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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
NOVEMBER 2013 

 

Correspondentieadres: 
NVOC ‘De Lage Landen’ 

Buzón T 733 

03724 Moraira-Teulada 
Spanje 

Bezoekadres: 
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 

'Farmacia' 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 2013 is vastgesteld op € 80,00 per persoon. 

Bankrekening: IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544   BIC: BSABESBB 

   
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: 

Annette François 

Lex Vos de Wael 
Advertenties: Louk Clavan 

 

Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 19 november 2013. 

E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com 
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BESTUURSSAMENSTELLING per 28 maart 2013 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 337 907 
nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

Externe zaken 

Biljarten 
Golf 

Toneel 

1e Vicevoorzitter Joany Hübscher-Cohen 

659 674 974 

nvoc.joanyhubscher@gmail.com 

Bridge 

KKK 

Klaverjassen 

1e Secretaris Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

965 974 941 
nvoc.coradekkers@gmail.com 

Bergstappers 

Redactie 
Tuinclub 

Ziekencontact 

2e Secretaris Arlette van der Burg-Mol 

965 748 560 
nvoc.arlettemol@gmail.com 

 

Bibliotheek 

Prikbord 
Spaanse les 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Wim Witteveen 

669 454 373 

nvoc.wimwitteveen@gmail.com 

Advertenties 

Lay-out 

Tennis 
Golf 

2de penningmeester Theo Tappen 
691 126 570 

nvoc.theotappen@gmail.com 

Jeu de boules 
Tennis 

 

Bestuurslid Anneke Blokland- 

van Leeuwen 
618 818 744 

nvoc.annekeblokland@gmail.com 

Bar 

Mode Op Maat 
Zangkoor 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 

695 867 006 
nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

Exposities 

Keuken 
Publicatiebord 

Schilderen 

Bestuurslid Perry van Glabbeek 
966 498 075 

nvoc.perry@gmail.com 

Accommodatie 
Evenementen 

Gastvrouwen 
Technische zaken 

Golf 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 
Chris Jacobs 

966 490 385 
634 337 907 

Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125 
Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Joany & Coos Hübscher 
Leny Oudendijk 

659 674 974 
965 745 628 

ClubBand Theo Tappen 691 126 570 
Evenementen: 
nvoc.evenementen@gmail.com 

Monique Croughs 
 

699 985 116 
 

Evenementenkalender Beheer: Rini den Hartog 965 747 479 
Externe zaken: Dolf Bergmans 

Chris Jacobs 
965 748 579 
634 337 907 

Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Joany Hübscher 

Perry van Glabbeek 
965 745 206 & 659 674 974 
966 498 075 

Golf: 
nvoc.golf@gmail.com 

Perry van Glabbeek 
Chris Jacobs 
Wim Witteveen 

966 498 075 
634 337 907 
669 454 373 

Horeca: Anneke Blokland 618 818 744 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers 

Kok Kroef  
695 867 006 
615 424 951 

Klaverjassen: Nico Zwinkels 965 748 596  
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 965 973 454 
Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Mode Op Maat: Coby Hilgeman 965 748 459 
Nieuwsbrief   Redactie: 
                    Lay-out: 
                    Advertenties: 
redactie@nvoc-delagelanden.com 

Annette François 669 376 361 
Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Louk Clavan 966 494 182 
  

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 
Schilderen: Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 
966 494 182 
966 491 834 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Spaanse les: Nico Huikeshoven 968 979 837 & 680 172 746 
Technische zaken: Chris Jacobs 634 337 907 
Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 
Domy Roël 
(administrateur) 

966 491 237 

Toneel Rini de Hartog 600 373 632 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Website: Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 678 172 119 
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 

 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 
14:30 - 17:00 ClubBand 

19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 

19:30 - 23:00 Bridgedrive 
  

  
Dinsdag 

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

13:00 - 16:30 Mode Op Maat 

 met Coby en Beatrijs 
  

  
Woensdag 

Hele dag Biljartclub 

Vanaf ± 13:00 Golf 
20:00 Klaverjassen 

  
  

Donderdag 
Hele dag 

10:00 - 13:00 

11:00 - 12:30 

Biljartclub 

Tekenen en schilderen met Anna & Louk 

Jeu de boules (in het park van Moraira) 
16:00 - 20:00 Clubmiddag 

16:30 - 18:00 Geldzaken  
15:30 - 18:00 Bibliotheek 

  

  
Vrijdag 

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

14:30 - 14:50 

15:00 - 18:30 

Inschrijven bridge 

Bridgedrive 
  

  
Zaterdag 

Vanaf ± 13:00 Golf   
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2013 EN 2014 
 

pagina 

NOVEMBER 2013 

2 nov 09:30 uur Bergstappers  (Pan Pan y Jamon Jamon) 26 

2 nov 09:30 uur Kookworkshop  (clubhuis) 32 

4 nov 20:00 uur Tuinclub 20 

10 nov 17:00 uur Goud van Oud  (clubhuis)  

12 nov 20:00 uur Filmavond  (clubhuis) 28 

14 nov 16:00 uur Bespreking Madridreis  (clubhuis) 34 

16 nov 09:30 uur Kookworkshop  (clubhuis) 32 

21 nov 15:30 uur Algemene Buitengewone Ledenvergadering 15 

23 nov 09:30 uur Kookworkshop  (clubhuis) 32 

24 nov 10:30 uur KKK   (clubhuis)  

26 nov 20:00 uur Klassieke Muziekavond  (clubhuis) 30 

  DECEMBER 2013  

2 dec  Tuinclub  

5 dec  Life muziek + tapas avond  

7 dec 09:30 uur Bergstappers  (Pan Pan y Jamon Jamon)  

9 t/m 13 dec  Reis naar Madrid, Toledo & El Escorial  

10 dec 20:00 uur Filmavond  (clubhuis)  

26 dec  Kerstdiner  (clubhuis)  

    

 

 
 

*****   Bij deze activiteiten: inschrijven bij de gastvrouwen.  ***** 
Uw betalingsbewijs is uw toegangsbewijs. 

 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien 
van toepassing - onze website en/of mededelingen@nvoc-delagelanden.com in 

de gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten!  
 

