE JAREN ‘50 
 
Onze grootouders woonden op exact 83 km van ons huis en 
tóch... betekende een bezoek een bijna avontuurlijke tocht. 
Gepakt en gezakt - een half uurtje - stappen naar de 
dichtsbijzijnde tramhalte; met de tram naar het treinstation 
Antwerpen Centraal; vandaar met een ‘omnibus’ via 17 stops 
tot in Mol om dan met een buurtbus nog ruim anderhalf uur te bollen tot bijna aan 
de Nederlandse grens, vlakbij de kluis van Achel. Zo’n reis maak je niet om even 
goeiedag te zeggen, dus waren het steeds meerdaagse bezoeken. Wij sliepen in 

ijzeren bedden op strozakken, die mijn grootmoeder eigenhandig op haar ‘Singer’ 
met voetaandrijving had gemaakt. Die kluis - het 
klooster - van Achel bevond zich te midden van 
smokkelroutes! Er werd toen vanuit Nederland zéér 
aktief gesmokkeld naar België. Producten als jenever 
en ook boter waren in Nederland beduidend 
goedkoper. Er waren de professionele smokkelaars, 

die ’s nachts de douane wisten te omzeilen - of soms niet - met karrevrachten 
smokkelwaar, maar er waren ook talloze brave huismoeders, die met hun normale 
rondingen richting Nederland wandelden of fietsten om een uurtje later als 

lookalikes van Lolo Ferrari terug te keren met enkele pondjes boter. De zondag 
werd er steeds kip gegeten, dat was een culinaire topper. Het eten van kip was erg 
chique en waarschijnlijk duurder dan ander vlees of vis. De inwoners van Brussel, 
waar het kruim van de bevolking hoorde te werken en te eten, kregen in die tijd 
zelfs de bijnaam: ‘kiekenfretters’. Behalve het af en toe eten van een lekkere kip, 
werden de nieuwigheden maar moeizaam geaccepteerd. Dat de bakker nu ook 
gesneden brood verkocht, verpakt in papieren zakken vond mijn grootvader 
economische onzin: het brood was duurder en je had bovendien méér boter - van 
die dure, je weet wel - én méér beleg nodig. Gesneden brood kwam er dus niet in. 
En de krant, die hij van voor naar achter en terug gelezen had, kon hij evenmin 
zomaar wegsmijten. Die werd zorgvuldig - met een latje - in kleine velletjes 
gescheurd en kreeg na met spijker en hamer in een hoek geperforeerd te zijn aan 
een touwtje opgehangen in het huisken om daar een tweede, zij het kortstondige 
carrière te beginnen. Dat huiske was, begrijpelijkerwijze, buiten. De 
deur had een hartvormige uitsnijding om wat schaars licht binnen te 
laten zodat je kon zien waar het houten deksel lag en de onderzijde 
van die deur bleef wel twintig centimeter van de vloer. Op die 
manier had je een goede verluchting én kon je van ver zien of het 
vrij was. In de winter zorgde die ruime opening er voor, dat je er 
geen seconde langer dan nodig zou vertoeven. Als jonge knaap, 
kende ik de uitdrukking: ‘freezing your balls off’ natuurlijk niet en 
mocht ik ze gekend hebben, had ik ze zeker niet durven bezigen waar mijn vader 
of grootvader in de buurt waren, maar als ik daar nu aan terugdenk, dan voel ik 
nog duidelijk, dat de winters in de jaren 50 strenger waren dan nu. 

Doberman
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PLEZIER MET DE PC 
 
Deze maand: Antivirus met stokjes… 
 

Onlangs vroeg iemand mij om eens te kijken naar het 
antiviruspakket: ‘Rising AntiVirus’, op de markt gebracht door 
Beijing Rising International Software Co. Op internet bleek 
hierover niet veel informatie te vinden, maar een kijkje nemend op de website 
www.rising-global.com valt meteen op dat het hier om een serieus softwareproduct 
gaat. In grote lijnen komt de functionaliteit overeen met de bekende antivirus 
producten van Avast, AVG, Kaspersky, Mcafee, Microsoft en Symantec. Al met al 

