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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 

NOVEMBER 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: 19 november 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 
zangkoor Alegría 

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 
7 november 09:30 uur Bergstappers naar Orba 31 
10 november 20:30 uur Filmavond: ‘Live Flesh’ 33 
17 november 20:00 uur Informatiebijeenkomst over erfrecht 35 
19 november 16:00 uur Algemene ledenvergadering 37 

 19:00 uur Stamppotmaaltijd 37 
22 november 09:30 uur Bergstappers naar Benimaurell 31 
24 november 20:00 uur Klassieke muziekavond met Eric Hulleman 39 
26 november 15:00 uur Openhuis en boekenverkoop  
29 november 10:30 uur KKK  
3 december  Sinterklaas op de borrel  
december  Bergstappers  

15 december 08:30 uur Dagtocht naar Murcia & IKEA 41 
26 december  Kerstdiner (onder voorbehoud) 13 

december 10:30 uur 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 
 
Als u dit leest hebben we de buitengewone ledenvergadering achter de rug en 
zullen bestuur en accommodatiecommissie, naar ik verwacht, volop aan de slag 
kunnen gaan, om de plannen, die moeten leiden tot een verbetering van de 
accommodatie, te realiseren. Natuurlijk rekenen we hierbij ook op de steun van 
een aantal leden om de helpende hand te bieden. (zie pagina 27 e.v., red.) 
 

Zoals eerder gemeld is Hans Kok gestopt met het organiseren van de 
muziekavonden. Ik heb hem bezocht om te bedanken voor zijn inspanningen 
gedurende tal van jaren, waarmee hij vele mensen veel plezier heeft bezorgd. Ik 

ben blij u te kunnen melden dat we een opvolger voor Hans hebben kunnen 
vinden, namelijk Eric Hulleman. In overleg met hem zal de evenementencommissie 
nieuwe data vaststellen. Houdt u dus het publicatiebord en/of nieuwsbrief en e-
mail in de gaten! (zie pagina 39, red.) 
 

Op 19 november zal tevens de Algemene ledenvergadering worden gehouden met 
na afloop de stamppotmaaltijd, die zal worden afgesloten met een grand dessert. 
Natuurlijk rekenen we ook hier weer op een grote opkomst. (zie pagina 37, red.) 
 

De reanimatiecursus zal iets later worden gegeven dan we oorspronkelijk van plan 
waren. Dit mede op advies van Dr. van der Toren en houdt verband met de 

Mexicaanse griep. Naar verwachting zal hier in januari of februari mee kunnen 
worden gestart. 
 

Van ons bibliotheekteam vernam ik, dat de vraag naar dvd´s in de bibliotheek sterk 
is toegenomen doordat er een aantal leden zijn die steeds moeilijker boeken 
kunnen lezen maar wel films kunnen zien. Het verzoek aan u is dan ook overtollige 
dvd´s, die u kunt- en wilt missen bij de bibliotheek af te geven. 
 

Dan nog iets ten aanzien van de maaltijden. Zoals vrijwel eenieder bekend, traden 
Piet en Mardzya Luyken hierbij tot dusverre op als coördinator. Helaas hebben zij 
hier mee moeten stoppen. Tot overmaat van ramp heeft ook Ben Brinkman het 

moeten laten afweten, waardoor Piet en Mardzya samen met Louk Clavan de 
stamppotmaaltijd voor hun rekening zijn gaan nemen. Voor de kerstmaaltijd en de 
nieuwjaarsbijeenkomst hebben we echter nog niemand. Als zich dan ook niemand 
hiervoor meldt, vrees ik, dat dit geen doorgang zal vinden, waardoor een 
jarenlange traditie in onze club verloren zal gaan. Dus, kookenthousiasten laat ons 
niet in de steek en pak de leiding voor een van beide- of beide evenementen. Hulp 
is er verder genoeg, dus u staat er niet alleen voor! 
 

Tenslotte wil ik niet nalaten onze zieken een spoedig en algeheel herstel en veel 
sterkte te wensen. Met vriendelijke groet, 
 

Roel de Jong 
 

26 november: OpenDag en Boekenverkoop!
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Leden 
De volgende leden hebben zich aangemeld: Marion Groenendaal, Jacques en Lydia 
Versteege, Anneke Blokland, Froukje van der Kreeft, Dick en Greet Vos, Edith van 
der Hirtum, Mia en Herman Boskamp alsmede Dadette Maas. Namens het bestuur 
van harte welkom bij de NVOC ‘De Lage Landen’. 
 

De volgende leden hebben zich afgemeld: R. Postma, Irma Groot en M. van der 
Meer-Sarlet 
 

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 de 
penningmeester te vervoegen omdat deze het hoofdstuk leningen wil afsluiten. 
 

Herhaling mededeling: met ingang van het nieuwe contributiejaar (januari 2010) 
worden alle leden gevraagd om de in de aanstaande Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde contributie uitsluitend per bank te betalen. In de vorige Nieuwsbrief 
heeft u kunnen lezen hoe te handelen. 
 

Penningmeester 

 
 
JOOST SCHRÖDER OVERLEDEN 
 
Op 6 oktober jl. is onze gedenkwaardige ex-voorzitter Joost Schröder, op 79-jarige 
leeftijd, vredig ingeslapen in het bijzijn van zijn vrouw Trix, de kinderen en 
kleinkinderen. In stilte hebben zij afscheid genomen. Op de kennisgeving stond een 
gezegde van de Franse filosoof en toneelschrijver Gabriel Marcel: 
 

Iemand liefhebben is hem zeggen: ‘Jij, jij zult nooit sterven’ 
 

Joost was een zeer bezielende voorzitter, die als een soort motor de leden van de 
club voortstuwde om enthousiast te blijven en dat gebeurde dan ook . De club was 
zijn ‘Alles’ en hij heeft dan ook bijna al zijn tijd daarin nuttig gemaakt. Zijn 
toespraken bedacht hij vrijwel altijd als hij in het bad zat. Hij zei dat ook vaak bij 
de aanvang van zijn soms zeer goede speeches, die altijd een stimulerende 
strekking hadden, om toch maar een goed lid van onze ‘Lage Landen club’ te 
blijven en je steentje bij te dragen. Wij, die hem hebben meegemaakt, gedenken 
hem met grote waardering en wensen zijn vrouw Trix, die hem altijd met 
toewijding ter zijde stond, veel sterkte in de komende tijd.  
 

Kees den Dulk 
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BERGSTAPPERS NAAR TORRE DEL GERRO 
 
Als je op 1 oktober lid wordt van de NVOC en op 3 oktober al mee gaat wandelen 
heb je een groot voordeel als je een stukje over die wandeling moet schrijven: de 
namen zijn we weer vergeten en het verhaaltje kan kort zijn. Dit is overigens wel 
een mooie gelegenheid om ons even voor te stellen. Wij zijn Greet en Dick Vos en 
wonen de helft van het jaar (± 3 maanden hier, 3 maanden Nederland) in Teulada, 
in een oude finca vlak bij de Font de ‘l Horta. De finca is opgedeeld in tweeën; in 
het ene deel wonen wij en in het andere wonen permanent onze dochter met man 
en hun twee kinderen. Wij hebben deze finca vorig jaar juni gekocht en daarna 

verbouwd. 
 

Wij zijn al enige tijd met pensioen en houden van wandelen, (groente) tuinieren en 
lezen. Verder valt er in zo’n oude finca heel wat te knutselen. Hoewel we al enkele 
wandelingen gemaakt hebben in de buurt van Jalon, Parcent en de Bernia, wilden 
we toch wat meer georganiseerd op pad en dat is één van de redenen van ons 
lidmaatschap van de NVOC 'De Lage Landen'. 
 