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO 
 

 
 

Mededelingen via mededelingen@nvoc-delagelanden.com dienen ingeleverd te 
worden bij redactie@nvoc-delagelanden.com of een van de bestuursleden, 

waarna  Mohan Metha voor publicatie zal zorgen. 

 
 
 

 

 
 

 
 

Hebt u interesse in het programma van het Auditori in Teulada? 

Bezoek dan de website: 
www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste clubleden, 
 

Het is alweer bijna november en wat hebben we een mooie 
nazomer! 

Onze barbecuedag konden we gezellig buiten houden en onze 
clubvrijwilligers hebben een immens werk verzet waar ieder van 

ons van kon meegenieten. 

Dankzij de inzet van ons clublid André hebben we er tevens een 
parking bij, achteraan het clubhuis, waar we weer allen gebruik 

van kunnen maken. 
Clubleden komen terug uit hun thuisland, nieuwe clubleden 

worden verwelkomd... men vindt het fijn kennis te maken met een sociale club 

waar veel activiteiten plaatsvinden en een gemoedelijke sfeer heerst. Het gaat er 
tenslotte om dat we ons allen een beetje thuis voelen onder gelijkgestemden.  

Neem nu maar de bridge-avond op maandag. Als kersverse bridgers worden wij 
voor de leeuwen geworpen. Het is heus geen sinecure om de onderdelen van het 

spel onder de knie te krijgen... maar het moet dan ook nog vooruitgaan. Mijn 
vrouwtje zucht wat af tussendoor, vooral als ze wat ongelukkige zetten doet.. én 

mijn blik ziet! Gelukkig zijn het weer de fijne medespelers die ons moed geven! 
 

Voor ik afrond wil ik nog een bedankje geven aan Arlette, die tijdens de 

afwezigheid van onze secretaris Wim heel goed werk verricht heeft. Bedankt, 
Arlette!  Zo, dat was het dan weer voor deze maand. 

 
Christiaan Jacobs 

 
 

VAN HET BESTUUR 

 
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Buitengewone Ledenvergadering 

van de NVOC De Lage Landen. 
 

Datum: 21 november 2013 
Aanvang: 15:30 uur 

Plaats: clubhuis Arnesol 
 

Indien er niet voldoende leden (25%) aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te 

nemen, wordt een tweede vergadering gepland om 16:00 uur, waarbij geen 

minimum quorum is vereist. 
 

AGENDA 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2013 
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4. Ingekomen en uitgaande stukken 
 

5. Begroting 2014 
 

6. Bestuurswisseling: 
  Aftredend en niet herkiesbaar is Joany Hübscher-Cohen 

  Aftredend en herkiesbaar zijn: 
    - Anneke Blokland-van Leeuwen (bestuurslid) 

    - Anne-Lize Jaspers-Goddijn (bestuurslid) 

    - Chris Jacobs (voorzitter) 
    - Wim Witteveen (penningmeester) 

Anneke Blokland-van Leeuwen zal bij herbenoeming de functie van Joany 
Hübscher-Cohen gaan bekleden. 

Voor de functie van Anneke Blokland-van Leeuwen stelt het bestuur als 

kandidaat voor Peter van Bloppoel. 
Tegenkandidaten kunnen tot net vóór de vergadering worden voorgedragen 
 

7. Ledenenquête 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 

Theo Tappen 
 

 
TER NAGEDACHTENIS AAN FRANS KALKHOVEN  

 

Het is alweer vier maanden geleden dat onze Frans is overleden. We konden het 
nauwelijks geloven en zijn de klap nog niet te boven. Onze lieve vriend en 

clubgenoot verruilde het leven voor de dood. Een akelige ziekte had hem beet en 
hij paste voor nog meer pijn en leed. De juiste beslissing van een stoere vent, zoals 

we hem altijd hebben gekend. De enorme leegte die hij achterliet, doet velen van 

ons nog steeds verdriet. In mijn dromen vraag ik Onze Lieve Heer: Stuur hem even 
terug voor een knuf zoals weleer.  

Maar dromen, zegt men, zijn bedrog, hoewel….. voor mijn gevoel is hij er af en toe 
toch. Lieve Frans, onze Frans, we zullen je nooit vergeten. 
 

Namens al je vrienden,  Joke Krediet  
 

 

IN MEMORIAM  HEIN VAN DOORN 
 

Dinsdag 1 oktober werden we opgeschrikt door het bericht dat Hein plotseling was 

overleden. Verslagen en vol ongeloof gezien hij ‘s morgens nog met zijn fanta-tje 
op de tennisbaan was.  

Ik heb Hein leren kennen als een zeer sociaal mens. Hij was dol op spelletjes en 

gezelligheid. Hein is 68 jaar geworden. 
Wij wensen Paul en zijn familie veel sterkte toe en zullen hem missen. 
 

Joany Hübscher  
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OPROEP 
 

De uitvoering van het nieuwe toneelstuk Herrie in de Hal door de toneelgroep van 

de NVOC, in La Senieta en het theater in Denia, stond gepland voor eind november 

2013. Door het uitvallen van één van onze acteurs en het terugtrekken van enkele 
andere toneelgroepleden staat een verlate uitvoering van Herrie in de Hal (gedacht 

werd aan mei 2014) onder grote druk. 
Hoewel regisseur en huidige leden druk bezig zijn (via de sociale media en 

onderlinge contacten) vervangers te vinden om het stuk toch op de planken te 

brengen, is dat maar voor een gedeelte gelukt. 
Wij doen dan ook een dringende oproep aan onze leden om zich aan te melden. 
 

Wat hebben wij te bieden: 

1. Een heel goed en leuk geschreven toneelstuk; 
2. Een heel goede en enthousiaste regisseur en regisseuse (Hugo Renaerts en 

zijn vrouw Greet Liégeois); 
3. Een prachtige oefenruimte in La Senieta in Moraira, met goede 

parkeermogelijkheden; 

4. Een fijne groep ‘liefhebbers’ met het nodige acteertalent; 
5. Een ontspannen sfeer tijdens de repetities, waarin veel gelachen mag 

worden; 
6. Ruimte voor eigen tekstuele inbreng of andere verbeteringen. 

