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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 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: 21 oktober 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 965 747 322 

Joany en Coos Hübscher 659 674 974 

joanyhubscher@hotmail.com 
Computerlessen:  Mohan Mehta  965 745 054 

mohan.mehta@gmail.com 

CuliC lub:  Kiny Karremans 
Anna Kerkhoven 

965 747 093 
966 491 834 

Evenementen:  Louk C lavan 

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:  Vacant   

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 
Publicat iebord:  Dolf  Bergmans 965 748 579 

Redactie / advertent ies & 

lay-out nieuwsbrief: 

Dolf  Bergmans 965 748 579 

Arie Grootenboer  659 573 879 
Schilderen:  Louk C lavan 

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.)  966 197 261 & 669 454 373 
Domy  Roël (administrateur) 966 491 237 

Tuinclub I:  Gré Daenen 965 744 005 

Tuinclub II:  Louk C lavan louca loco@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  

14:30 - 16:00 Spaanse les 

16:15 - 17:30 Dru yoga 

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 

16:00 - 20:00 Clubmiddag 

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 

OKTOBER 

2 oktober  09:30 uur Bergstappers naar Benissa 23 

5 oktober  20:00 uur Lezing door Bram Buunk 25 

12 oktober  20:00 uur Klassieke muziekavond 27 

17 oktober  09:30 uur Bergstappers naar Jalón 23 

26 oktober  20:30 uur Filmvoorstelling: 'Valentin'  31 

31 oktober  10:30 uur KKK  

NOVEMBER 

6 november 09:30 uur Bergstappers  

9 november 20:30 uur Filmvoorstelling: 'Tapas' 31 

11 november 15:00 uur Algemene ledenvergadering met stamppot 35 

20 november 20:00 uur Ontmoeting met burgemeester in La Senieta 35 

28 november 10:30 uur KKK  

30 november 20:00 uur Klassieke muziekavond  

DECEMBER 

2 december 16:00 uur Sinterklaas borrelmiddag met tapas  

4 december 09:30 uur Bergstappers  

7 december tba Dagtocht naar Valencia   

14 december 10:00 uur Stadstocht Teulada (onder voorbehoud)   
 

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 

 

In de lage landen is de zomer weer voorbij, maar wij  bevoorrechten hier in Spanje, 

kunnen er nog volop van genieten. Deze zomer brachten we, zoals gebruikelijk bij 

ons, door in Nederland. Middels internet werd, zoveel mogelijk, het contact met de 

nog in Spanje verblijvende bestuursleden onderhouden, hetgeen ook wel nodig 

was daar er opgetreden moest worden tegen een tweetal leden. Jammer!  
 

Voorts hebben Wil en Paul Meijer ons laten weten, dat zij o.a. om persoonlijke 

redenen stoppen met het organiseren van de klaverjasavonden. In naam van het 

bestuur en van al diegenen, die 5 jaar lang met veel plezier aan die avonden 

hebben kunnen deelnemen, wensen wij Wil en Paul nogmaals hartelijk te danken 

voor hun gewaardeerde inzet.  
 

Inmiddels is het bestuur na het zomerreces weer bijeen geweest. Ook op andere 

fronten wordt al weer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het seizoen 

2010/2011. Op 11 november a.s. zal een algemene ledenvergadering worden 

gehouden, waarin het zittende bestuur grotendeels zal aftreden en niet herkiesbaar 

is. De agenda voor deze vergadering treft u aan op pagina 35 van deze 

nieuwsbrief. Conform artikel 14.2 van de statuten dient het bestuur minimaal te 

bestaan uit 5 leden, dus zullen er minimaal 3 kandidaten moeten zijn. Ik doe een 

dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen. Het voortbestaan van de 

vereniging, die ons allen dierbaar is, mag niet in gevaar komen.  
 

Ik wens u allen een goed seizoen 2010/2011 toe, met vooral veel gezondheid!  
 

Roel de Jong 
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IN MEMORIAM 

 

Jeane Mönnich-Rosenberg 
 

'En als ik dan toch moet gaan, kijk ik nog eenmaal om naar alles wat ik achterlaat 
en zo intens heb liefgehad'  
 

Deze tekst staat bovenaan de kaart die wij ontvingen kort na 21 augustus j.l., 

waarop Jeane Mönnich-Rosenberg helaas geheel onverwachts is overleden. Jeantje 

was reeds 10 jaar weduwe van Jan Mönnich, oud bestuurslid van onze club en zou 

op 28 oktober a.s. 79 jaar zijn geworden. Zij was vooral bekend om haar lieve 

karakter en verzorgde destijds samen met andere dames uit Indonesië voor onze 

leden onvergetelijk lekkere maaltijden. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies van deze lieve moeder en 

oma. 
 

Correspondentie adres: 

Mieke en Gideon de Groen, Driespronglaan 5, 3951 VJ  Maarn 

Kees den Dulk 

 

Els Hilt-ten Houte de Lange 
 

Onze lieve vriendin Els Hilt-Ten Houte de Lange is niet 

meer. Op donderdag 9 september j.l. is zij overleden in 

het bijzijn van haar man en haar geliefde kinderen. Zij 

leed al bijna een jaar aan een slopende ziekte . Toen zij 

begreep dat verdere behandeling geen zin zou hebben 

heeft ze dit heel moedig onder ogen gezien en het haar 

omgeving zo gemakkelijk mogelijk gemaakt door er 

gewoon over te praten.  
 

Els werd op 28 februari 1946 geboren. Zij leerde haar 

man Michael Hilt in Engeland kennen, hij werkte voor 

Shell en nam haar later als expat mee naar landen als 

Oman en Venezuela. Zij kregen 2 zonen. Terug in 

Nederland is Els gaan werken als medisch secretaresse. 