En dan nu de wandeling van zaterdag 3 oktober, georganiseerd, zoals gewoonlijk, 
begrepen we, door Mary en Frans. Om half tien verzamelde een grote groep 
Nederlanders zich bij Pan Pan y Jamón Jamón voor, zoals dat was aangekondigd, 

de eerste lichte wandeling van het bergstappersseizoen. Mary had de 
'boekhouding' keurig voor elkaar zodat 
we snel met een aantal auto’s naar ons 
startpunt konden vertrekken. Bij 
restaurant Amanecer, op de weg naar de 
Faro de San Antoni, de auto’s geparkeerd 
en op pad. Het eerste deel van de 
wandeling ging over een goed pad 
zonder klimwerk, maar na enige tijd werd 
het ruiger en was het uitkijken geblazen. 
Na bijna een uur bereikten wij de Torre 
del Gerro waar we wat konden bijkomen. 
 

Er was 'beloofd' dat de bus zou komen, maar 
die liet op zich wachten zodat de hele groep 
aan de terugtocht begon. Bij het restaurant 
was men wat verrast door onze vroege 
aankomst, maar de tafel was al keurig gedekt 
en we konden onze keus maken uit 
verschillende voor-, hoofd-, en nagerechten 
van het Menu del Dia. Voortreffelijk en dat 

voor die prijs. Er was bij de deelnemers nog genoeg energie over voor een leuke 
babbel en/of een goed gesprek. Na de koffie ging iedereen zijns weegs en konden 
wij terugkijken op een goede start van het wandelseizoen en leuke kennismaking 
met de NVOC 'De Lage Landen'. 

Greet & Dick Vos
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TUINCLUB 1 BIJ GERDA 
 
Onze eerste bijeenkomst van het herfstseizoen (op 6 oktober) verliep niet bepaald 
alleen met eerbied en overgave voor alles wat groeit en bloeit. Vreselijk veel 
andere zaken kwamen ruim aan de orde. Mocht je soms lid willen worden van een 
echte tuinclub (herhaal het woord ‘tuin’) dan moet je je nog even achter de 
leergierige oortjes krabben alvorens toe te treden. Als ik toch steeds de klos moet 
zijn om de wonderen van Moeder Natuur, door ons met eerbied besproken, ter 
lering en vermaak aan jullie, outsiders, te verhalen, valt dit helemaal niet mee voor 
een serieus iemand als ik, hoor! Mogelijk was de hete zomer in de tongetjes gaan 

spruiten van deze enorme tuinkwebbels. Echt, het zou de moeite waard zijn om 
volgende keer het aantal decibels te meten, dat zeven keeltjes met en door elkaar 
kunnen voortbrengen. Tevens niet gehinderd door eigen kennis van plantjes en zo 
kan dit (wederom) echt niet anders worden dan een vreselijk rommelig verslagje. 
We werden deze keer ontvangen door Gerda, die werkelijk wist wat ons tuiners 
toekwam en ons bij de koffie trakteerde op heerlijke zelfgebakken koekjes en 
soesjes die boordevol slagroom zaten. (Was dit mogelijk een ontspannend excuus 
voor het smeren der dameskeeltjes?) Schrijfster dezes zat ondertussen enigszins 
achterdochtig te kijken naar twee enorme Christusdorens naast haar gemakkelijke 
stoel die haar kuiten belaagden. Ze zaten vol rode bloemetjes en boordevol dorens, 

maar ze waren zo mooi door verwaarlozing, zo leerde ik. Enfin, inmiddels was 
iedereen bezig iets aan elkaar of aan de buurvrouw te vertellen, terwijl Mohan een 
tweede parasolletje ontvouwde, wat met deze Indian Summer geen luxe was. Ik 
hoorde nieuwtjes over een modeshow waar niks aan was en over een andere, die 
eraan kwam en waar alles drie euro of zo ging kosten, dus op naar Albir, over de 
bewonderde leren tas van een dierbaar lid, die toch van echt plastic bleek te zijn à 
raison van 5 euro, (de tas) en bij een andere geachte aanwezige was de hare uit 
de huiskamer gestolen en teruggevonden uiteraard zonder portemonnee bij het 
tuinafval. We gaan verder. Het aanstaande tochtje van de club naar Elche werd 
alvast geprezen, met voorrang in de bus voor de tuinclubbers (anders was het zo 
stil onderweg). Niet vergeten insectenspray mee te nemen voor enge rode kevers 
op de beroemde palmen. Een Datura kwam ter sprake waarbij een telmachine 
moet zijn gebruikt om te weten dat hij 231 bloemen draagt, zo werd trots vermeld. 
Zelfs de barranco stond nu stampvol uitzaaiers. Wow dus. Een waar klapstuk werd 
nu verhaald, en dat ging over een bananenboom die omgezaagd werd met 72 
bananen, die nu voor het serre raam hangen. Adres bij mij verkrijgbaar. Een 
liefhebster van Sereh (citroengras) vond dat de stengels net tampons waren, wie 
lust er nog peultjes? En haar Stephanotis lijkt op een stel piemeltjes die de pan uit 
groeien (???). Kan je knikkers op plakken (???) en het was klaar in een wip. 
Daarom moest je ook nooit verpakt gehakt bij de supermercado kopen. En Albert 
van Monaco bleek tot nu toe 80 kindertjes rond te hebben kruipen. Scheelt in zijn 
toelage met al de kinderbijslag voor pa. En het hoefde niet meer om al de lieve 
vriendinnen een leuk diamantje kado te geven. Nog meer interessante items 
kwamen pas goed op gang toen de wijn werd gesavoureerd met een zalige
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cheesecake na onze gezonde wandeling door Gerda´s tuin. (Lichaamsbeweging 
wordt door ons op hoge prijs gesteld). Vooral na het tweede glas (met 
toiletbezoek) moest ik even denken aan meneer Blixen, een Deen, die rond 1950 of 
zo eens zei; ‘Wat is een mens, welbeschouwd, méér dan een nauwkeurig 
afgestelde ingenieuze machine om oneindig kunstig wijn om te zetten in urine?’. 
Tja, dan kan je toch niet achterblijven met ook een story, dus ondergetekende 
verhaalde, en dat was nou eens echt waar, over een goed geconserveerde vriendin 
wiens klusjesman wel van een verzetje hield, en die zich ineens met glimmende 
voorpret oogjes naakt aan haar presenteerde. Maar hij had zich helemaal, ik 
herhaal he-le-maal kaalgeschoren, geen haartje had hij waar dan ook laten zitten! 

Hier knapte zijn toekomstige prooi meteen op af, ja zeg, dat is toch geen gezicht? 
En dus droop de haarloze bedroefd af. Gelukkig duurden deze akelige verhalen niet 
lang, er waren nog enige altijd leuke Marokkanen-moppies ter afsluiting, waarna 
we ons allemaal helemaal verzadigd naar lichaam en geest overeind hesen, na 
natuurlijk weer een datum te hebben afgesproken voor de volgende o zo leerzame 
ochtend, we zien wel! 
 