 
Wat vragen we van kandidaten: 

1. Dat zij beschikbaar zijn op de woensdagen van 10:00 – 13:00 uur; 

2. Dat zij een maand vóór de eerste opvoering beschikbaar zijn en dus geen 
vakantie of verblijf naar NL inplannen; 

3. Dat zij begrijpen dat toneelspelen een groepsgebeuren is en dat je met 
elkaar iets tot stand brengt. Het gaat dus om de teamprestatie en niet om 

een centraal individu; 

4. Dat zij de andere groepsleden helpen en ondersteunen in de uitvoering van 
hun rol. 

 

Ik weet zeker dat kandidaten geen spijt zullen hebben van hun aanmelding. Doe 

dat zo snel mogelijk, zodat we door kunnen gaan met onze plannen. MELD JE DUS 
AAN via ondergetekende  (tel. 965 748 942  of  689 628 049 of: 

marc.marian@live.nl).  Ook voor verdere inlichtingen kun je bij mij terecht. 
 

Marc Snijdoodt 

 

 

EEN + EEN = …....... EEN 

 

Tuinclub 1 en tuinclub 2 zijn samengegaan. De reden daarvoor was dat beide clubs 

soms een kleine bezetting hadden. Leden haken af of zijn regelmatig gevlogen  

mailto:marc.marian@live.nl
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naar het thuisland en dat heeft tot gevolg dat er soms maar weinig tuinliefhebbers 

op een bijeenkomst zijn.  
Op 1 oktober was er veel belangstelling voor de eerste ontmoeting die plaats vond 

in de tuin van de familie Snijdoodt in Benissa Costa en schaarden zich veertien 

leden rondom de grote tafel. Stoelen werden uit alle hoeken aangesleept en de 
potten koffie raakten al snel leeg. De zon scheen fel die dag en het gesleep met 

stoeltjes naar schaduwrijke plekken bleef even aan de gang. Daarna kregen we 
een rondgang door de tuin en kletsten we nog even na met een glaasje wijn of fris. 

Marian houdt van een natuurlijke tuin met planten die hier in de omgeving graag 

groeien. Er waren veel schaduwschenkende pinusbomen die mooi aansloten bij het 
pinusbos vlakbij het huis. Ze heeft een wandelpad aangelegd door verschillende 

perken en een kweektuin naast het huis gerealiseerd.  
De strijd met allerlei ongedierte gaat zij aan met milieuvriendelijke middelen. Een 

van haar prachtige palmen met mooie oranje trossen is helaas aangetast door de 
vreetgrage picudo rojo. Ze liet dat zien aan de hand van een uitgespuwd stukje 

schors. 

Al was er veel bewondering voor de planten en werden allerlei wetenswaardig-
heden uitgewisseld, toch trokken de keramische elementen in de tuin de meeste 

aandacht. De poort was versierd met twee kleurrijke verschillende bollen en de 
lantaarnpalen konden zo uit de stal van Gaudi komen. Een prachtig mozaïek van 

aardewerk en glas in de vorm van een boom sierde de muur van het overkapte 

zitje. En zo was er nog veel meer waar onze blik naar getrokken werd. 
Er werden tot slot zakjes gevuld met zaadjes om andere tuinen meer kleur te 

geven. Wel even hopen op groene vingers! Een heel geslaagde bijeenkomst, deze 
eerste keer.  

De volgende keer treffen de leden elkaar op 5 november en dan bezoeken ze de 
cactustuin in Callosa. 
 

Annette François 
 
 

DE KKK-WANDELCLUB, DE MODERNE TECHNOLOGIE EN HET ‘LAM GODS’ 

 
‘Hallo, Adriaan, hoor je mij?’ Jawel, deze oproep gebeurde op zondag 29 

september, niet bij een legeroefening maar tijdens de wandeling van de KKK-

wandelclub. Wij hadden nog wat twijfels om mee te stappen, wordt het deze 
laatste septemberzondag niet te warm? Maar met wat sluierende wolkjes kroop het 

kwik niet al te hoog. Chris gaf wat uitleg vooraf in het clubgebouw maar zelfs met 
zichtbaar luisterende oren bleef er wat verwarring over de parkeermogelijkheden in 

de buurt van het golfterrein in Xábia. ‘We volgen de auto’s wel’, hoorde je hier en 

daar. En het werd een lange sliert die onder de boog van de wijk ‘Las Cerezas’ 
reed. Wat weerspannige veters terechtgewezen, Erik stal nog even de show met 

zijn nieuwe groene outfit, Adriaan nam de kop van de groep en Chris kreeg de 
opdracht van stuwende kracht. Amper een paar honderd meter ver ging het even 

de verkeerde kant op en daar klonk dan vanuit de achterhoede: ‘Hallo, Adriaan,   



Pagina 22 NVOC ‘De Lage Landen’ 

  



Nieuwsbrief november 2013 Pagina 23 

hoor je mij?’. Chris praatte tegen een zilverkleurig fel blinkend apparaatje zo uit 

een sf-ufo-winkel gehaald. Iedereen hoorde de oproep, zonder moderne 
technologie, gewoon met de oren - de ene al wat beter dan de andere - behalve 

Adriaan. Zelfs toen Chris op zowat twintig meter van hem stond, bleef haar ‘Hallo 

Adriaan, hoor je mij?’ onbeantwoord. Hoefde ook niet, want Adriaan kreeg het 
juiste pad in de gaten. En Chris stopte wat lachend haar snoepje in de tas. 
 

De wijk naast het golfterrein deinde met grillige tentakels uit over het landschap. 