Zij begon in het O.L.V. Gasthuis in Amsterdam en later tot haar pensioen in het 

Spaarne Ziekenhuis in Haarlem op de afdeling gynaecologie was zij een geliefde 

secretaresse, die warm en sociaal betrokken, tactvol bemiddelde tussen 

specialisten, coassistenten en patiënten. 
 

Toen Els meer tijd kreeg om in hun huis in El Portet door te brengen werd zij lid 

van de Nederlandse club en ging op maandagavond bridgen. Daar heb ik haar 

leren kennen als ze een paar keren per jaar weer een aantal weken in El Portet 

doorbracht. Haar beminnelijke persoonlijkheid nam iedereen voor zich in.  
 

Afgelopen mei heeft ze afscheid moeten nemen van Spanje. Zij had er vrede mee.  

Ze is op 14 september gecremeerd in Driehuis-Westerveld. 

Anna Kerkhoven  
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TUINCLUB BIJ LOES EN PETER 

 
Het is 11 mei en tuinclubdag. We verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon en 
hebben er zin in. Ons wacht een bezoek aan een voor ons nieuwe tuin bij Peter en 
Loes in Javea. We gaan op bezoek en zullen daar rondgeleid worden door Rik de 
Greeff. Het is lekker weer. Peter komt ons tegemoet waar we de auto's parkeren 
en we lopen over een prachtige toegangslaan. Loes ontvangt ons met koffie en 
lekkers. We hebben nog wat huishoudelijke zaken doorgepraat. De laatste 
maanden zijn vaak leden absent en de vraag is: zullen we ook een jaar stoppen of 
anderszins. We blijken als groep zo aan elkaar verknocht dat we unaniem besluiten 
door te gaan en herhaling van tuinbezoek voor lief te nemen. Ook in de zomer 
gaan we gewoon door. Mohan zal dit als centrale figuur en toetsenist voor zijn 
rekening nemen en invallers zijn Jacqueline en Lenie die het grootste gedeelte van 
de zomer in Moraira zijn. We maken kennis met Rik de Greeff en Loes vertelt wat 
de uitgangspunten waren toen ze dit huis in de campo gingen verbouwen cq 
restaureren. De authenticiteit moest behouden blijven ook van de tuin .zeg maar 
landgoed. Dit betekende geen palmen. Ze wilden een tuin met een ziel wat weer in 
houdt: keuzes maken i.v.m. de grootte van het oppervlak. En ook niet 
onbelangrijk: het moet behapbaar blijven. In de loop van de excursie werd ons 
duidelijk dat er waanzinnig veel tijd in gaa t zitten. onderhoud, planning bemesting 
etc. Vanuit het woonhuis kijk je in een gedeelte van de tuin. Het moet rust 
uitstralen en soberheid. Het werd een Franse tuin, een renaissancetuin. De entree 
tot dit gedeelte wordt gevormd door laurierbomen, die ook in de zomer groen 
blijven. De vakken werden ingevuld met rozemarijn en andere witte kleine 
bloemetjes. De hagen zijn gevormd door euonymus, i.p.v. buxus. Dit alles in groen 
en wittinten straalt rust en evenwicht uit. In het midden staat een antieke fontein. 
verder zien we witte rozen, sneeuwwitje en andere witte bloemen. Hierna 
wandelen we over het grondgebied. Rik vertelt dat veel afval wordt gecomposteerd 
en ook verbrand (behalve in juni, juli en augustus). De 2 amandelboomgaarden 
zijn uitbesteed aan een boer. Amandelbomen wortelen heel diep. Om het stuiven 
wat tegen te gaan is in de ondergrond graas gezaaid en we zien veel kleine witte 
bloemetjes. Op het landgoed staan nog veel oude bomen van de oude finca die 
met liefde verzorgd en bijgehouden worden. Zij zelf hebben zelf de olijfbomen 
geplant en snoeien die regelmatig. Op het terrein is ook een ruïne, begroeid, 
gecultiveerd. We kijken onze ogen uit want het blijkt dat hier voor gasten van de 
eigenaars weleens concerten worden gegeven. Een sprookjesachtig decor, we 
kunnen ons de romantiek van zo een avond heel goed voorstellen. We zien een 
heel oude vijgenboom die intussen beschermd is. Als we in het wilde gebied, aan 
de overzijde van een weggetje komen wordt ons verteld dat hier een rozijnen 
cultuur was. maar omdat het een eenzijdige cultuur was is deze weggevallen. Rik 
geeft nog wat toelichting op de bemesting van een aantal planten hij noemt 
phinex, een organische mest. Een aantal van ons bestelt hier wat van omdat het 
niet overal te koop is. Deze hele buitenplaats is met zoveel zorg en liefde en heel 
veel werk ingericht. Sommigen worden er stil van. Onder het genot van een 
drankje praten we nog wat na en proberen wat tuingeheimen aan Rik en Loes te 
ontfutselen die ze ons graag geven. Vergezeld van vele stekken gaan we zeer 
tevreden naar de auto's en spreken we onze waardering uit voor dit bezoek en de 
gulle ontvangst van Peter en Loes.  

Wies van Leeuwen



Pagina 18 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
  



Nieuwsbrief oktober 2010 Pagina 19 

SPAANSE LES 

 

In september is er weer een serie lessen Spaanse taal en cultuur van start gegaan. 

Voor de een is het een voortzetting van het vorig seizoen, of de vorige seizoenen 

en voor de ander zal het een totaal nieuwe uitdaging zijn het Spaans te leren 

verstaan en na een tijdje zelf te spreken. Ik geef al ruim dertig jaar les (waarvan 

veertien jaar bij 'De Lage Landen') en ik vind het steeds opnieuw geweldig te zien 

hoe eenieder zich op de een of andere manier kan vinden in een studie van een 

taal die niet de moedertaal is. 