Georgina en Wouter 
 
TUINCLUB 2 BIJ JOEP EN ANNETTE  
 

Op 12 oktober waren we te gast bij Joep en Annette. Allereerst was een wandeling 
gepland in het natuurgebied van Canor. Joep leidde ons door het prachtige gebied, 
waar menig plantje werd bekeken en besproken en hij ons uitlegde welke 
wandelingen we in dit gebied konden maken. Ik denk dat menig tuinclublid er in de 
toekomst nog wat voetsporen zal achterlaten. 
 

Na de wandeling reden we naar het huis van Joep en Annette, waar we door 
Annette ontvangen werden op het zwembadterras met koffie en heerlijke, 
zelfgemaakte appel- en vijgentaart. Vervolgens werd de tuin bekeken. Deze 
bestaat uit 2 delen: 
• Een volwassen aangeplant deel, dat een erg warm en knus gevoel geeft en 
menige van onze leden met een tuin in aanleg volop ideeën gaf om hard aan de 
slag te gaan, maar ook om ons te laten dromen over planten, die we dan weer in 
de schaduw kunnen zetten van die grote bomen. Een plaatje! 
• Via een mooi doorkijkje/loopje kwamen we in het ‘wilde’ deel, puur Costa Blanca 
natuur met wat amandelbomen. Ook daar toch weer veel plantjes bekeken en 
ideeën uitgewisseld over snoeien van bomen, trapjes en paadjes maken, afval 
branden etc. Voor diegenen, die de naam van het plantje met paarse 
bloemrestantjes willen weten, Cora heeft het opgezocht en het heet: globularia 
alypum. 
 

Op het terras hebben we nog flink nagepraat onder het genot van een gevuld glas 
en heerlijke hapjes. Het was een heerlijk begin van het tuinclub 2 seizoen! Joep en 
Annette, bedankt voor deze ‘ochtend’ en geniet van jullie bijzondere plekje. 
 

Marianne
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BERGSTAPPERS NAAR COL DE RATES 
 
Op de eerste zaterdag van oktober hebben we gewandeld naar de Torre de Gerro 
bij Denia. Tijdens de lunch kwam de suggestie van onder andere Lenie om toch te 
kijken of er nog voldoende belangstelling is voor een wat langere wandeling, 
zonder lunch van middelzwaar niveau. Hoewel afgesproken was dat de langere 
wandelingen wegens gebrek aan belangstelling dit seizoen komen te vervallen, 
bleek toch dat bij een snelle inventarisatie door Frans en Mary, er vrij veel 
interesse was voor een tweede wandeling in de maand. Daarop werd spontaan 
afgesproken om ook de 18e toch een wandeling de plannen. En zo vertrokken we 

op zondagochtend om 9:30 uur, met een groep van 15 enthousiaste wandelaars, in 
de richting van Jalon en Alcalali. Even na Alcalali sloegen we linksaf om de 
wandeling te maken 
naar de Col de Rates, 
niet direct omhoog 
maar een andere 
variant, via de 
achterkant, die 
lichter is. 
 

Het viel ons op door 

een speling van het 
klimaat dat er soms 
bloemen gezien 
worden die je in deze 
tijd helemaal niet 
verwacht, alsof er 
een tweede voorjaar 
aankomt. Of houdt 
het verband met de 
regen van de afgelopen tijd.? Als ik mijn oor goed te luisteren heb gelegd, is een 

gewild verjaardagscadeau in Spanje, geen parasol als u dat zou denken maar een 
regenmeter! Geen regenmeter tot max. 40 mm maar minstens een van 100 of 200 
mm wil je er iets aan kunnen hebben! Wat wel past in deze tijd waren de bloeiende 
heidestruiken. Een prachtig gezicht zeker in combinatie met het uitzicht daar 
achter. Na ongeveer een uur zijn we van ruim 300 meter hoogte, ons startpunt, 
gestegen naar ongeveer 450 meter. 
 

Het werd zo langzamerhand tijd voor de eerste pauze. Met een voldaan gevoel 
streken we neer bij een leuk huisje in de campo, waar je beschut kon zitten. 
Tijdens het koffiedrinken werd meteen even besproken of iedereen zijn geld van de 
DSB bank wel tijdig overgemaakt had. Zoals wel vaker in Spanje zijn er geen 
slachtoffers in de groep maar wordt het onderwerp wel uitgebreid besproken, 
misschien uit een soort schuldgevoel naar degenen die wel gedupeerd zijn terwijl 
wij hier genieten. 
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Als er wolken aankomen en Jacqueline als eerste denkt dat het gaat regenen wordt 
de rugzak weer opgepakt voor het tweede deel van de wandeling. Op de Col de 
Rates bij het restaurant neemt Cora afscheid, het was voor haar genoeg geweest. 
Met 14 mensen liepen we naar beneden om halverwege onze boterham te eten. En 
dan komen de voorspellingen over het voorgevoel van ook anderen uit: het begint 
langzaam te regenen. Snel lopen we verder sommigen trekken regenkleding aan, 
anderen hebben dat niet bij zich. De laatste 20 minuten leggen we af in stromende 
regen. De meesten hebben een natte broek en sommigen zijn half doorweekt. Snel 
bereiken we de auto waar met aanwijzingen van Harry iedereen veilig op de weg 
kan keren, richting Moraira. 
 

Omdat we flink nat geworden zijn wordt de gezellige afterparty na het wandelen 
dit keer afgelast. Iedereen bedankt Frans en Mary voor de prachtige wandeling met 
vooral mooie uitzichten. Er wordt nog een keer gezegd dat, als de groep het op 
prijs stelt om een tweede keer in de maand te gaan wandelen, dat dan altijd op 
verzoek Mary, Frans of Loek gebeld kan worden, die bij voldoende belangstelling 
dan een geschikte route zal uitzoeken. Ook is het natuurlijk mogelijk dat leden van 
de club of andere belangstellenden, ook deze keer hadden we een gast met veel 
wandelervaring in de bergen, met spontane eigen voorstellen kunnen komen. 
Nogmaals, aarzel niet. Hebt u de derde zondag van de maand zin om te wandelen 
bel een aantal geïnteresseerden en sluit dat kort met de bergstappers, u zult zien, 
u wordt op uw wenken bediend! 

Guus Gerssen 
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NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 OKTOBER 2009 
 
1. Welkom en opening 
 

De voorzitter, Roel de Jong opent de vergadering om 15:00 uur; stelt vast dat er 
niet het vereiste aantal leden aanwezig is om rechtsgeldig te vergaderen en schorst 
de vergadering tot 15:30 uur. 
 

Om 15.30 uur zijn er 77 leden aanwezig; wordt de vergadering opnieuw geopend 
en heet de voorzitter allen welkom. Er zijn 10 clubleden, die zich verontschuldigd 
hebben en/of per volmacht vertegenwoordigd zijn (het voltallige bestuur en alle 

leden van de accommodatiecommissie zijn aanwezig). 
 
2. Uiteenzetting totstandkoming overeenstemming met eigenaar 
 

Na 6 rondes onderhandelen werd overeengekomen: 
 het huurcontract te verlengen tot 1 juli 2014. 
 een optie voor 6 bijkomende jaren aan dezelfde voorwaarden moet door de 

eigenaar al dan niet gelicht worden vóór 1 juli 2013. 
 de NVOC mag een aantal verbeteringen aan het gebouw aanbrengen. 
 indien de optie van de 6 bijkomende jaren niet gelicht zou worden, worden de 

kosten voor deze verbeteringen terugbetaald aan de NVOC. 

 verder kan de NVOC beschikken over een terrein achter het huidige gebouw, in 
te richten als parkeerterrein 

 
3. Voorlopige plannen tot verbetering van de accommodatie. 
 

 
Hierboven ziet u een schets van de huidige situatie en op de volgende pagina de 
situatie zoals deze door Jan Brinkman is gepresenteerd. Het plan voorziet in een 
uitbreiding en verbetering van de sanitaire voorzieningen (dames en heren 
gescheiden, met een invalide toilet) en een ruimere indeling van de bar en de zaal. 
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De bar is aanzienlijk ruimer van opzet en beter gesitueerd ten opzichte van de 
keuken en kan voor speciale gelegenheid samengevoegd worden met de zaal. De 
zaal vormt in de nieuwe situatie één grote ruimte en krijgt bovendien een hoger 
plafond, waardoor het met meer mensen aangenamer toeven zal zijn. Voor de 
rokers wordt tevens een speciale ruimte gereserveerd.  