Heel wat uitgebreider dan dat je van op de weg kon vermoeden. Door open veld 
en hier en daar een plukje bos. En in zo’n bosje liep de verwittiging ‘pas op voor de 

dr..’ als een mini Mexican-wave tot aan de staart van de groep. Een meelopende 
Spaanse jachthond had zijn staartje opgelicht, ongegeneerd zo van ‘Ik ben hier 

toch wel thuis zeker’, keek ‘er’ niet eens naar om en met opgerichte kop stapte hij 

parmantig verder en deed alsof zijn rozig neusje bloedde ‘Helaba, niet zo vlug 
vooraan!’ De min-65’ers hadden het plus-70-tempo niet nageleefd, dus hielden we 

net over de helling even een pauze aan een aftandse riu rau.  
Hier konden we genieten van het drie-bergen-landschap: de Montgó 

alomtegenwoordig kreeg daar gezelschap van zijn kleinere broertje de Cumbre en 

de bovenste Bernia-piekjes piepten net over de andere helling om een oogje in het 
zeil te houden. We zochten de schaduw op van een prachtige Johannesbroodboom 

met treurwilg-allures, de takken tot op de grond om zijn eigen wereld af te 
bakenen. Toch even zijn intimiteit doorbroken om met grote nederigheid de kracht 

van zijn stam te bewonderen. Wat moet die kerel allemaal zien voorbijkomen 
hebben! De gedachte kwam in mij op om met het hallo-speeltje van Chris contact 

met deze overlever te zoeken. Maar ja, als Chris niet eens twintig meter kon 

overbruggen, hoe kan je dan in meer dan honderd jaar geschiedenis peuteren. 
 

De tafeltjes in het golfrestaurant stonden heel netjes voor dertig gedekt. De 

bestelde entrecote bleek ham met een spiegelei bovenop, maar dat belette niet dat 

we een smakelijke maaltijd op het bord kregen. Tijdens het eten probeerde Adriaan 
mij in een heel leuke conversatie te overtuigen met o.a. exotische-strand-

argumenten, van de relativiteit van de economische crisis. Tja, wat zouden de 
miljoenen Spaanse werklozen daarover denken als ze de eindjes trachten te 

kopenom ze aan elkaar te kunnen knopen? 
 

Het raam rechtover mij serveerde de Montgó als een schilderij op een bedje van 
groen-golf-gras met in de verte palmbomen als bosjes peterselie. Onwillekeurig 

dacht ik aan het prachtige ‘Lam Gods’ dat al meer dan vijfhonderd jaar in Gent te 

bewonderen valt. Door hetzelfde groen als waarop de ‘aderlating’ gebeurde? Neen, 
toch niet! Het Lam Gods kwam maar tot stand dankzij Joos Vijd die als weldoener 

de gebroeders Van Eyck betaalde voor die enorme opdracht. Hij en zijn vrouw 
kregen dan ook hun afbeelding op zijpanelen. En voor mij flankeerden Chris en 

Adriaan het raam ook als twee weldoeners. Wij betaalden wel zelf ons eten maar 

zij bezorgden ons een heel fijne dag. En zonder veel woorden: het was weer ‘tof’! 
Bedankt. 

Stef  
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ONZE TOPMODELLEN GAAN VREEMD 

 

Jawel, U leest het goed, ze werden door BG intermoda Denia gecontracteerd om de 
nieuwe wintercollectie te showen aan de potentiële klanten van de NVOC.  

Wat was het een succes…..  
Toeschouwers werden om 2 uur onthaald op drankjes en hapjes aan de sfeervolle 

bar van BG intermoda. De stemming zat er al gauw in. Tegen half 3 werd de 
modeshow gestart. Onze ladyspeaker, Edwina, voorzag de show op zeer 

professionele wijze van commentaar, alsof het haar dagelijkse bezigheid was.  

En dan onze modellen...   
Gerda, je kon zien dat ze vaker een show gelopen had, toonde met veel verve 

kleding van o.a. Passport, Betty Barclay en Basler,..... om maar eens wat merken 
te noemen. Daarna volgden Paul, Chris, Michel, Lieve, Leo, Mie An, Jos en Cora. 

Allen liepen over de catwalk alsof ze nooit 

anders gedaan hadden. De Van Gils colberts, 
Mc Gregor jacks werden met veel elan en 

zelfverzekerdheid getoond. Mijn favoriete 
creatie was die van Cora in de laatste ronde. 

Zij droeg een cocktailjurkje van Basler dat 
haar als gegoten zat. Wat een pracht!!! Wat ik 

het goede aan deze modeshow vond, waren 

eigenlijk onze modellen.  
De vrouwelijke modellen zijn niet meer van 

die skinny maatje 36-ers met enorm lange 
benen en platte borsten, maar normale 

vrouwen van vlees en bloed die er met wat 

maatjes meer enorm charmant en 
aantrekkelijk uit kunnen zien.  

En ook de mannelijke modellen lieten zien dat 
je een verleidelijke, sportieve look kunt 

hebben ook al ben je kort of lang, mager of 

gezet, met of zonder buikje. Kortom, een zeer geslaagde show!!!!!!  
Onze modellen en ladyspeaker kregen een mooie kandelaar van de directie van BG 

en een fles Cava van de NVOC voor hun grote inzet.  
Na de show werd er nog druk geshopt bij BG en was de bar weer open! Daar werd 

nog gezellig nagekletst, gedronken en gegeten. Al met al een zeer geslaagd 
evenement dat voor herhaling vatbaar is. Dank aan Louk die dit alles georganiseerd 

heeft. 

Riet Holthuizen 
 
 

BERGSTAPPERS IN NOVEMBER 2013 

 

We gaan weer bergstappen op 2 november 2013 (de eerste zaterdag van 
November). We verzamelen weer om 09:30 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij   
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het Solpark. Daarna rijden we naar de Cumbre 

del Sol, waar we gaan parkeren vlakbij het 
mooie strand Cala del Moraig. Beneden bij het 

strand is een mooie rotspartij, de moeite waard 

om te zien. Deze wandeling gaat over een 
rotspad langs de zee met prachtige 

vergezichten. Door sommigen wordt dit de ‘drie 
hotel route’ genoemd omdat er drie holen zijn 

in de rotsen waar je ook echt in kan. Ongeveer 

halverwege gaan we onder een rotspartij door 
waar je uit de zon even kan bijkomen. Aan het einde van deze route zie je een stuk 

lager een ander strandje liggen, heel mooi. Vervolgens lopen we het zelfde stuk 
weer terug. 