ziet de interface er eenvoudig en verzorgd uit en als het pakket inderdaad doet wat 
het beloofd, kunt u zich voor een licentieprijs van € 19,95 per jaar niet echt een 
buil vallen. Maar hoe kun je nu beoordelen of een antiviruspakket werkelijk deugd 
of niet? Er bestaan diverse instanties die zich bezighouden met de beoordeling van 
antivirussoftware. Bijvoorbeeld het Duitse AV-Test.org en het Oostenrijkse 
AV-Comparatives.org, die zich bezig houden met het testen en analyseren 
van av-software en regelmatig benchmarks publiceren. Daarnaast bestaan 
er een aantal predicaten, waaronder de VB100-Award. Deze wordt 
toegekend aan av-producten die met succes de zogenaamde RAP-test 
doorstaan (= reactieve & proactieve virusdetectie). Hieronder ziet u de recentste 

scorechart (hoe meer naar rechts en naar boven, des te beter de prestaties): 

Opmerkelijk is echter het feit dat Rising AV op deze chart niet voorkomt, terwijl het 
wél claimt een VB100-Award te hebben gekregen. Zouden we die Chinezen dan 
toch met een korreltje zout (of liever een schepje sambal) moeten nemen? 
 

Arie Grootenboer 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Ricinus communis – ‘De wonderboom’ 
 

Naar aanleiding van een voorval, dat ik meemaakte tijdens mijn verblijf deze zomer 
in Nederland, dit artikel. Een vriendin, de moeder van mijn schoonzoon, had enkele 
‘wonderboom’ planten kado gekregen, om in een kuip te laten gedijen. Door de 
harde wind waren ze omgewaaid. Met haar blote handen, had ze de planten weer 
recht gezet. Echter door het strijken langs de planten en de bloem met tevens de 
zaadbollen, moet zij in aanraking gekomen zijn met het sap van deze plant. Want 
na enkele dagen kreeg zij irritatie en pijnlijke blaren op beide handen. Zowel de 

vingers als de duimen, waren lelijk ontstoken en dik. Het heeft enkele weken 
geduurd, voordat ze haar handen weer kon gebruiken en dat ze dus weer genezen 
waren. Daarom is het ook voor ons hier aan de Mediterranee van belang, dat we 
altijd voorzichtig zijn met planten, zeker als we ze niet kennen. Mijn advies is 
daarom, werk zoveel mogelijk met handschoenen aan in uw tuin hier in Spanje! 
Want planten kunnen zomaar giftig zijn. Deze Ricimus communis, die overal hier in 
de ‘campo’ en in tuinen voorkomt, is namelijk op alle delen giftig en vooral op het 
zaad. Het is vooral het sap van de plant dat irriterend 
werkt. Dit geslacht behoort ook tot de wolfsmelkfamilie, 
de Euphorbiaceae, en stamt uit de tropen en subtropen 

en komt oorspronkelijk uit het tropische regengebied van 
Afrika. Zoals gezegd, wordt de plant in Noord Europa wel 
geteeld als kuipplant. Hier wordt de plant wel gebruikt 
om bepaalde hoeken in de tuin wat op te vullen met het 
groen van de decoratieve grote gevingerde bladeren. 
Deze blijven in warme streken blijvend groen. De planten 
kunnen een hoogte van 3 meter bereiken. Soms zie je 
ook wel een solitaire toepassing. Bij een wat vochtige, 
humusrijke grond, krijgt de plant snel volume en groeit 
dan als het ware in een korte tijd uit tot een forse plant (boompje). Vandaar zijn 

naam. Het decoratieve blad is het belangrijkste van de plant, de bloei is wat 
bescheidener. De vorm van de bloeiwijze is kogelvormig met rood-oranjeachtige 
bloemen. Na de bloei ontstaan er decoratieve zaadbollen, die zoals eerder gezegd, 
uiterst giftig zijn. De wonderboom houdt van veel zon. Simpel door zaad in het 
voorjaar uit te zaaien, kunt u de plant vermeerderen. Graag wil ik u hierbij ook 
doorgeven, dat ik vorig jaar ergens een artikel gelezen heb, dat de 
wonderboomplanten in Brazilië, speciaal verbouwd worden, om olie uit de 
wonderboom te persen voor de biodiesel industrie. De toepassing van deze 
bebouwing is vooral, om via biodiesel vele tienduizenden boerenfamilies in het 
dorre noordoosten van Brazilië uit de misère te bevrijden. De Brazilianen hebben 
daarom kibboetsen opgezet, waar families een huisje, onderwijs, zorg en een lap 
grond krijgen, om de wonderboom te telen. U ziet wat een ‘wonderplant’, ondanks 
dat deze giftig is, kan bewerkstelligen, als landbouwproduct, maar zeker ook als 
een toepassing in uw Mediterrane tuin. 