 
Thom Karremans gaf vervolgens méér uitleg bij een eerste alternatief, waarbij alle 
toiletten gegroepeerd worden in de zone, waar de toiletten nu zijn met een 
uitbreiding in de richting van de huidige zaal. De huidige bar wordt dan grotendeels 
rookruimte en de huidige ingang zou nog enkel als nooduitgang dienen. Een 
nieuwe ingang wordt dan voorzien naast de open haard. 
 

De gepresenteerde plannen zijn een aanzet om te kijken in hoeverre een en ander 
haalbaar is, zowel qua uitvoering als qua kosten. De eigenaar moet akkoord gaan 
en de plannen zullen door de lokale overheid moeten goedgekeurd worden. Over 
alle ontwikkelingen zullen de leden ten gepaste tijde geïnformeerd worden. 
 
4. Rondvraag 
 

 Bas: Is de overspanning van 10 meter voor een ruimte zonder palen haalbaar? 
Mag technisch geen probleem zijn. 

 Ad/Hugo: Zullen er tijdens de werken belemmeringen zijn en wat is het 
tijdsschema? Ja, er zal hinder zijn, we zullen die zoveel mogelijk beperken. 
Uitvoering is voorzien in 2010. 

 Hein: Kan een plattegrond van de huidige situatie op A4 ter beschikking worden 
gesteld voor leden, die zelf wat willen tekenen en voorstellen? Dit idee wordt 
meegenomen. 

 Kees: Spreekt zijn waardering uit voor het werk van de accommodatiecommissie 
en meldt, dat er vanaf 2010 in alle openbare lokalen een rookverbod komt. 

 Lenie: wijst op de ruimte bij de ingang naar de keuken en vraagt of die ruimte 
niet nuttiger zou kunnen gebruikt worden. 



Nieuwsbrief november 2009 Pagina 29 

 Jean: Is airco wel nodig? Hierover bestaan verschillende meningen; er zal 
gekeken worden waar wél en waar niet in functie van de behoeften én het 
kostenplaatje. 

 Peter: Kunnen we niet beter elders huren? Dit werd onderzocht en afgewogen 
en de huidige oplossing kwam als best haalbare uit die vergelijking. 

 Anneke: Moeten we zo’n groot project opzetten, enkel om de toiletten te 
verbeteren? De ruimte is nu al te klein en niet echt zoals we ze wensen en 
wanneer de toiletten dan ruimer worden, gaat dat ten koste van de reeds te 
kleine ruimte in de zaal, vandaar... 

 Ronald: In elke bar ter wereld wordt gerookt! Wij zoeken naar een oplossing 
waarbij rokers en niet-rokers mekaar niet hinderen. 

 
5. Stemming door handopsteking 
 

Unaniem geeft de vergadering groen licht aan het bestuur om de voorgestelde weg 
te gaan bewandelen. 
 
6. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:30 uur. 
 

De secretaris 
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BERGSTAPPERS IN NOVEMBER 
 
Zaterdag 7 november gaan we naar het Kasteel van Orba, zelf moeten we deze 
wandeling nog even voorwandelen, want onlangs hebben we hem zelf gelopen van 
de ‘verkeerde’ kant en dat was alleen maar om vele schrammen op de benen en 
zelfs armen op te lopen, dit pad was helemaal overgroeid, en de merktekens waren 
weg of we konden ze niet vinden. Inmiddels weten we dat je via Murla daar 
naartoe kunt maar dit gaan we vóór 7 november zelf nog even bekijken. Mocht u 
interesse hebben om mee te lopen, laat ons dit dan even weten, we weten wel dat 
het een niet zware wandeling is van rond de 2 uur. Maar met een lunch erna en dit 

moeten wij tijdig bespreken, vandaar het verzoek om u bijtijds te melden. 
 

Zondag 22 november willen we naar Benimaurell, er is dan een mooie niet al te 
zware wandeling die begint op de Caballo Verde, maar aan de achterzijde van de 
berg. Je gaat daar een baranco in met vele fruitbomen en loopt er vrij beschut voor 
eventuele koude weersinvloeden. Deze wandeling is ongeveer 2 tot 2½ uur. 
 

Vorig seizoen hebben we de langere wandelingen van het programma geschrapt 
zoals u nog wel zult weten. Nu - op aanvraag - willen wij deze toch weer graag 
organiseren, maar dan wel met het verzoek dat, als u mee wilt gaan, dat u zich 
dan moet aanmelden. Hebben wij de vrijdag ervoor nog geen aanmeldingen of 

slechts eentje of zo dan gaat de wandeling niet door. Het spreekt vanzelf dat de 
wandelingen nooit doorgaan met slecht weer, regen voornamelijk, maar dit wordt 
door de organisatie goed in de gaten gehouden de dagen voorafgaand aan de 
wandelingen. 
 

Hopend op een mooi wandelseizoen groeten wij u en hopelijk tot ziens op een van 
onze wandelingen. Verzamelen voor beide wandelingen bij Pan Pan y Jamon Jamon 
om 9:30 uur. Telefoonnummers voor november om u aan te melden bij Frans: 
966491459 of 620363580. 

De bergstappers 
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SPAANSE FILMCYCLUS 
 
Na de wel zeer bijzonder druk bezochte filmavond 'Volver' op 13 oktober, vervolgen 
we de Spaanse filmcyclus op dinsdagavond 10 november met een tweede film 
van Pedro Almodóvar: 'Live Flesh'. In deze film uit 2006 worden de karakters 
gespeeld dor o.a. Javier Bardem, Francesca Neri, Liberto Rabal, Angela Molina en 
José Sancho. De film begint om 20:30 uur en duurt 98 minuten met zoals 
gebruikelijk een drink-/plas-/rookpauze. De toegang is in principe gratis, waarbij 
echter ten overvloede nogmaals wordt vermeld, dat ten behoeve van de 
energiekosten aan elke aanwezige een bijdrage van € 0,50 in de 'Koperen Ploert' 

wordt gevraagd. Introducés zijn steeds van harte welkom. 
 

Na een vrijpartij in een disco besluit de twintigjarige 
Victor bij Elena langs te gaan. Het bezoek verloopt 
anders dan verwacht: Elena voelt zich belaagd en 
bedreigt hem met haar vaders pistool. Net wanneer de 
politieagenten David en Sancho op het toneel 
verschijnen, gaat het pistool af. Victor belandt achter de 
tralies en David in een rolstoel. Terwijl Victor 
zijn straf uitzit, groeit David uit tot de ster 
van de Paralympics en trouwt met Elena. 
 

Dit komt Victor ter ore en hij raakt geobsedeerd door 
wraakzuchtige gedachten. Als hij uit de gevangenis 
wordt ontslagen raken Elena, David, Sancho en zijn 
vrouw Clara verstrikt in een ingrijpend spel. 