Deze wandeling is niet zwaar, aan het begin een stukje klimmen, de rest is vrij 
vlak, totaal is het ongeveer 2½ uur lopen. Na de wandeling gaan we lunchen in het 

restaurant van de Cumbre del Sol. Helaas kunnen Jo en Femmy niet meewandelen 

i.v.m. ziekte van Femmy. Voor informatie kunt U bellen met Harm Kroon,  
tel: 634 398 125.  We rekenen weer op een grote opkomst. 
 

Jo, Femmy en Harm 
 

 

FILMAVOND OP DINSDAG 12 NOVEMBER OM 20:00 UUR 

 

Barbara. 

Oost-Duitsland, de zomer van 1980. De jonge arts 
Barbara wil het land verlaten en heeft een 

uitreisvisum aangevraagd. Dit verzoek wordt door de 

overheid echter niet gehonoreerd en ze wordt zelfs 
naar de provincie verbannen. Babara moet Berlijn 

verlaten om in een klein plattelandsziekenhuis te 
gaan werken. Zij hoopt dat haar geliefde Jörg, die uit 

West-Duitsland afkomstig is, hun ontsnapping 

voorbereidt. Ze bouwt geen nieuw leven op, daar ze 
wacht op een beter leven. Alleen voor haar patiënten 

in de kinderchirurgie heeft ze nog affectie. Haar baas 
André waardeert haar werk, maar besteedt wel erg 

veel aandacht aan haar. Behoort hij tot de Stasi? Of 

is hij verliefd op haar? Barbara weet het niet en de 
geplande vlucht lijkt steeds dichterbij te komen… Een 

film van Christian Petzold die de Zilveren Beer ontving op het Filmfestival van 
Berlijn in 2012 en eind vorig jaar in de bioscopen in Nederland te zien was. De film 

is deze maand op DVD uitgekomen.  
Petzold wordt beschouwd als de beste Duitse regisseur van het moment. Met zijn 

dubbel gelaagde scenario's als basis kan hij er op rekenen dat de actrice steeds dat   
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beetje extra brengt om tot een memorabele film te komen. Ook in Nederland kreeg 

deze 100 minuten durende film hele goede kritieken van diverse vooraanstaande 
recensenten.  Een film met diepgang en spannend tot op het laatst.  
 

Lydia la Rivière-Zijdel 
 

 

KLASSIEKE MUZIEKAVOND 26 NOVEMBER 

 

Wagner – Mozart – Chopin 
 

In het Wagnerjaar 2013 is het niet meer dan passend om een werk van Wagner te 
laten horen. Op 26 november zal ik dan ook de ‘Siegfried Idyll’ vertonen, een 

relatief kort en lief bedoeld gelegenheidswerk dat hij schreef voor de 33ste 

verjaardag van zijn tweede vrouw Cosima.   
Wagners leven (1813-1883) bestond uit hoogtepunten en 

dieptepunten: hij begon als muziekdirecteur van een stedelijk 
theater dat na twee jaar ophield te bestaan, werd daarna 

muziekdirecteur van een ander theater dat kort daarna failliet ging 

en vluchtte halsoverkop voor zijn talloze schuldeisers naar Parijs 
waar hij zich moest behelpen met vernederende rotbaantjes. Dat 

waren dieptepunten; een hoogtepunt volgde daarna in Dresden waar zijn 
‘Vliegende Hollander’ een groot succes werd, gevolgd door zijn ‘Tannhäuser’, 

‘Lohengrin’ en ‘Parsival’. Maar eveneens in Dresden had hij een verhouding met 

een dame hetgeen - hoe platonisch die verhouding ook was - niettemin zijn eerste 
vrouw zó witheet maakte dat hij haar ontvluchtte en vijf jaar lang een zwervend 

leven leidde. Ondanks ruimhartige financiële steun van derden raakte hij wéér fors 
in de schulden en moest hij opnieuw voor zijn schuldeisers op de loop. Dat waren 

dus weer dieptepunten. Een hoogtepunt was later de bouw van het aan hem 
gewijde Festspielhaus in Bayreuth en de waardering die hem van zijn veel van zijn 

landgenoten ten deel viel. 

Een hoogtepunt of dieptepunt (u kiest maar) was zijn tweede huwelijk met Cosima, 
de vrouw die hij ontfutselde aan de dirigent von Bülow, die eerder zijn redder en 

steunpilaar tijdens een van zijn dieptepunten was geweest. 
Dat de Nazi's zo met hem wegliepen was natuurlijk ook een dieptepunt, maar dat 

was vijftig jaar na zijn dood, dus dat valt hem niet aan te rekenen. Alhoewel.....: hij 

publiceerde in 1850 eerst onder pseudoniem en in 1869 onder eigen naam (toen 
het pamflet er lekker in bleek te gaan) een sterk antisemitisch getint pamflet ‘das 

Judentum in der Musik’ waarin hij op joodse componisten schold, onder wie zijn 
beschermer in moeilijke tijden Meyerbeer.  Dankbaarheid was niet Wagners ding... 

En zijn muziek? Voor talloos veel miljoenen vormden en vormen zijn composities 
evenzovele hoogtepunten. 
 

Ik vervolg vóór de pauze met de 25ste symfonie van Mozart. Wie de film ‘Amadeus’ 
heeft gezien herinnert zich het aangrijpende begin met de duistere, 

angstaanjagende tonen van een aanzwellend verdriet:  dat zijn de begintonen van  
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Mozarts 25ste. Het is ongelooflijk en eigenlijk onbegrijpelijk dat een 

jongen van 17 jaar - een net volgroeide puber in feite - zulke 
muziek kon schrijven. Want zó jong was Mozart, toen hij het 

componeerde. Het werk heeft een diepte en een dramatiek die je 

zou verwachten van een door het leven getekende componist van 
middelbare leeftijd.   

 

Na de pauze volgt het 1ste pianoconcert van Chopin. Chopin hield 

eigenlijk niet zo van pianoconcerten; misschien wél van die van 
andere componisten, maar om zélf zoiets te schrijven... nou, nee! 