 

Vele seizoenen geleden hebben we besloten voor lesboeken Spaans-Spaans en 

gekozen voor de basismethode ‘Español 2000’. Gelukkig is dat geen struikelblok 

gebleken, want uitleg en toelichting worden door mij gegeven in het Nederlands. 

Hiernaast gebruiken we ook ‘¿Cómo No? waarin in het Nederlands en in 

‘Conversational Spanish’ in het Engels, uitleg wordt gegeven. Daarbij komen 

anekdotes van mij, ik woon en werk namelijk al heel lang in Spanje. Kortom, de 

anderhalf uur vliegen vaak voorbij.  

 

Eenieder die zin heeft, en ook een beetje moed dus, om de taal van dit zo 

gastvrije, zonnige en mooie land te leren is wederom uitgenodigd voor een 25 tal 

lessen verspreid over het seizoen. Het gaat om de maandagmiddag in Arnesol. De 

lessen zijn inmiddels gestart op maandag 27 september, maar instappen is nog 

steeds mogelijk. De groepsles is van 14:30 tot 16:00 uur.  

 

Indien er voldoende belangstelling is, dan kan er tevens een intensieve cursus 

gevolgd worden van een maand met drie maal per week les. Soms is het aan te 

bevelen voor beginners of leden die in het verleden een cursus Spaans gevolgd 

hebben een paar privélessen te volgen om of op gang te komen of nog eens e.e.a. 

rustig door te nemen. 

 

Kosten seizoen 2010/2011 voor leden van de NVOC 'De Lage Landen'  

25 lessen van 90 minuten elk:  

 € 150,- voor alle lessen (€ 6,- per les)  

 € 37,50 voor 5 achtereenvolgende lessen (€ 7,50 per les)  

 Elke les apart betalen € 8,- per les  

Ik ben volledig bevoegd lerares Spaans met ervaring op middelbaar schoolniveau in 

Nederland. Ik woon permanent in Spanje sinds 1986 en geef vanaf dat jaar les aan 

kinderen (Spaans als Tweede taal) en aan volwassenen (Spaans als Vreemde taal).  

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met mij op via tvandorp@hotmail.com of 

telefoonnummers 965 973 199 en 639 361 999. 
 

Trudi van Dorp  
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ENERGIE IN BEWEGING 

 

Is het u bekend dat ieder mens een soort levende tijdbom is? We 

barsten van de energie die meetbaar is in een trillingssnelheid. 

Alle cellen - en dat zijn er triljoenen - vibreren dat het een lieve 

lust is. Hoe hoger de frequentie hoe beter voor het lichaam. 

Echter, wanneer er ergens in ons (energie) lichaam een blokkade 

zit, dan ervaren we ongemak en irritaties.  
 

Het is gezond als we bewegen en op die manier energieblokkades uit ons systeem 

kunnen halen. Want stijfheid in spieren of gewrichten, pijntjes hier en daar zijn 

mede een gevolg van geen of onvoldoende uitweg scheppen aan overtollige 

energie. Heerlijk dat we via de vereniging wandelclubs, een tennisclub, een 

schilderclub en andere mogelijkheden hebben daadwerkelijk fysiek en mentaal in 

beweging te zijn! Een nieuwe en extra optie vanaf dit seizoen is de groep 'Energie 

in beweging'  

   
We doen, staande op een yogamat of strandlaken, een aantal warming-up 

oefeningen, waarna we even bijkomen met,  liggend op de mat, 

ademhalingsoefeningen. Vervolgens duiken we in een van de vele samengestelde 

oefeningen die bedoeld zijn de natuurlijke levensenergie in ons systeem te laten 

doorstromen (Energy Block Release Sequences). Daarna nog enige rek- en 

strekoefeningen, speciaal voor het behoud van de flexibiliteit van de ruggengraat 

en tenslotte.. een heerlijke algehele ontspanning.  
 

We kunnen met tien deelnemers tegelijk terecht op de houten vloer in het clubhuis. 

De ruimte per persoon is die van de grootte van een strandbadlaken. Die het eerst 

komt, eerst maalt. Dus gauw contact opnemen met ondergetekende, volledig 

gediplomeerd en geregistreerd therapeutische DRU yoga.  
 

Vanaf 27 september elke maandagmiddag van 16:15 tot 17:30 uur (dus vóór het 

avondeten, graag niet te zwaar lunchen!).  
 

Kosten seizoen 2010/2011 voor leden van de NVOC 'De Lage Landen':  

 25 lessen van 90 minuten elk:  

 € 150,-- voor alle lessen (€ 6,- per les)  

 € 37,50 voor 5 achtereenvolgende lessen (€ 7,50 per les)  

 Elke les apart betalen: € 8,- per les 

Meer informatie of aanmeldingen via 965 973 199 of 639 361 999.  

Trudi van Dorp 
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BERGSTAPPERS IN OKTOBER 

 

Het nieuwe seizoen gaat in oktober weer van start en we hopen dat u zich weer 

aanmeldt op een van onze wandelingen! 
 

Zaterdag 2 oktober gaan we van start met een niet zo lange wandeling achter 

Benissa. Vlakbij de tolhokjes naar de snelweg sla je rechts af en daar begint de 

wandeling, het is een rustig gebied en niet te ver van huis. De wandeling is 

ongeveer 2-2½ uur en niet zwaar te noemen. Goede wandelschoenen blijven 

echter altijd een 'must' je loopt dan niet het risico, dat je je enkel verzwikt, je hebt 

toch meer steun aan de enkel. Daarna willen we, omdat dat in oktober nog best 

kan, weer een picknick organiseren. Altijd een gezellig evenement. Eenieder neemt 

iets lekkers mee voor 1 of 2 personen, al naar gelang met hoeveel personen je 

komt, en een wijntje erbij of fris, wat eenieder wil. We gaan er niet mee sjouwen, 

maar laten dat in de auto´s achter, eenieder heeft misschien wel een coolbox? 