 

De film begint en eindigt met een geboorte rond Kerstmis, midden op straat. Toen 
Victor op de wereld kwam ging het Spaanse volk gebukt onder het Franco-regime. 
In 1996 zijn de trottoirs gevuld met vrolijke, dronken mensen. Victor's zoon wordt 
in een beter land geboren. 
 

In 2010 wordt deze cyclus voortgezet met de volgende films: 
 

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

    
 

Na vertoning kunt u de dvd’s lenen in de bibliotheek. 
 

Arie Grootenboer
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PRESENTATIE ERFRECHT 
 
Een aantal maanden geleden kregen we de vraag om een avond te 
organiseren m.b.t. erfrecht. Wij hebben Mariëlla Kruit van SAFE 
(Financieel Advies S.L.) uit Teulada bereid gevonden om op 
17 november een presentatie te verzorgen voor de leden van de 
Nederlandse Club in Moraira. Mariëlla wil niet zomaar een financieel-
technisch verhaal houden, maar aan de hand van een aantal cases, bepaalde 
regelingen, waar veel mensen, die in Spanje wonen of daar langer verblijven, mee 
te maken hebben, met u bespreken. U kunt daarbij o.a. denken aan bijvoorbeeld 

schenken/vruchtgebruikconstructies, erfrecht etc. Misschien hebt u nog vragen of 
wilt u meer weten over een bepaald onderwerp. Mailt u dat dan naar 
mariella@safegroep.com. Mariëlla zal proberen om de cases af te stemmen op de 
vragen, die er leven en de informatiebehoefte, die uit de mails blijkt. Wel wijzen wij 
u er op dat het niet mogelijk zal zijn om stil te staan bij ieders persoonlijke situatie 
of probleem (voor persoonlijke zaken kunt u haar rechtsreeks benaderen). Het is 
een presentatie, dus worden de verschillende onderwerpen vanuit een algemeen 
perspectief besproken. Graag tot ziens op 17 november om 20:00 uur. 
 

De evenementencommissie 
 

 
VAN DE GEMEENTE 
 
Op 18 november om 20:00 uur, zal de burgemeester, ten behoeve van de 
Nederlandstalige inwoners, informatie geven over het wel en wee van de 
gemeente. Dit gebeurt in de zaal ‘La Senieta’. 

De redactie 
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BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 NOVEMBER* 
  
De vergadering is gepland op 19 november om 16:00 uur. Indien er niet 
voldoende leden aanwezig zouden zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen, wordt 
een tweede vergadering gepland om 16:30 uur (bij deze tweede vergadering is 
geen minimum quorum vereist). 
 

Dagorde: 

1. Welkom en opening.  

2. Eventuele mededelingen.  

3. Notulen vergadering 26-03-2009.  

4. Ingekomen en verzonden stukken.  

5. Financiële informatie. 

6. Samenstelling bestuur, ontslagnemingen, nieuwe kandidaturen, verkiezingen. 

 Aftredende niet herkiesbare bestuursleden: Monique Krijgsman  

 Aftredende herkiesbare bestuursleden: Thom Karremans  

7. Samenstelling bestuur 

8. Handhaving van regel 14 van het huishoudelijk reglement: 

‘De ledenvergadering bepaalt de prijzen van de consumpties.’  

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

*De gewone statutaire algemene ledenvergadering vindt plaats in maart. 
 

Dolf Bergmans, secretaris 
 
 
STAMPPOTMAALTIJD 
 
Na afloop van de ledenvergadering op 19 november bereidt het vernieuwde 

keukenteam een echte Hollandse stamppotmaaltijd. Het menu is als volgt: 
 

 Stamppot peen en uien (hutspot) met gehaktbal en/of 
 Stamppot boerenkool met rookworst 
 Grand dessert 
 Koffie 
 

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

De evenementencommissie 
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND 
 
Hans Kok is ca. 10 jaar geleden begonnen met het verzorgen van klassieke 
muziekavonden. Een prachtig initiatief, dat zich in de loop der jaren heeft 
ontwikkeld tot een waardevolle traditie. We kunnen hem daarvoor niet erkentelijk 
genoeg zijn! Toen Hans liet weten zich terug te trekken, was duidelijk dat deze 
traditie voortgezet moest worden. Ik vind het een eer, dat ik daarvoor mag gaan 
zorgen. Op de eerstkomende muziekavond - 24 november - zullen twee werken 
worden gebracht, die Hans al in de planning had. 
 

Vóór de pauze: het vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdi 

Zes jaren lang duurde het voordat Mendelssohn zijn compositie in première durfde 
te laten gaan. Voortdurend twijfelde hij of het wel goed genoeg was en 
voortdurend vroeg hij advies aan zijn vriend, de violist Ferdinand David, die het 
stuk zou uitvoeren. Zo werd het het eerste vioolconcert ooit, dat in overleg met de 
solist is geschreven. En toen het eindelijk zo ver was dat de première zou 
plaatsvinden, kon Mendelssohn het niet dirigeren omdat hij ziek was (misschien wel 
van de zenuwen en de twijfels). Een inderhaast opgeroepen dirigent leidde de 
première en het werd een eclatant succes! In onze uitvoering is Anne Sophie 
Mutter de soliste. Mutter is een - naar onze maatstaven nog jeugdig (46 jaar) - 
talent, dat op haar 13e al soleerde en gaandeweg van wonderkind tot gevierde 

grootheid is geworden. (Zo draagt de straat, waarin zij woont, haar naam!) Zij 
speelt dit gevoelige en superromantische werk zoals het gespeeld behoort te 
worden: lichtvoetig en zonder opsmuk. Ze wil bewondering voor het stúk 
afdwingen en niet - zoals sommige van haar beroemde voorgangers - voor haar 
eigen virtuositeit. 
 

Na de pauze: het triple-concert (voor piano-viool-cello en orkest) van L. 
van Beethoven 
Een bijzonder concert in een heel bijzondere uitvoering. Namelijk door het Simon 
Bolivar Youth Orchestra van Venezuela. Meestal zijn jeugdorkesten meer 
aandoenlijk dan hoogstaand en trekken ze een welwillend publiek van trotse 

ouders en grootouders en van puisterige vriendjes en vriendinnetjes. Maar als een 
jeugdorkest het presteert om uitgenodigd te worden op de Salzburger Festspiele en 
dan óók nog met dit triple-concert het verwende en stijve Oostenrijkse 
muziekpubliek in extase weet te brengen, is zo’n orkest méér dan aandoenlijk. Dan 
is het hoogstaand! Nu had de jeugdige dirigent Gustavo Dudanel met zijn orkest al 
eerder de nodige lauweren geoogst en was met kanonnen als Martha Argerich en 
de gebroeders Capucon als solisten succes wel gegarandeerd. Maar zó’n succes…?! 
Voor wie uitvoeringen door gevestigde beroemdheden zoals Oistrakh - 
Rostropovich - Richter met von Karajan en de Berliner Philharmoniker gewend is, is 
de Salzburger uitvoering door het Simon Bolivar Jeugdorkest een belevenis. De dvd 

toont deze Salzburger uitvoering. 
 

Méér bijzonderheden over de beide werken en de beide componisten zal ik u graag 
- vóór de muziek uit - vertellen op 24 november om 20:00 uur. Ik hoop velen van u 
te mogen begroeten. 