Veel liever schreef hij muziek voor piano-solo om zijn doel en 

ideaal te bereiken: de pianomuziek uittillen boven het virtuoos 
spektakel voor piano en orkest en het een uitdrukking en emotie 

geven die de wereld nog niet had gekend. Dat is hem gelukt en 
geen componist vóór en ná hem heeft zoveel zeggingskracht in 

één instrument weten te leggen. Dat neemt niet weg dat zijn twee pianoconcerten 
er mogen wezen. Het zijn concerten in de ‘Style Brillante’, die door Mozart en de 

latere Haydn zo geliefd is gemaakt. Heerlijke muziek, waarbij men achter in de 

leunstoel blijft zitten en niet op het puntje ervan. 
 

Zoals altijd: ook gasten en introducés zijn welkom. 
 

Erik Hulleman  
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KOOKWORKSHOP VOOR BEGINNERS 

 

In het voorjaar organiseerde ik twee proeflessen 

koken voor beginners. Het doel was om met simpele 

technieken, eenvoudige recepten en aandacht voor 
de opmaak chef-waardige resultaten te bereiken. 

Het was leuk, leerzaam en we hebben vreselijk 
gelachen. Daar komt nog bij dat het eten ook nog 

heel erg lekker smaakte. Reden om vanaf oktober 

een serie van vijf kookworkshops te organiseren. De 
cursussen zijn bedoeld voor mannen en vrouwen die 

ofwel op de automatische piloot met behulp van heel veel kant-en-klaar producten 
een maaltijd koken, ofwel een ei bakken al een hele opgave vinden.  
 

Wat doen we?  

Minimaal zes en maximaal negen cursisten koken in groepen van drie een complete  
maaltijd van drie of  vier gangen. Dus elke groep van drie kookt alle vier gangen! 

Elke cursist nodigt een gast aan tafel uit om het resultaat gezamenlijk op te eten. 
Dit houdt in dat  elk groepje van drie chefs-in-wording kookt voor zes personen. 

Deze zitten met elkaar aan tafel waarbij we ook een voor deze maaltijd uitgezochte 

wijn proeven en beoordelen.  
Waar en wanneer? 

In het clubhuis van de NVOC. 
Op zaterdagochtenden komen we om 9:30 uur bij elkaar, waarna de gasten om 

13:30 uur arriveren om gezamenlijk van de kookprestaties te genieten. 
 

De data: 
Zaterdag 2 november 

Zaterdag 9 november 
Zaterdag 16 november 

Zaterdag 23 november 

inschrijven en betalen uiterlijk 31 oktober 

inschrijven en betalen uiterlijk 7 november 
inschrijven en betalen uiterlijk 14 november 

inschrijven en betalen uiterlijk 21 november 
 

Kosten? 
Elke deelnemer betaalt € 10,- per workshop, de gasten betalen eveneens € 10,- 

voor de volledige maaltijd, inclusief glaasje wijn.  
Koffie of andere drankjes natuurlijk voor een kruisje. 

 

Hoe inschrijven? 

Bij de gastvrouwen op donderdag-
middag tegen betaling van totaal € 20,- 

voor de deelnemer en de gast. Er wordt 
per workshop ingeschreven, men hoeft 

niet aan alle workshops mee te doen. 

Elke geplande workshop gaat door bij 
minimaal zes inschrijvingen. Let op, 

negen is het maximum. 
 

Kok Kroef  
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MADRID  9 T/M 13 DECEMBER 

 

Madrid, de bruisende 

hoofdstad van Spanje. 

Tijdens ons bezoek al 
helemaal in Kerstsfeer 

met feestelijk verlichte 
straten, kerstmarkten 

en kastanjekraampjes 

op de hoek van de 
straat. Dat wordt genieten! Donderdagmiddag 14 

november om 16:00 uur, zullen wij samen met de 
reisleiding in ons clubgebouw een en ander door- 

spreken over vertrektijd etc.  Er zijn nog een paar 
plaatsen in de bus beschikbaar. De uitgebreide 

informatie van deze reis en de betalingsvoorwaarden 

vindt u in onze digitale nieuwsbrief:  
www.nvoc-delagelanden.com > Activiteiten > Evenementen > Bezoek aan Madrid - 

Toledo - El Escorial 
 

 

BRIDGE IN LANJARÓN, 28 APRIL – 2 MEI 2014 

 

Lanjarón is een dorpje in de 
Alpujarras en ligt 30 km ten zuiden 

van Granada, tegen de Sierra 

Nevada aan. Het is ons allen 
bekend vanwege het gebottelde 

water dat overal in Spanje in 
supermercados te koop is.  

Ongeveer 480 km van Moraira via 
de mooie en tolvrije autoweg langs 

Murcia, Lorca, Guadix en Granada. 

Hotel Alcadima is een drie-sterren 
hotel met 35 mooie kamers, met 

een schitterende tuin en uitzicht op 
de resten van een Moors kasteeltje en de Alpujarras aan de ene kant en de Sierra 

Nevada aan de andere kant. Een leuk restaurant, bar en allerlei zitjes in de tuin 

met veel bomen en een royaal buitenbad. Overal leuke en intieme hoekjes en zelfs 
een sauna. In het dorp winkeltjes, restaurants, een warm water kuuroord, alles op 

loopafstand van het hotel. 
Er wordt gebridged van 17:00 tot 20:00 uur door 16 tot 20 paren. De eerste avond 

en de laatste is er een gemeenschappelijke maaltijd. 

Overdag is iedereen vrij en kan een bezoek gebracht worden aan Granada, er kan   

http://www.nvoc-delagelanden.com/
http://www.nvoc-delagelanden.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1613&Itemid=59
http://www.nvoc-delagelanden.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1613&Itemid=59
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gegolfd of gewandeld worden of wijn gedronken of wat men maar wil (en kan).  