Waar het fris en koel in blijft. Na de wandeling rijden we terug naar Moraira waar 

we naar de picknick plek vlakbij de karting in Moraira gaan. Je zit daar leuk en er 

zijn toiletten en stromend water, van alle gemakken voorzien dus. Verzamelen 

zaterdag 2 oktober om 09:30 uur bij Pan Pan y Jamón Jamón. 
 

Zondag 17 oktober gaan we in Jalón wandelen, we gaan achter de Haleluja bar 

in Jalón het straatje in om een kilometer verder de auto´s te parkeren alwaar de 

wandeling begint. Je hebt daar mooie uitzichten over het Jalóndal en de wandeling 

is middelzwaar en zitten geen zware stijgingen in maar het gaat wel ietsje meer 

omhoog als bovengenoemde wandeling. Deze wandeling is ongeveer 3 uurtjes en 

hier nemen we zelf ons broodje en drinken mee om dat onderweg, genietend van 

het mooie uitzicht, te nuttigen. U ziet we beginnen het nieuwe seizoen niet al te 

zwaar. Voor deze wandeling vragen we u zich op te geven, omdat als er niet 

genoeg wandelaars zijn het niet door gaat. Wij willen niet met de commissieleden 

en 'een' wandelaar op weg. Maar hopelijk net als vorig jaar is er ook voor deze 

wandelingen wat meer animo. Verzamelen bij Pan Pan y Jamón Jamón om 09.30 

uur. Opgeven bij Loek of Frans resp. telefoonnummers, 965 748 187 of 966 491 

459 

De bergstappers  
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OP ZOEK NAAR DE SPOREN VAN ‘EL SABIO’ DARWIN IN URUGUAY  

 

Op 5 oktober a.s. om 20:00 uur zal 

Professor Abraham Pieter (Bram) Buunk in 

Arnesol een lezing verzorgen over zijn reis 

op de Beagle: 
 

Vorig jaar, in 2009, was het 200 jaar 

geleden dat Charles Darwin werd geboren 

en 150 jaar geleden dat zijn beroemde 

werk Over het ontstaan van soorten 

verscheen, waarin hij zijn theorie van 

natuurlijke selectie, beter bekend als de 

evolutietheorie, uiteenzette. De reis rond 

de wereld met de Beagle was een belangrijke bron van inspiratie voor deze theorie. 

De VPRO heeft met de Clipper Amsterdam 

deze reis nagereisd en ik ben betrokken 

geweest bij  de uitzending gemaakt in Uruguay 

waarin de betekenis van Darwins theorie voor 

de psychologie aan de orde kwam. Darwin 

heeft tijdens zijn reis met de Beagle ook 

Uruguay aangedaan. In januari van 2009 

hebben mijn vrouw Yvonne en ik in overleg 

met de VPRO de reizen van Darwin in Uruguay 

zo precies mogelijk geprobeerd na te reizen. 

We hebben getracht alle plekken te bezoeken waar ‘el sabio’ (de geleerde) Darwin 

in Uruguay is geweest, en alle herkenbare sporen van zijn reizen te ontdekken. Dat 

was een boeiend avontuur. In deze lezing beschrijf ik onze reis, laat ik zien wat er 

wel en niet veranderd is sinds Darwins tijd, en hoop i k iets duidelijk te maken van 

hoe Darwins reis zijn ideeën over evolutie heeft gevormd. Daarbij heeft het ons 

bovenal gefrappeerd hoezeer het Uruguay van Darwin nog het Uruguay van nu is. 

De kust en Montevideo zijn duidelijk veel meer 

ontwikkeld dan in Darwins tijd, maar in het 

binnenland lijkt de tijd vaak te hebben 

stilgestaan. Darwin sprak over de zeer 

algemene tolerantie tegenover vreemde 

godsdiensten, het respect voor scholing, de 

persvrijheid, de faciliteiten die men aan 

buitenlanders biedt, 'en met name, zo moet ik 

daaraan toevoegen, aan ieder die ook maar de 

geringste aanspraak op wetenschap maakt, 

dat alles moet in dankbaarheid worden overwogen door eenieder die Zuid-Amerika 

heeft bezocht'. Dat geldt, zo hebben wij gemerkt, vooral voor Uruguay, en ook in 

dit opzicht is er sinds Darwins tijd niets veranderd.  

Bram Buunk  
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND 

 

BRUCH - Vioolconcert no. 1 

Max Bruch (1838-1920) dankt zijn huidige 

bekendheid voornamelijk - en eigenlijk 

alléén - aan zijn Vioolconcert nr. 1. Dat 

tekende zich al - tot Bruch’s ergernis en 

teleurstelling - tijdens zijn leven af, want 

hoewel hij veel andere werken schreef 

bleven die in de schaduw staan van dit 

vioolconcert; zoals Bruch zelf in de 

schaduw bleef staan van Brahms. Misschien moet je wel constateren dat hij met dit 

vioolconcert zichzelf overtroffen heeft, want dit concert heeft alles wat een 

vioolconcert moet hebben: het zingt, het juicht, het huilt, het fluistert;  het is drama 

en triomf. Meeslepend, bedwelmend, melancholisch: het is romantiek pur sang! 

Het wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker o.l.v. Simon Rattle met 

Vadim Repin als solist.  
 

BACH - Brandenburger Concert no. 3 

Berlioz en Bach kunnen als tegenpolen 

gelden: Berlioz leidde zó’n overdreven 

theatraal leven vol intriges en dramatiek 

dat men zich kan afvragen hoe déze man 

zulke geniale muziek of zelfs maar één noot 

op papier heeft kunnen zetten, terwijl 

Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) zó’n 

keurig-saai burgerlijk bestaan leidde dat je 

je haast niet kunt voorstellen dat daaruit de 

machtige muziek van Bach kon opwellen.  