Erik Hulleman 
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DAGTOCHT MURCIA 
  

Kerstinkopen op dinsdag 15 december met de 
bustocht naar Murcia (IKEA). Op 15 december 
organiseert de evenementencommissie een bustocht 
naar Murcia. Tevens wordt een bezoek aan Ikea voor de 
liefhebbers mogelijk gemaakt. Vanaf begin november 
ligt de lijst bij onze gastvrouwen. 

 

De evenementencommissie 

 
SPAANSE WIJNPROEVERIJ 
 
Mis uw kans niet om uw mooiste Spaanse wijnvondst aan de leden te presenteren! 
De evenementencommissie is voornemens en onder voorbehoud van voldoende 
belangstelling in het winterseizoen een Spaanse wijnproeverij te organiseren. Het 
zal verder zonder enige commerciële bijbedoeling voor en door onze eigen leden 
zijn. Wij hopen daarvoor een beperkt aantal - van zeg zes tot acht - ‘promotors’ te 
vinden, die op Arnesol de deelnemers de gelegenheid willen geven om mee te 
genieten van hun ‘eigen’ favoriete Spaanse wijn. Om het echter betaalbaar te 

houden is de enige beperking dat de te proeven wijnen Spaans moeten zijn en niet 
meer dan € 6,00 per fles mogen kosten. Daar ligt natuurlijk ook de kunst. 
Van de promotors wordt verwacht dat hij en/of natuurlijk zij een korte toelichting 
wil geven over zijn vondst’’, de regio van herkomst en b.v. een smaaknotitie en 
eventueel de betrokken bodega waar de wijn te koop is. Op die wijze kan eenieder 
in een kort bestek van een paar uur een tiental betaalbare prachtwijnen leren 
kennen. 
Leden die ervoor voelen hun wijnkennis met anderen te delen en hun favoriete 
wijn willen laten proeven en er iets over willen vertellen kunnen zich opgeven bij 
de leden van de evenmentencommissie op de eerstvolgende clubmiddagen of bij 
de gastvrouwen. Bij gebleken interesse zal er een lijst voor de deelnemers komen 
bij de gastvrouwen en een datum worden bekendgemaakt. 
Van de deelnemers zal een geringe bijdrage worden gevraagd om de kosten van 
de aanschaf van de wijnen door de ‘promotors’ te delgen en om deze niet op hoge 
kosten te jagen. Te denken is aan € 3 of € 4 p.p. Laat deze kans om voor weinig 
geld een groot aantal ‘toppers’ uit ons eigen Spanje te leren kennen niet 
voorbijgaan. 

De evenmentencommissie 

 
CHEF VAN DE MAAND 
 
Omstandigheden buiten onze wil en buiten die van de gecont(r)acteerde chef van 
de maand deden, op het laatste nippertje, het recept in het water vallen. In de 
volgende nieuwsbrief wordt dit beslist rechtgezet! 

De redactie 
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PLEZIER MET DE PC 
 
Deze maand: Windows 7 
 

Op 22 oktober is de nieuwe versie van Windows 7 officieel uitgekomen en heeft in 
de voorverkoop bij de Britse Amazonwinkel direct al een record gebroken. In de 
eerste acht uur zijn reeds meer exemplaren verkocht dan destijds van Vista in de 
gehele voorverkoopperiode. Zelfs de immens populaire Harry Potter verkopen 
worden ovetroffen. Dit wekt hoge verwachtingen aan de nieuwe Microsoft-loot, die 
al geruime tijd als beta-release beschikbaar is. Dit is na het niet zo succesvolle 
Vista wellicht niet geheel ten onrechte. Zonder al te technisch te willen worden kan 

ik u melden, dat ik Windows 7 heb geïnstalleerd op een wat oudere pc (Pentium 
III, 1Ghz) met slechts 512Mb intern geheugen. De installatie verliep vlotjes en het 
systeem draaide daarna nog behoorlijk ook, weliswaar met laagste prestatie-index, 
maar toch! Dat wil niet zeggen dat u Windows 7 zomaar op elke oude pc zult 
kunnen installeren. De minimale systeemeisen voor Windows 7 waarmee rekening 
gehouden moet worden zijn als volgt: 

Verder is het belangrijk om te weten dat een upgrade installatie alleen mogelijk is 
vanaf Windows Vista. Wilt u overstappen van Windows XP naar Windows 7, dan 
kan dit alleen middels een zogenaamde ‘schone’ installatie. Dit is overigens in beide 
gevallen de meest geprefereerde werkwijze, omdat zo het overnemen van 
vervuiling vanuit de ‘oude’ installatie wordt voorkomen. Een ander aspect is dat 
Windows 7 geleverd wordt zonder mail-, foto- en videobewerkingsprogramma’s. Dit 
is het gevolg van de strategie om steeds meer software via het internet 
beschikbaar te maken. U zult deze dus zelf moeten downloaden en installeren. 

Eigenlijk niets bijzonders, want van anti-virusprogramma’s zijn we dit al langer 
gewend. Microsoft biedt hiervoor in de Windows-Live familie een reeks van gratis 
toepassingen: Windows Live Movie Maker, Windows Live Photo Gallery en Windows 
Live Mail, maar ook het, vooral onder jongeren populaire, Windows Live 
Messenger. Binnenkort zal daarnaast ook het Office pakket via internet op 
abonneebasis beschikbaar worden gesteld. Wilt u niet wachten, dan kunt u nu al 
kiezen voor OpenOffice of de Google toepassingen Picasa & Docs. Mede dankzij de 
mededingingsactiviteiten van ons aller Neelie Kroes heeft het er ook nog even op 
geleken dat Windows 7 zonder Internet Explorer uitgebracht zou gaan worden. Om 
een eerlijke concurrentie met andere browsers mogelijk te maken wordt IE echter 
wel meegeleverd, maar niet meer automatisch geïnstalleerd en wordt er tijdens de 
installatie gevraagd of u deze wel of niet wilt gebruiken. Vervolgens bepaalt u zelf 
welke browser uw voorkeur heeft: Google Chrome, Firefox of toch IE? Ik wens u in 
elk geval veel pc-plezier! 

Arie Grootenboer 
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HET GEVOEL VAN DE JAREN ‘50 
 

Per twee à drie straten was er wel een, een 
kruidenierswinkel. Een benaming, die nog dateerde 
uit de tijd, dat kruiden en specerijen uit verre 
gebieden hun weg naar Europa begonnen te maken. 
Nu waren het handelaars in – meestal - droge waren 
van alle aard geworden. 
 

Een rijtjeshuis, waarvan de benedenverdieping volledig werd ingepalmd door de 
handel. Soms werd ook nog net de stoep vóór het huis als verlengstuk van de 

winkel gebruikt. Daar stonden dan houten kratten met groenten en fruit, die door 
de winkelier op de vroegmarkt (vanaf 03.00 uur) gehaald werden. 
 

Een kruidenierszaak werd meestal gevoerd door een koppel, waarvan de man 
overdag dikwijls nog een bijbaantje elders had. Iedereen werd met de voornaam 
genoemd en was ook zo gekend. De zaakvoerders, Jules en Stefanie bijvoorbeeld, 
kenden niet alléén hun klantjes, maar ook nog hun gewoontes en behoeftes. Zo 
volstond het, dat je er als klein jochie binnenkwam en naar zeep vroeg om 
onmiddellijk het juiste product in de gewenste verpakking mee te krijgen. 
 

In een groot boek werden de bedragen met een dik potlood opgeschreven en aan 

het einde van de week of van de quinzaine (als er pree betaald was) werd er 
meestal afgerekend. 
 