Bij de laatste twee bridgereizen lag het accent op de steden Madrid en Sevilla. Nu 
is dat Granada en door de ligging van Lanjarón tegen de Sierra Nevada zijn er 

schitterende mogelijkheden om de natuur in te gaan en de dorpjes daar te 

bezoeken! De kosten bedragen € 450 per paar en € 310 voor één persoon per 
kamer. Dat is inclusief de maaltijden, drankjes, parkeren en fooien. Er zijn weer 

mooie prijzen te winnen, maar de gezelligheid en het bekijken van de omgeving 
blijven natuurlijk het belangrijkst. Natuurlijk zijn ook beginners welkom en 

combinaties van paren waarvan slechts één kan bridgen. We spelen immers van 

17:00 tot 20:00 uur, de rest van de dag (en nacht) kan vrij besteed worden! 
Opgave mondeling bij Paul van Halteren of per email  p.van.halteren@planet.nl 

Het wordt vast weer een prachtige week! 
 

Paul van Halteren 
 

 
OVERPEINZING.... 

 

Toen ik onlangs na een zomerverblijf in het moederland hier in Spanje terugkwam, 
trof me dat er voor een aantal Spaanse vrienden in korte tijd zoveel verdriet was 

gekomen om te verwerken. Het Geloof dat eeuwenlang de troostende arm om de 
schouders legde, is weggeëbd in onze tijd... Het riep bij mij deze Overpeinzing op... 
 

Ik kom niet uit een katholiek of protestants gezin. Mijn ouders waren doopsgezind, 

maar gingen niet naar de kerk. Ze waren afkomstig uit de armste streek van 
Friesland, het gebied van de Schoterlandse Compagnonsvaart, waar de socialist 

Troelstra en de communist Domela Nieuwenhuis begin 1900 grote invloed kregen 
op het denken van de bevolking. Bovendien was het Hoofd van de tweemansschool 

in het dorpje beïnvloed door het socialistische gedachtegoed. Hij was een 

vooruitstrevende meester, die de kinderen voorhield dat ze niet zoals hun vaders 
turfgravers of boerenknechten zouden worden, maar door te leren schoolmeester, 

ambtenaar of vakman konden worden en daardoor altijd werk zouden hebben. Mijn 
vader werd socialist en ambtenaar. 
 

Als puber vroeg ik me af: wat houdt het socialist, communist, katholiek of 

protestant zijn in? Ik ontdekte dat de socialisten en de communisten met het nú 
bezig waren. Zij wilden door eigen inspanning, door ontwikkeling van het eigen 

denken en doen, dus de eigen geestelijke en lichamelijke vermogens, bijdragen 
aan een samenleving waarin ieder mens als een geestelijk lichamelijke eenheid 

meetelde. De christelijke geloven leerden dat God jouw leven in handen heeft. En 

dat je leefwijze en het bidden tot God Hem welgevallig was en dat God jouw 
gebeden zou verhoren, wensen kon vervullen. 
 

Mijn eerste vriendje was gereformeerd. Ik ging met hem mee naar de 

gereformeerde kerk. Wat de dominee zei, preekte, riep bij mij vragen op. Op die 
vragen zocht ik antwoord bij het vriendje, bij de dominee, in de bijbel, door 

nadenken over wat ik hoorde en las. Alles wat ik te weten kwam zei me weinig. Het   

mailto:p.van.halteren@planet.nl


Pagina 36 NVOC ‘De Lage Landen’ 

  



Nieuwsbrief november 2013 Pagina 37 

kwam er op neer dat je kritiekloos moest aanvaarden, wat er in de bijbel stond, 

wat de kerkdienaar zei. Ik werd humanist. De vriendschap raakte uit. 
 

Geloven is voor mij je denken en voelen tijdelijk afsluiten voor invloeden van 
buitenaf. Om dan rust te zoeken én te vinden in je zelf en daardoor een gevoel van 

‘in harmonie zijn’ kunt beleven, waardoor je de energie krijgt om op eigen sterkte 
verder te gaan. Dat is een ander geloof dan de christelijke geloven. Vele, in een 

christelijke leer opgegroeide mensen gaan nu niet meer naar de kerk. De 

verworven kennis door het meebeleven van technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, door onderwijs, door lezen en door denken, heeft grote invloed 

gekregen op het denken van veel gelovigen. Het gezegde luidt: ‘Kennis geeft 
macht’. Het onvoorwaardelijk geloven is voor velen verloren gegaan. 
 

Maar harmonie vinden in je zelf, in je leven zoeken en... vinden, blijft bestaan. 
 

Froukje 
 
 

OVER  ZOMER  EN  OVERZOMEREN 

 

Reactie op stukje van Doberman in Clubblad van oktober 2013. 
 

Het is toch triest te lezen 
dat voor Doberman het leven zo zwaar moet wezen. 

Heeft gedurende het tiental jaren dat hij hier woont, 

nog geen rarigheden vertoond, 
doet niet aan vogeltrek en schiet geen kuit, 

zelfs Curaçao blijft voor de eierleg uit. 
In een land met zoveel alegría 

praat je niet over het ‘terroristisch’ seizoen, madre mía! 

Die zomermaanden zijn bijzonder druk, 
maar gun die toeristen toch ook hun geluk. 

Vergeet nooit dat wij in voorgaande jaren 
ooit ook toeristen waren. 

Over natjes en droogjes doet u niet moei-e-lijk, 

da’s positief en goei-e-lijk, 
maar vijf straatventers vóór het hoofdgerecht, 

is te veel en vindt u slecht. 
Zit wat in, ik voel met u mee, 

maar overdrijven kan ik ook, we houden het er op twee. 
U heeft vast nog nooit iets van die jongens betrokken, 

want uw woorden doen mij schokken. 

Ze verkopen kopieën van de grote merken, 
daarom ligt de prijs ook binnen de perken. 

De horloges zijn oké, 
ik kocht er vele en deed er jaren mee. 

Een hemd dat te klein is vóór je het wast? 

Mens, had het dan eerst gepast!  
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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 buitenkant 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 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 al 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 vijf jaar geneeskunde, wordt gehamerd op specifieke diagnose, een 

verfijnde techniek van het behandelen van de wervelkolom en het uitsluiten van 
risico´s. Check dus altijd of een chiropractor aangesloten is bij de Spaanse 

chiropractie associatie op www.quiropractica-aeq.com. Wij hebben ons inmiddels 
gespecialiseerd in het behandelen van bovenstaande klacht en helpen elke dag 

veel mensen van deze klacht af. 
 