Bach was een brave zorgzame huisvader 

van twintig(!) kinderen (waarvan er tien 

jong stierven), een gestage carrièremaker 

bij verschillende broodheren, bij niemand écht geliefd, en verdween samen met 

zijn hele oeuvre kort na zijn dood in de vergetelheid totdat Mendelssohn 80 jaar 

later de Matthäuspassion heruitvoerde. Bach zond rond 1730 zes composities, die 

hij 'Concerts avec plusieurs instruments' noemde aan de markgraaf van 

Brandenburg (om hem te paaien), maar wist niet dat diens hofkapel te weinig 

'instruments' bevatte om deze muziek te kunnen uitvoeren. Zo bleven deze werken 

als in een Doornroosje-slaap 150 jaar in de bibliotheek van Slot Brandenburg liggen 

en toen ze eindelijk gewekt werden vond men ze eigenlijk vreemd en 'on-Bachs': in 

plaats van ernstig, zwaar en liturgisch, is immers de muziek van de Brandenburger 

Concerten vrolijk en levenslustig. Nú gelden ze als hoogtepunten van Bach’s genie. 

Ik laat u het 3de Brandenburger Concert - mijns inziens het vrolijkste - horen. 

 

lees verder op pagina 29... 
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BERLIOZ - Messe solennelle  

Toen de gepensioneerde Antwerpse 

onderwijzer Frans Moors in 1992 wat 

rondsnuffelde in een kist met partituren bij 

het orgel van de St. Carolus Borromeuskerk 

in Antwerpen trof hij  een origineel 

handgeschreven manuscript aan. Dat bleek 

de enige nog bestaande partituur te zijn 

van de 'Messe Solennelle' uit 1824 van 

Hector Berlioz. Deze had dit werk als 20-jarige geschreven, maar later verworpen: 

hij vond het beginnerswerk en gooide alles in de vlammen. Toch bleef één 

exemplaar bewaard: de Antwerpse violist Bessems had in 1835 het originele 

manuscript van Berlioz - als teken van hun jarenlange vriendschap - gekregen en 

opgeborgen. Gelukkig voor ons, want niet alleen is het bijzondere muziek die al alle 

kenmerken van Berlioz’ talent vertoont, maar ook is het boeiend om te zien hoe de 

latere, gerijpte Berlioz sommige delen van dit jeugdwerk heeft overgenomen en 

geperfectioneerd in o.a. de Symphonie Fantastique, het Requiem en het Te Deum. 

Het wordt uitgevoerd door het Orchestre Revolutionnaire et romantique o.l.v. John 

Eliot Gardiner in een schitterende ambiance: de Westminster Carthedral in Londen.  
 

Ik zie u graag op dinsdagavond 12 oktober om 20:00 uur! 
 

Erik Hulleman 

 

 

WEET WAT HET WAARD IS 

 

 
 

Vanwege het feit dat de Club Los Holandeses in Alfaz del Pi - La Nucia 35 jaar 

bestaat, organiseren zij met medewerking van een deel van het team van het 

programma 'Tussen Kunst en Kitsch' voor u de mogelijkheid om uw 'kunstschatten' 

te laten taxeren. 
 

Alle info hierover vind u in de flyer (aanwezig in de bar) of op 

www.weetwathetwaardis.com. Tot 18 oktober kunt u uw artikelen inbrengen. De 

taxatie vindt plaats op 21 en 22 oktober in Alfaz del Pi.  
 

De evenementencommissie  
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NIEUWE FILMCYCLUS 

 

Gewoontegetrouw organiseren we komend seizoen opnieuw een zestal 

filmavonden. Gezien het succes van de Spaanse filmcyclus leek het een goed idee 

om hierop voort te borduren en het thema iets breder te trekken. In een 

gevarieerd programma met, behalve Spaanse, ook een Cubaanse, een Argentijnse, 

een Braziliaanse en zelfs een Amerikaanse film, komen o.a. thema's als eten en 

relaties aan bod. Van luchtig tot meeslepend, van humor tot spannend. Kor tom, 

voor elk wat wils.  
 

De eerste filmavond is op dinsdag 26 oktober met de Argentijnse film 'Valentin' 

uit 2002 van de regisseur Alejandro Agresti. In de hoofdrollen ziet u o.a. Carmen 

Maura, Rodrigo Noya, Julieta Cardinali & Alejandro Agresti. De aanvang is om 

20:30 uur en de film duurt 84 minuten. Uiteraard is er een pauze en introducés zijn 

wederom van harte welkom. 
 

Valentin is een film vol humor over een Argentijns 
jongetje dat onvermoeibaar doorgaat met het 
najagen van zijn dromen. De kleine Valentin heeft 
als belangrijkste wens een normaal gezin. Zijn 
moeder verdween vlak na zijn geboorte en hij 
woont nu bij zijn oma (Carmen Maura). Zijn vader 
(Alejandro Agresti) komt alleen langs om zijn 
zoveelste nieuwe vriendin voor te stellen. Als 
Valentins vader thuiskomt met Leticia, een vriendin 
die Valentin voor de verandering óók aardig vindt, 
lijkt hij toch een nieuwe moeder te krijgen. Leticia 
neemt echter al snel de benen, mede door 
Valentins grote mond. Maar Valentin weet van alles 
het beste te maken: als hij geen echte ouders 
heeft, dan kan hij toch gewoon zijn eigen gezin 
creëren? Regisseur Alejandro Agresti, bekroond met 
een Gouden Kalf en diverse internationale 
filmprijzen, baseerde Valentin op zijn eigen jeugd in 
het Argentinië van de jaren zestig.  