Met de ‘Veiligheid van de Voedselketen’ hadden Jules noch Stefanie wat te stellen. 
Kwaliteitscontrole was eerder werk van de natte vinger en ook een goede neus. 
Niettemin waren er toch al voorschriften; zo moesten de vleeswaren in de winkel 
bewaard worden in een kastje met muggengaas ervoor! Om de andere dag trokken 
ze ook een propere stofjas aan, zij een witte en hij een grijze. 
 

Toen kwam er uit Amerika een wel héél raar gebruik overgewaaid: de 
supermarkt... of beter: de wereld op zijn kop! De klanten zouden vrij rondlopen in 

de zaak en maar bij elkaar graaien wat ze nodig hadden en betalen bij het verlaten 
van de winkel. De Jules had erover horen spreken en in Antwerpen op de 
Groenplaats zou een eerste supermarkt opengaan, maar die zou even snel weer 
dichtgaan dacht hij. Stel je maar eens voor, dat iedereen zomaar in de schappen 
zou beginnen rommelen en snuffelen. Bovendien alles op voorhand reeds verpakt 
en gewogen, hoe kan je dan nog twee sneetjes kaas kopen? Vervolgens bij het 
buitengaan nog eens opnieuw alles vastnemen en de rekening maken. Allemaal 
dubbel werk en de chaos zal niet meer te overzien zijn. 
 

In Amerika zijn ze daar gek genoeg voor, maar daar zal het dan ook bij blijven! 
 

supermarket →  τεκράμρεπυοσ tkramrepuS dekramrepus tekramrepus ر ماركت سوب
supermercado supermarket supermarché samoposluživanje supermercato... 
 

Doberman 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Punica granatum (granaatappel) 
 

De granaatappel heeft een heel oude historie. De plant is afkomstig uit Perzië, 
maar had ook bekendheid bij de Chinezen,in India en bij de oude Egyptenaren, al 
zo'n 2500 jaar voor Christus. Bij deze volkeren was het meer een heilige vrucht. De 
eerste afbeeldingen van de granaatappel zijn gevonden in de graftomben op 
grafschilderijen van de Egyptenaren. Zo heeft ook Farao Toetanchamon (1354-
1346 v. Chr.) granaatappels meegekregen in zijn graf. De Punica als 
geslachtsnaam komt van de Feniciërs, bij hen was de teelt voor een gedeelte om 

religieuze redenen. Ondanks het feit, dat de Punica granatum eeuwen lang,langs 
de Middellandse zee is gekweekt, heeft de boom hier in Spanje nooit op de campo 
die positie ingenomen als bijvoorbeeld de olijfboom, de Johannesbroodboom, de 
vijg of de amandelen. De plant behoort tot de Kattenstaartfamilie (Lythraceae.) De 
plant zelf is geneeskrachtig en draagt bijzondere vruchten. Zo wordt uit de schors 
van de stam,de bloemen,wortels en schillen van de vruchten, geneesmiddelen 
tegen lintwormen gehaald. Verder heeft de vrucht een hoog gehalte van Kalium en 
vitamine C. Maar ook, wat de laatste tijd veel naar voren komt is, dat de 
granaatappel veel polyfenolen bevat. U weet wel, het betreffen hier de stoffen, die 
van rode wijn een ‘medicijn’ maken. Maar ook druivensap, of bessensap en groene 

thee worden hiervoor aanbevolen. Nu blijkt dat de concentratie in een 
granaatappel 3 à 4 maal zo hoog is, als bij de genoemde producten. Ook wordt er 
uit de vruchten kleurstoffen voor textiel en looistof voor leer gehaald. De 
granaatappel is een leuk boompje of struik, die niet 
veel hoger wordt dan zo'n 4 à 6 meter. De twijgen 
hebben doornen. De blaadjes zijn lancetvormig, met 
een lengte van 4à 7 cm. In de winter laat de plant zijn 
blad vallen. Dus ook hier aan de Costa Blanca. De 
oranje kleurige bloemen hebben een lengte van 2 à 3 
cm en groeien met 1 tot 5 stuks aan de uiteinden van 

de twijgen. Hier aan de Costa zijn de bloemen 
voornamelijk roodoranje kleurig. Er bestaan echter ook 
uitvoeringen, die witte en gele bloemen voortbrengen. 
De bloeiperiode is hier zo van mei t/m juli. De vrucht 
kan men wel heel speciaal noemen. Deze is 
appelvormig en kan een doorsnede bereiken van 12 
cm. Het uiterlijk van de vrucht is vaak prachtig doordat 
de ruwe leerachtige schil heel mooi rood, geel tot bruin 
kan kleuren. In alle cellen van de vrucht zitten veel 
pitten van ongeveer 3 mm gebet in een sappige zaadmantel. Men kan dit 
uitlepelen, maar ook kan men de vrucht uitpersen. Er zijn meerdere soorten 
granaatappeldrank. Maar wat kan de boom of struik zèlf voor u betekenen als 
toepassing in uw mediterrane tuin. Allereerst is deze mooie vruchtboom door zijn 
omvang en bescheiden hoogte makkelijk toepasbaar in een middelgrote tot grote 

tuin. U kunt de boom solitair plaatsen, maar ook heel goed te gebruiken bij de 
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afzetting van uw tuin. Geeft beschutting en privacy. En door de bloemen en 
vruchten een extra aanwinst. De boom is makkelijk te snoeien. Er bestaat ook een 
dwergsoort van de granaatappel, genaamd Punica granatum ‘nana’, die ten 
hoogste 1 meter hoog kan worden. Tot slot wil ik hierbij nogmaals duidelijk maken, 
dat de granaatappelboom zéér mediterraans is. Zelfs de stad Granada ontleent zijn 
naam aan de granaatappel. Dus eigenlijk kunt u de Punica granatum niet missen in 
uw mediterrane tuin. 

Rik de Greeff 
 
 

WIE WIL WAT? WIE WEET WAT? WIE WIL WAT WETEN? 
 
Nieuwe leden stellen zich voor 
Vanuit het zomerse, felle zonlicht stap ik het clubgebouw binnen. Lekker koel maar, 
ook lekker donker. Verdimme denk ik, ik zie niks... wat contouren, hoor stemmen, 
het geluid van een glas dat gevuld wordt. Met dat laatste ben ik vertrouwd, een 
goed begin nu. Tss... ik ontwaar mensen, veel mensen; lange, korte, dikke, dunne, 
met en zonder bril, met en zonder haar, blond en donker, krul en steil, met en 
zonder sigaret.. Ach jee, denk ik, wat nu? Beetje diepzeeduiken. Flink zijn zeg ik 
tegen mezelf en ik begin te schudden, handen weliswaar. Hallo, goede middag, 