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

kliniek in Calpe.  Jason Gast (Doctor in Chiropractic), Quiropráctica Calpe, Avda. 
Puert de Santa Maria 25.          Tel: 965 875 917.         www.quiropracticacalpe.es 
 

  

http://www.quiropractica-aeq.com/
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Die aardige knullen uit Senegal, 

begrijpen van uw negativiteit geen bal, 
zij moeten wel leuren om te beuren 

en staan echt niet voor hun lol aan uw tafel te zeuren. 

Een roos betekent voor iedere vrouw: 
‘ik hou van jou’, 

zo’n bloem leg je toch met liefde naast je bord, 
al is ie aan het eind van de maaltijd verdord. 

Als het schabouwelijk optreden van straatmuzikanten u pijn doet aan de oren, 

blijf dan thuis 
achter het fornuis, 

zing uw eigen lied,  
dan ziet u ook die blote buiken niet. 

De ‘Mercado Medieval’, 
alweer zo’n hopeloos geval, 

want u ziet hier geen middeleeuwen, 

dus gooi het maar weer voor de leeuwen. 
U bent zo gul met uw kritiek, 

maar van de negativiteit word ik nog ziek. 
Wat verwacht u in een toeristenoord? 

Artiesten en markten van de beste soort? 

Het kan nog erger, u zegt het al, 
ons schattige treintje is een val. 

Beestenbakken door een tractor getrokken, 
weer zo’n ding om toeristen te lokken. 

Walgelijk en te gek voor woorden, 
dat we de juiste begrippen voor onze kinderen vermoorden. 

Gek genoeg vindt toch iedereen het leuk, 

vooral die kinderen lachen zich een deuk. 
En het ontbreken van een spoor 

hebben die kleintjes heus wel door. 
Ach ach m’n beste Doberman, 

u maakt er wel een potje van, 

Met al die zwartkijkerij 
maakt u uzelf en anderen niet blij. 

Na hier al 40 jaar te leven, 
sta mij toe u een tip te geven, 

Probeer te genieten 

en laat de ergernissen schieten. 
Die twee maanden van het jaar 

zijn misschien een beetje naar, 
maar de resterende tien 

wil ik u vrolijk zien. 
 

Joke Krediet  



Pagina 40 NVOC ‘De Lage Landen’ 
  



Nieuwsbrief november 2013 Pagina 41 

DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: DE KONINGIN VAN DE NACHT. (De enige echte!!) 
 

Ik heb weleens een plantenliefhebber horen zeggen: ‘Als je een cactus of een 

vetplant goed verzorgt, dan heb je zo’n plant voor je leven’. Ik denk, dat daar veel 
van waar is. Hoeveel mensen hebben er niet in Nederland, maar ook hier in 

Spanje, al jaren prachtige cactussen of succulenten. In  Nederland staan deze 
vooral in vensterbanken in een pot en hierin Spanje staan ze vooral op terrassen 

e.d. De Latijnse naam van de enige echte KONINGIN VAN DE NACHT is: 
Selenicereus grandiflorus. Zelf heb ik deze plant zeker al zo’n 35 jaar. Ik heb de 

plant in Nederland altijd in een kas gehouden. Met mijn verhuizing naar Spanje heb 

ik 15 jaar geleden uiteraard de plant meegenomen. De Selenicereus grandiflorus, 
die half epifytisch (groeiend bijna zonder wortels) is, heeft altijd rondachtige 

stengels met volop stekels (doornen) en is een klimmende of kruipende plant. In 
het wild klimmen ze langs boomstammen of tegen wanden omhoog. De ranke 

stengels worden per deel zo’n halve tot één meter lang. In het verlengde groeit 

dan weer een nieuwe stengel. Uiteindelijk vormen zij in de top een vlechtwerk van 
twijgen. Op de verdikkingspunten en op de uiteinden vormen zich wortels, die zich 

aan de ondergrond vasthechten.   Eerlijk gezegd is de cactus niet bepaald bijzonder 
om te zien. De plant groeit het liefst op een wat zure grond. 

De KONINGIN VAN DE NACHT komt van oorsprong uit Midden en Zuid Amerika, 
o.a. Mexico, Cuba, Haïti en Jamaica. 

Het bijzondere van de KONINGIN VAN DE NACHT is, dat de plant zeer grote 

bloemen vormt die zich in één nacht openen en na een paar uren weer sluiten en 
vervolgens afsterven. Deze bloemen hebben een lengte tot 25 cm en kan een 

doorsnede aan de top van 30 cm bereiken. De kelkbladeren zijn groengeel van 
kleur, de kroonbladeren zijn zuiver wit en in het centrum zitten de roomwitte 

meeldraden en de stamper. Tijdens het bloeien geurt de bloem sterk naar een 

vanille-achtige geur. Daarop komen weer nachtvlinders af voor de bestuiving.  
Als de KONINGIN VAN DE NACHT 

zo in juli tot bloei komt, dan zijn 
vaak de botanische tuinen in 

Nederland geopend voor het 

publiek om dit bijzondere 
natuurverschijnsel te komen 

bewonderen. Voor een toepassing 
in uw mediterrane tuin kan ik u 

verzekeren, dat het mij ieder jaar 
tot nu toe gemakkelijk gelukt is 

om DE KONINGIN VAN DE NACHT 

zo in juli in bloei te krijgen. 
 

Rik de Greeff 
Foto: Wikimedia / Rich Hoyer  
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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. van 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. van 09:00 - 14:00 uur. 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
Seprona 965 146 129 
 
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 
Interkerkelijke Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa 10, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 
Rincón de Loix (telefoon: 966 865 977) 

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) 
Kerkdienst elke zondag om 11:00 uur, waarin een 
Nederlandse predikant voorgaat. In oktober en 
november 2013 is dat Ds. Willem van Buuren uit 
Oosterbeek.  
Aansluitend drinken we een kopje koffie. Wilt u 
meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig? 
Bram Gerth (965795152), Henk de Jong (965974303) 
of Chris en Ria de Jong (966236986) helpen u op 
weg. Website: www.kerkdenia.nl 

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

 

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. 

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 
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