 

Het verdere filmprogramma ziet er als volgt uit:  
 

9 november 13 januari 8 februari 8 maart 12 april 

     

     
 

Arie Grootenboer  
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QUE RICO! FOOD·WINE·DESIGN 

 

In augustus hebben twee van onze clubleden, 

Marco Wijnen en Michel van Leeuwen in Altea 

een nieuwe zaak geopend waar je heerlijk 

Mediterraan kunt eten en drinken: Que Rico!, 

gevestigd aan de C/. Sant Pere 41, bajo (in 

hetzelfde blok als restaurant Opera). De zaak 

heeft een gezellige en stijlvolle ambiance en is 

rijk geëtaleerd met design accessoires. Al deze 

artikelen zijn tevens te koop als cadeau artikel 

of gewoon leuk om zelf te hebben. Buiten 

beschikt Que Rico! over een ruim zonnig terras.  
 

Op de kaart vindt u o.a. heerlijke tapa's, (maaltijd-)salades en wisselende dag- en 

tapamenu's, en uiteraard een ruim assortiment wijnen en andere dranken.  Elke 

donderdag is er van 19:00 tot 22:00 uur een aanschuiftafel met drank en eten voor 

slechts € 15,-. In overleg kunnen ook arrangementen 'op maat' worden verzorgd.  
 

  
 

 
 

Om iedereen uitgebreid kennis te laten maken met Que Rico! en het gevarieerde 

aanbod, nodigen gastheer Marco en chef Michel op 2 november a.s. tussen 16:00 

en 18:00 uur alle leden van de NVOC uit voor een glaasje cava en hapje  in hun 

nieuwe zaak. Na een korte uitleg en de toekomstplannen zal er een wijnproeverij 

worden gehouden, waarbij de kenners worden uitgedaagd om de echte 'Rueda' te 

ontdekken! Vanuit de keuken zal Michel deze uitdaging ondersteunen met een 

proeverij van diverse hapjes. Que Rico! is op alle dagen (behalve woensdag) 

geopend van 10:00 tot 20:00 uur. Meer informatie vindt u op www.quericoaltea.es 

en voor reserveringen belt u met 966 881 235.  

Kinie Karremans 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

De vergadering is gepland op 11 november 2010, aanvang 16:00 uur. Indien er 

niet voldoende leden aanwezig zouden zijn om rech tsgeldige besluiten te nemen, 

wordt een tweede vergadering gepland om 16:30 uur, waarbij geen minimum 

quorum is vereist.  
 

Agenda:  

1. Opening 

2. Eventuele mededelingen 

3. Notulen ledenvergadering 18 mei 2010 

4. Ingekomen- en verzonden stukken 

5. Begroting 2011 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend- en niet herkiesbaar: Herkiesbaar (onder voorbehoud):  

 Louk Clavan 

 Ria de Jong 

 Roel de Jong 

 Thom Karremans 

 Marianne Willeboordse 

 Monique Croughs 

 Cora Dekkers 

 

Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het 

bestuur. 

7. Presentatie nieuw bestuur  

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
 

Aansluitend op de vergadering kunt u genieten van een heerlijke stamppotmaaltijd ! 
 

Het bestuur  

 

 

BIJEENKOMST MET DE BURGEMEESTER 

 

Op 20 november zal burgemeester Antoni Joan Bertomeu 

Vallés een bijeenkomst houden voor alle Nederlandstaligen , 

om te informeren  over de stand van zaken in de gemeente.  

 

De bijeenkomst begint om 20:00 uur en wordt gehouden in 

l'Espai la Senieta te Moraira. U bent allen van harte 

uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. 
 

De redactie 
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JASON GAST OVER: PIJN IN DE HEUP EN BUITENZIJDE BOVENBEEN 

 

Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de praktijk is 

een pijn die rond de heup zit. Deze pijn straalt dan vaak uit in de bil, 

lies en via de buiten kant van het bovenbeen naar de knie. Daarbij 

is dan ook vaak het gevoel dat er door de knie gezakt wordt en 

liggen in bed op de pijnlijke zijde is vrijwel onmogelijk. Veelvuldig 

wordt (terecht) gedacht dat er sprake is van slijtage van de heup of 

slijmbeursontsteking in de heup. Echter ligt daar met deze combinatie van 

symptomen bijna nooit de oorzaak van deze klachten. Na grondig onderzoek blijkt 

meer dan vaak dat er sprake is van een bekkenverwringing. Omdat de heup zijn 

gewricht maakt met een bekkenhelft, komt het heupgewricht in een verdraaide 

toestand te staan. Hierdoor raakt vaak de slijmbeurs geïrriteerd en door deze 

standsverandering is de stand van de knie 

onder de heup afwijkend. Hierdoor ontstaat er 

instabiliteit en zakken mensen met deze klacht 

vaak, zonder pijn, door hun knie heen. De pijn 

aan de buitenkant van het been wordt 

veroorzaakt door het onder hoogspanning 

staan van een spier die aan de buitenkant van 

het been loopt (iliotibial band) en aan het kniekapsel is aangehecht. Door de 

standsverandering is de afstand tussen bekken en knie vergroot en trekt deze spier 

aan het gewrichtskapsel en geeft nog meer druk op de slijmbeurs in de heup 

waardoor liggen op die zijde onmogelijk is. Daarbij kan er ook sprake zijn van 

irritatie van de ischiaszenuw die een tinteling of diepe pijn geeft in het gehele 

been. Deze klacht is dus een complexe aandoening met vele biomechanische 

verbindingen die elkaar beïnvloeden en een uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken. 