Rik de Greeff 
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CHEF VAN DE MAAND 
 
Deze maand: varkensrugstuk met kaas 
 
Benodigdheden voor 4 personen: 
 30 cl olijfolie 
 2 glazen water 
 1 kilo varkensrug zonder been (lomo) 
 250 g smeltkaas in sneden 
 1 lepel maïzena 

 25 cl vloeibare room 
 ½ lepeltje gemalen zwarte peper 
 een snuifje zout 
 1 glas portwijn 
 
Bereidingswijze: 
Het varkensvlees aanbraden in olijfolie. Daarna de portwijn toevoegen en 
gedurende 40 minuten laten braden. Af en toe een klein beetje water toevoegen. 
Het vlees uit de pot halen en in aluminiumfolie wikkelen. Bij het overgebleven 
vleesnat de room en de maïzena voegen en omroeren terwijl een beetje koud 
water wordt toegevoegd. Dan het vlees in plakjes snijden en in een ovenschaal 
terug samenstellen; alternerend een plakje vlees en een snede kaas. De roomsaus 
over het vlees en de kaas gieten en het geheel in de oven laten gratineren. 
 

Recept ter beschikking gesteld door de chef van Restaurant Vall de Cavall 
Ctra Nacional 332 - Pda Benisaina, 3 - 03740 Gata de Gorgos 

Telefoon: 965 058 475 Mobiel: 660 200 604 
 
 
WIE WIL WAT? WIE WEET WAT? WIE WIL WAT WETEN? 
 
Van ons medelid Luc Bracke kregen we een interessante informatie voor 
huiseigenaars en verhuurders. Vanaf 2010 zal de Spaanse fiscus via de 
elektriciteitsproducenten informatie gaan inwinnen over het elektriciteitsverbruik en 
over wie de rekeningen betaalt. 
 
Wanneer je als resident of niet-resident gekoppeld wordt aan één verbruiksadres of 
één factuur, is er niets aan de hand. Dezelfde resident of niet-resident, die 
meerdere verbruiksadressen bezit of de rekeningen voor meerdere panden betaalt, 
kan mogelijk gecontroleerd worden met als doel: het vaststellen van eventuele niet 
aangegeven verhuur. 
 
Wanneer een derde, bijvoorbeeld een huurder of verhuuragentschap, de rekening 
betaalt voor een verbruiksadres, waarvan hij niet de eigenaar is, kan men 
eveneens gaan controleren of de verhuur wel netjes aangegeven werd. 
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PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Deze maand: zeeslagpuzzel 
 
In het diagram is een complete vloot verborgen, zoals die is afgebeeld naast het 
diagram. Één treffer is reeds aangegeven, waarbij de vorm van de treffer zeker 
niet onbelangrijk is… De schepen liggen horizontaal of verticaal, maar raken elkaar 
nergens, ook niet diagonaal. De cijfers naast en onder het diagram geven aan 
hoeveel delen van het schepen zich in elke kolom en rij bevinden. Kunt u de ligging 
van de schepen bepalen? 

 

 
 
Hiernaast ziet u de oplossing van de puzzel van 
juni. 
 
 
Ik wens u wederom veel puzzelplezier! 
 
 

Hillie Vrijs 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 

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

Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 uur 

Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 

Guardia Civil 062 

Medisch centrum: 
Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 Consulaat van België 

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 

03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 

E-mail: alicante@diplobel.be 
Openingstijden: ma-vr 09:00 - 14:00 uur 

Nooddienst 112 

Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
  
 

Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades 

Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887 

Guardia Civil 965 730 722 

Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira. 
 

Benidorm 
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora 
del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, 
elke zondag om 11:00 uur. 

 
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond. 
 
Protestantse kerk: van de Nederlandse 

Evangelische Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa, hoek 

Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 

Rincón de Loix. 

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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