hoi, da-ag, aangenaam, mijn naam is, ik ben en zo gaat dat maar door, het duizelt 
me enigszins. Ik zucht, mijn ogen flitsen naar rechts, naar links, achterom, vooruit, 
een heleboel ogen flitsen terug, het is al niet echt koud, maar hier krijg ik het heel 
warm van. Hoe onthoud ik in godsnaam al die namen en al die gezichten? Wie 
hoor bij wat en wat hoort bij wie? Dorst, denk ik, gróte dorst. Wil ik wel al die 
handen schudden, kan ik niet gewoon een glas wijn wegtutteren, in een hoekje 
aan de bar, zonder al die vreemde mensen? Wil me verstoppen? Nee, toch maar 
even doen, gedráág je nou. En ik schud verder, doodleuk schud ik enthousiast 
dezelfde mevrouw 3x de hand; nog niet eerder gezien denk ik, ‘Suffie’, wordt er 
achter me gefluisterd door Annús, lieve Annús, die mij hier heen heeft geloodst: 
‘Die heb je al een paar keer begroet’. Ik grinnik, goedemiddag en ga verder met 
mijn rondje begroetingen. Hallo da-ag, een Nico… en dan… alweer een Nico om 
het maar eenvoudig te houden… en een Wim, maar die heet Ton.. of toch Wim? En 
een Anna, een Hanna. Nee, denk ik, zó ga ik niet verder, ik doe het anders, heb ik 
besloten vóór ik doordraai van al die namen, die allemaal een gezicht hebben en 
die ik van mijn lang zal ze leven niet kan onthouden, want ik kén mijzelf. Ik schrijf 
wel een verhaaltje. Over mijzelf, een nieuwe, niet helemaal vers maar wel nieuw 
op deze club, nieuw in Moraira. da`s handig, schrijven, hoef ik niet steeds mijn 
naam te herhalen, want ik heb nou eenmaal een naam die niet zo algemeen is. Dus 
beste lezers en lezeressen, buenas dias! Dadette Maas is mijn naam, net na de 
helft vorige eeuw geboren, getogen in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 14 juli jl. ben ik 
hier neergestreken, in het heerlijke Spanje met de bedoeling te blijven. Mijn beroep 
is schilder, kunstschilder, niks zó heerlijk als achter, of vóór de ezel te kliederen 
met krijt of olieverf op doek. Mijn kunstopleiding heb ik in België gevolgd, zowel 
teken- als schilderkunst. Ik gaf privé-lessen aan kinderen en volwassenen,
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workshops op Terschelling, basisscholen, aan middelbare scholieren in België en 
individueel. Met regelmaat een opdracht, kleine en grotere; dit alles tot aan mijn 
vertrek naar Spanje. Ook hier zou ik graag willen starten met lesgeven; individueel 
of in kleine groep en een ruimte zoeken waar ik kan exposeren. Nieuwsgierig? 
Bienvenidos en mi casa! Tot zover, ik groet jullie en dank jullie wel voor al dat 
handengeschud en mij welkom heten. 

Dadette 
 
Liefde is eetbaar, een bijzonder en culinair uitstapje  
Op een plek waar hemel en aarde elkaar raken heeft het kunstenaarsechtpaar Rob 

en Hennie Froeling hun guesthouse ‘Can Seuño’ gebouwd en geopend. De 
omgeving is ronduit spectaculair, bergen, stilte en vergezichten. ‘Can Sueño’ ligt op 
650 meter hoogte, verscholen tussen de steeneiken. Het lijkt wel het randje van de 
wereld... maar, dat is schijn, want het ligt op 4 km afstand van het dorpje Tárbena. 
 

Op een zonnige dag in oktober waren wij met ons achten onderweg naar ‘Can 
Sueño’. Wij reden via Jalon, Alcalali en Parcent zo de bergen in richting Tárbena. 
Pracht route. Stapten even uit bij het hoogste punt van Col de Rates met een 
fantastisch uitzicht over het dal van Jalon. Verder langs kronkelige wegen kwamen 
wij eindelijk aan bij ‘Can Sueño’ en werden daar warm en hartelijk ontvangen door 
Rob en Hennie. Met een glas cava in de hand stonden wij buiten te genieten van 

een overweldigend uitzicht vanaf het terras van dit mooie huis. Binnen was een 
bijzonder interieur gecreëerd. 
 

De tafel stond al prachtig gedekt met fraai servies en mooie glazen. Wij kregen een 
uitgebreide uitleg van ons lunchmenu - ‘mesa rural’, een herfstmenu - 
klaargemaakt door Rob en Hennie. De keuken heeft de natuur als leidraad, haalt 
de inspiratie uit verse kruiden en bloemen en is altijd zoveel mogelijk biologisch, 
vers en eerlijk. 
 

Wij waren al meteen verbaasd en zeer verrast van alle heerlijkheden die op tafel 
kwamen. Aparte tapas, salade met meloen, druiven en mooie ham, pompoensoep 
met anijs, osobuco of ingepakte forel met courgette gratin, chocolade dessert met 

verse, zelf gemaakte marsepein en koffie toe. Wij dronken lekkere wijn uit Jalon en 
smulden van het huisgemaakte brood met aïoli. Wat een verwennerij! En de prijs? 
Alleszins redelijk en eigenlijk te laag voor de prijs-kwaliteitverhouding. 
 

Hier hebben Rob en Hennie hun droom kunnen realiseren. Met ‘blood, sweat and 
tears’ hebben zij - schijnbaar in de middle of nowhere, maar in een overheersende 
schoonheid van natuur - hun fraaie huis gebouwd. Vooral met veel liefde en met de 
bedoeling dit te delen met anderen. Het was voor ons een bijzondere ervaring om 
hier van hun droom te mogen genieten. 
 

Wij kunnen dit fraais bij iedereen aanbevelen, alleen al een kijkje op hun website 
www.cansueno.eu is een verrassing en de ontmoeting met Rob en Hennie zul je 
niet meer vergeten. 
 

Binnenkort komt het eerste van een serie kookboeken ‘Liefde is eetbaar’ van 
Hennie uit. Weer een verrassing! Namens onze groep, 

Edwien en Berit 
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Waarschuwing! 
Met deze warme dagen vinden wij het lekker, de slaapkamerdeur nog even wijd 
open te zetten, zodat we in een heerlijk frisse slaapkamer in slaap kunnen vallen. 
Advies mijnerzijds: NIET DOEN! 
 

Deze deur komt bij ons uit op het geheel afgesloten terras, waarvan de buitendeur 
steeds op slot zit, maar waar wij vanuit de kamer geen zicht op hebben. Op een 
gegeven moment ging Pauline naar het terras en zag in de slaapkamer een 
verandering. Ze liep daarop terug naar de kamer om mij te waarschuwen. Ik direct 
naar de slaapkamer en constateerde, dat ze het goed had gezien. Het nodige 
overhoop gehaald en enkele sieraden van Pauline lagen op het bed. Het geheel 

geïnventariseerd, waarbij bleek dat er niet alleen een dure ring weg was, maar 
tevens ondermeer paspoort en rijbewijs van Pauline. 
 

Doordat Pauline op het terras ging kijken is waarschijnlijk verdere ellende 
voorkomen, want denkelijk is de insluiper, toen hij Pauline zag of hoorde komen, 
de aangrenzende badkamer in gevlucht. Op het moment, dat zij mij ging 
waarschuwen, heeft hij waarschijnlijk de benen genomen. 
 

De volgende dag aangifte gedaan bij de Cuardia Civil. Men drong erop aan een 
volgende keer direct contact met hen op te nemen hetgeen wij niet hadden gedaan 
ten gevolge van een eerder opgedane ervaring. Voorts bleek de schade niet te 
worden gedekt door de verzekering, omdat er geen sporen van braak waren. Deze 

clausule staat in vrijwel iedere polis. 
 

Al met al een zeer onplezierige ervaring, die ik met u wil delen om te voorkomen, 
dat u hiermede wellicht ook wordt geconfronteerd. 

Roel de Jong 
 
 
PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Deze maand: doorloper 
 

Op de linkerpagina ziet u de doorloper waar u zich deze maand het 
hoofd over kunt breken. Hiernaast de oplossing van de zeeslagpuzzel 
van vorige maand. 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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