U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose essentieel is  om deze klacht goed te 

kunnen behandelen. Een officieel geregistreerde chiropractor kan u van deze 

klachten afhelpen. Helaas is chiropractie in Spanje een niet-beschermd beroep en 

mag iedereen zich chiropractor noemen. Veelvuldig zeggen patiënten dat ze a l bij 

een chiropractor zijn geweest, waarna blijkt dat dit een therapeut is die zichzelf 

uitgeeft als chiropractor. Een officieel geregistreerde chiropractor heeft een 

vijfjarige universitaire voltijd opleiding gevolgd en tijdens deze gehele studie, die 

lijkt op de eerste 5 jaar geneeskunde, wordt gehamerd op een verfijnde specifieke 

techniek van het behandelen van de wervelkolom en het uitsluiten van risico´s. Om 

u een idee te geven; in de Costa Blanca zijn er maar 3 geregistreerde 

chiropractoren die dus de juiste opleiding hebben doorlopen. Zij hebben hun 

praktijk in Alfaz del Pi, Calpe en Benissa. De rest geeft zich dus uit voor 

chiropractor, maar heeft geen door het International College of Chiropractic 

erkende opleiding doorlopen. Check dus altijd of uw chiropractor aangesloten is bij 

de Spaanse chiropractie associatie op www.quiropractica-aeq.com. 
 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze kliniek 

Quiropráctica Calpe, telefoon 965 875 917.  

Jason Gast (Doctor in Chiropractic)  
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WIE WEET WAT? 

 

Tarjeta Ciudadana - Bewonerskaart 

De gemeente Teulada-Moraira heeft een nieuwe 

kaart in het leven geroepen voor zijn bewoners. 

De kaart is gratis te verkrijgen op het 

gemeentehuis mits voorlegging van je NIE. Er 

wordt dan ter plekke - aan de balie - een foto 

gemaakt en na twee minuten krijg je je kaartje 

mee. Met dit kaartje kan je je voortaan 

legitimeren bij alle gemeentelijke diensten. 

(Opgelet deze kaart vervangt niet de 'hoja 

verde', want die blijft nodig op het niveau van de 

Comunidad Valenciana). Met de kaart krijg je 

een korting op het lokale openbare vervoer en in 

de toekomst zullen via drie ingewerkte chips een 

heleboel gemeentelijke activiteiten via de kaart kunnen betaald worden.  
 

Opgelet: overstekende telefoonpalen 

In Benissa kan je in een aantal urbanisaties enkel een (ver)bouwtoelating krijgen 

wanneer je akkoord gaat om een voetpad aan te leggen voor je perceel. Wanneer 

je buren géén bouwtoelating nodig hebben, leidt dat voorlopig tot wat vreemde 

toestanden.  Een stuk voetpad, dat aan begin en einde werkelijk dood loopt op de 

scheidingsmuur van je buren. Daar kunnen we echter nog begrip voor opbrengen; 

als je binnen 50 jaar een voetpad wil hebben, moet je ooit beginnen en dus beter 

nú dan morgen. 

Moeilijker te verteren is 

het feit, dat 

voetgangers niet alleen 

met hun smoel tegen 

de scheidingsmuren 

van de buren kunnen 

knallen, maar ook nog 

eens geconfronteerd 

worden met een joekel 

van een massief 

betonblok in het 

midden van de 

voorziening, die voor 

een toename van hun 

comfort moet gaan 

zorgen. Ons bevattingsvermogen schiet echter ruimschoots te kort bij het zien van 

een telefoonpaal op de rijweg netjes geïncorporeerd in de infrastructuur. Je krijgt 

aan je vrienden nooit uitgelegd, dat je niet gedronken had toen er plots een 

telefoonpaal voor je auto opdoemde.  

Doberman 
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VRAAG EN AANBOD 

 

Graag wil ik aan het begin van dit nieuwe seizoen 

iets anders presenteren dan de puzzels die u in de 

afgelopen 3½ jaar van mij gewend bent geweest. 

Het gaat om een rubriek 'vraag en aanbod'. Dus te koop of ter overname 

aangeboden en (te koop) gevraagd. Het gaat uitsluitend om particuliere roerende 

goederen en zonder verder commercieel oogmerk. Het is ons zelf al zo vaak 

overkomen dat we iets zochten en een ander er mee 'op zolder' zat of andersom. 
 

U kunt uw advertentie voor de volgende nieuwsbrief inleveren tot 21 oktober. Om 

praktische redenen zal de redactie het aantal 'zoekertjes' beperken tot maximaal 

één pagina, dus houdt u verhaal zo beknopt en helder mogelijk. De advertenties 

worden geplaatst op volgorde van binnenkomst, dus 'vol is vol'. Vermeld in ieder 

geval uw telefoonnummer en/of e-mailadres. 
 

U kunt uw advertentie opsturen naar vena@nvoc-delagelanden.com of bij mij 

inleveren op de clubmiddag; ik ben er praktisch elke donderdag. Ik zie u reacties 

graag tegemoet. 

Hillie Vrijs  

 

 

WILT U BARMEDEWERKER WORDEN? 

 

De club telt op het moment zo´n 18 barmedewerkers welke 

iedere keer weer met veel plezier vooral op de 

donderdagmiddag clubborrel, en indien nodig bij 

evenementen, voor u klaar staan. Ondanks het best wel grote 

aantal vrijwilligers is er nog steeds plaats. Vele van ons 

verblijven namelijk niet het hele jaar door in Moraira 

waardoor het werk vaak op de zelfde schouders terecht komt.  

 

Buiten de zomermaanden zal de donderdag clubborrel van 16:00 tot 20:00 uur zijn 

met een indeling van één clublid  beginnend om 16:00 uur (en blijft tot 18:00 uur) 

maar om 17:00 uur al versterking krijgt van nog 2 clubleden, welke tot 20:00 uur 

blijven. Zoals u ziet zijn er alleen al voor de clubborrel 3 vrijwilligers nodig waar 

een beroep op wordt gedaan voor 2 of 3 uurtjes. 

 

Mocht ook u uw steentje willen bijdragen, in de periode dat u in Moraira verblijft,  

dan nodigen wij u bij deze uit om via nvoc.bardienst@gmail.com al door te geven 

wanneer wij u kunnen indelen. Geen ervaring is geen probleem, de eerste 

keer/keren zal er altijd een ervaren iemand met u achter de bar staan. Namens alle 

barvrijwilligers, bij voorbaat al heel hartelijk dank om ons team te komen 

versterken. 

Ria de Jong en Monique Croughs  
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HAIKOES VANAF CANOR 

 

Op een omrasterd terrein naast het pad dat ons dagelijks naar de bewoonde 

wereld voert, staat een ezeltje. De eenzaamheid sprong er vanaf, van dit grijze dier 

met zijn trieste ogen. Nu zien alle ezels er een beetje weemoedig uit, maar deze 

gedroeg zich ook zo. Er was ook weinig voor hem te doen, alleen maar een beetje 

te staan. Als we passeerden, kwam hij vaak naar 

het hek om ons na te kijken. We lokten hem naar 

de poort voor een foto en nieuwsgierig kwam hij 

meteen aansjokken. Namens ons wenste hij 

vervolgens op een kerstkaart een heleboel goeds 

voor het komende jaar aan al onze familie en 

vrienden. Als de wind vanuit een bepaalde 

richting komt, horen we hem balken. Nu zijn wij 

geen ezelkenners, dus of dit nu een noodkreet 

was of een oprisping van welbehagen, konden 

we niet horen. Maar de fantasie sloeg op hol en natuurlijk dichtten we hem het 

eerste toe. Op een dag stonden er een paar bokjes bij hem op het terrein. Zijn 

baas had misschien gemerkt dat hij zich niet lekker voelde of misschien wilde hij 

niet meer eten, maar hij kreeg gezelschap. Het mocht niets baten, ezeltje en 

bokjes gingen hun eigen gang. Een paar keer zagen we hem zijn voederbak de 

lucht in gooien en er een beetje mee sleuren, het teken van ultieme verveling.  

 

 

Eenzame ezel 
Dagen rijgen zich aaneen 

Een schrijnend gemis  
 

 

En toen was hij daar: een grote schonkige hond, zo groot als een kalf. Hij stond 

een beetje in de buurt van de ezel, maar meestal lag hij uitgestrekt op de grond. 

De twee dieren waren echter altijd in elkaars nabijheid. Opeens zagen we ze met 

elkaar spelen, de bekken in elkaar en wat lijfelijk gestoei. Het ezeltje had een 

kameraad! Iedereen die de sprookjes van Grimm kent, weet het nu: de haan en de 

kat ontbreken nog. Katten zijn er genoeg en een haantje moet ook te vinden zijn. 

De Bremer stadsmuzikanten komen eraan! 

 

 

Vriendschap is nodig 
Bindt en verbindt mens en dier  

Geeft het leven zin 
 

 

Annette 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Lotusplanten 
 

De zomer hier aan de Costa Blanca is grotendeels voorbij. Volgens de berichten zijn 

er records gebroken. Deze zomer zou de heetste zomer, sinds jaren, zijn geweest 

in Spanje. Men spreekt erover, dat het sinds 1942, dus 68 jaar geleden, niet zo 
warm is geweest. Misschien heb ik het aan deze temperaturen te danken, dat mijn 

lotusplant eindelijk een bloem heeft voortgebracht. De bloem heeft zo'n 7 dagen 

gebloeid. Indertijd heb ik uit Thailand zaad van de lotus meegenomen. Ruim 8 jaar 

heb ik de plant aan de praat kunnen houden in een pot, die voor zo'n 2/3 met 

water is gevuld en 1/3 met grond. De bloem die roze van kleur is en op een lange 

stengel staat, ziet er fraai uit. Deze Indische lotusbloem is een met waterlelies 

verwant gewas en heeft ook op stengels staande schildvormige bladeren. In de 
Boeddhistische landen geldt de lotusbloem als heilig. Er is 

ook een Egyptische lotusbloem, dit is echter meer een echte 

waterlelie. Deze lotus staat vaak afgebeeld op oude 

Egyptische muurschilderingen. Indien u hier in Spanje op 

zoek wilt gaan naar een Lotusplant in bijvoorbeeld een 

tuincentrum, dan zult u niet de bovengenoemde tropische Lotusplanten kunnen 

vinden, maar wel plantensoorten met de naam lotus. We 

praten dan over de rolklaver, die kruipend groeit, maar ook 
geschikt is als hangplant. Er zijn zo'n 100 rolklaversoorten, die 

over de hele wereld voorkomen. Het geslacht behoort tot de 

vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Er zijn 3 lotus-

rolklaversoorten interessant, die hier in Spanje worden 

aangeboden. Allereerst de Lotus Berthelotii, afkomstig van de 

Canarische eilanden. De plant kan gehanteerd worden als 

hangplant (dus ook in potten)en als bodembedekker en heeft 
grijsgroene bladeren van 2 à 3 cm met scharlaken rode 

bloemen. Ook van de Canarische eilanden is de 2e soort, Lotus Maculatus. Indertijd 

dacht men, dat deze soort al was uitgestorven, echter heeft 

men enige tijd geleden deze plant op de Canarische eilanden 

weer als het ware herondekt. De plant is snelgroeiend en 

heeft iets bredere bladeren dan de Lotus Berthelotii. De 

bloemen zijn goudgeel. De plant is ook geschikt als 

hangplant, maar ook als bodembedekker. Eventueel ook in 
rotstuin toepasbaar. De derde soort, waar ik over sprak, is de 

Lotus Creticus met gele bloemen. De lotus-rolklaversoorten 

vragen een zonnige standplaats met een goed doorlatende 

grond. In de droge periode moet de plant bewaterd worden. 

De planten zijn gemakkelijk te vermeerderen door te stekken met volgroeide 

scheuten. Men kan het beste de stekken vochti g warm houden in bij voorkeur 

humusrijke grond, vermengd met zand en leem. U ziet, wat er allemaal schuil kan 
gaan achter een naam. Zeker is het, dat de beide lotussoorten uw aandacht 

verdienen. 

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 16:00 ‘Clubmiddag’ 

met o.a. verse haring en bitterballen 
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