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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 2010 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: 24 december 2009 
E-mail: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: MarySan – Teulada 
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BESTUUR (per 19-11-2009) 
 

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 a.i. 

& 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 

horeca 

jeu de boules 
zangkoor Alegría 

Bestuurslid Ruud Kerkhoven 
966 491 834 

620 501 712 

ruud-anna.kerkhoven@planet.nl 

ad-hoc zaken 
evenementen 

Bestuurslid Vacature 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 

Stef Wets 

965 745 628 

659 813 701 

Bridge: Ron van den Brakel 
Peter van Epen 

965 747 322 
petervanepen@allesonderdezon.com 

Joany en Coos Hübscher 659 674 974 

joanyhubscher@hotmail.com 

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

CuliClub: Kiny Karremans 

Anna Kerkhoven 

965 747 093 

966 491 834 

Evenementen: Louk Clavan 
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 
12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría (vanaf 11-01-2010) 

14:00 - 15:30 Spaans voor beginners 
15:30 - 17:00 Spaans conversatie 
18:45 - 18:55 Inschrijven bridge 
19:30 - 23:00 Bridgedrive 
  

Dinsdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 - 15:00 Creatief met Bernadetta 
14:30 - 16:30 Kleding maken met Coby 
  

Woensdag 
Hele dag Biljartclub 
20:00 Klaverjassen 
  

Donderdag 
Hele dag Biljartclub 
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen 
15:00 Jeu de boules 
15:00 - 20:00 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) 
  

 



Pagina 10 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 
 



Nieuwsbrief december 2009 Pagina 11 

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2009 

Pagina 
26 november 15:00 uur Openhuis en boekenverkoop  
29 november 10:30 uur KKK  
3 december Clubmiddag Sinterklaas op de borrel 13 
5 december 09:30 uur Bergstappers naar Granadella 29 
15 december 08:30 uur Dagtocht naar Murcia & IKEA 41 
22 december 09:30 uur Bergstappers naar Fleix 29 
26 december 17:00 uur Kerstdiner 13 

december 10:30 uur KKK  
2010    

1 januari  Nieuwjaarsduik en nieuwjaarsreceptie 13 
12 januari 20:30 uur Filmavond: ‘Mar Adentro’ 33 
9 februari 20:30 uur Filmavond: ‘Te Doy Mis Ojos’ 33 
25 februari 20:00 uur Bonte avond 33 

9 maart 20:30 uur Filmavond: ‘Hable Con Ella’ 33 
13 april 20:30 uur Filmavond: ‘Azuloscurocasinegro’ 33 

 

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 
 
Zo juist bereikte mij een goed 
bericht! Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden zal Sint Nicolaas 
onze vereniging op de clubmiddag 
van 3 december bezoeken! Of 
zwarte Piet zich hiervoor ook zal 
kunnen vrijmaken, kon hij nog niet 
overzien. Al met al belooft het dus 

weer een erg feestelijke middag te 
worden. 
 

Dat is dan het begin van een erg 
drukke, maar vooral gezellige 
maand, binnen onze vereniging. Ik denk daarbij aan het kerstdiner op 2e Kerstdag 
en niet te vergeten de jaarwisseling met de gebruikelijke activiteiten op 
nieuwjaarsdag. Tijdens het kerstdiner zal Cock voor de eerste maal alleen als 
coördinator optreden in de keuken. Ik heb er het volste vertrouwen in en vind het 
fijn dat we tijdelijk een opvolger hebben voor Piet. Een traditie als het kerstdiner 
mag immers niet verloren gaan voor onze club. 
 

De voorbereidingen voor de verbouwing van onze accommodatie zijn in volle gang. 
De projectgroep, bestaande uit de heren: Dolf Bergmans, Hugo Bergmans, Jan 
Brinkman, Peter Croughs, Thom Karremans, Theo Oudendijk, Gerrit Zengerink en 
ondergetekende, is voortvarend aan de slag. Met de verhuurder is 
overeenstemming bereikt over de voorlopige plannen tot verbouwing van de grote 
zaal en barruimte. 
 

Ik heb nog een dringend verzoek aan eenieder, die van onze accommodatie 
gebruik maakt. Soms wil men buiten de overeengekomen uren gebruik maken van 
ons gebouw. Dien hiertoe te allen tijde tijdig even een verzoek in bij voorzitter of 

vice-voorzitter. Hiermede worden problemen omtrent een onverwachte en/of 
storende overbezetting voorkomen. 
 

De buitengewone algemene ledenvergadering is, op het moment dat ik dit schrijf, 
net achter de rug. Fijn dat er weer zo’n grote opkomst was, waaruit blijkt hoeveel 
leden onze vereniging een warm hart toedragen. Over warm gesproken: een van 
onze nieuwe leden nam tijdens de voortreffelijke maaltijd, na afloop van de 
vergadering, het woord om te bedanken voor de opvang als nieuweling binnen de 
vereniging. Zij heeft dit ervaren als een warme deken. Zo moet het inderdaad gaan 
binnen onze club en dat is ook hetgeen waarnaar wij samen dienen te streven. 
 

Ten slotte wil ik niet nalaten u allen, waar u ook bent, fijne feestdagen te wensen! 
 

Met vriendelijke groet, 
Roel de Jong 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Leden 
De volgende leden hebben zich aangemeld: mevrouw Truus Vlaar (22-10-2009), 
mevrouw Wilma Grimmelt (29-10-2009), de heer en mevrouw Gerard en Olga van 
de Vliet (29-10-2009) en mevrouw Joke Verhoef (05-11-2009). Het bestuur heet u 
van harte welkom bij de NVOC ‘De Lage Landen´. 
 

De volgende leden hebben zich afgemeld: de heer en mevrouw Rob en Janny 
Kossen, mevrouw Marjan Kunz van der Velden, mevrouw Gerda van Heteren, Floor 
en Toos Touber, de heer en mevrouw Wim en Trudy Gerritsen alsmede de heer 

Theo van de Cruijs. 
 

Op het moment van schrijven telt de vereniging 437 leden. 
 
Financiën 
Tot mijn grote vreugde zijn de laatste leningen terugbetaald waarmee dit 
hoofdstuk afgesloten kan worden. Zoals medegedeeld op de Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering van 19 november jongstleden, is besloten om de 
contributie voor het volgende jaar niet te verhogen. Na de presentatie van de 
begroting voor 2010 werd deze met algemene stemmen goedgekeurd en 

aangenomen. Het bestuur spreekt haar dank uit voor het door u gestelde 
vertrouwen. Mocht u nog vragen hebben over de begroting dan ben ik altijd bereid 
om één en ander te verduidelijken. 
 

Zoals reeds eerder is aangekondigd, zal vanaf heden de contributie uitsluitend nog 
per bank betaald kunnen worden. In de Nieuwsbrief van oktober 2009 heeft u 
kunnen lezen hoe te handelen. 
 

De penningmeester 
 
 
OPROEP BARVRIJWILLIGERS 
 
Het is iedereen bekend dat het clubgebeuren van de NVOC, vooral op de 
donderdagen, reuze gezellig is! Samen even een biertje of een wijntje nemen en 
even bijkletsen met de mensen, die je dan ontmoet. Altijd wordt u bediend door 
een paar vrijwilligers achter de bar. Nu is er dringend behoefte aan mensen, die 
ons achter de bar willen helpen met het inschenken van een kopje koffie o.i.d. 
 

We willen als barcommissie niet, dat steeds dezelfde personen voor de bardiensten 
opdraaien, zodat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Bovendien zijn er veel 
vrijwilligers, die om diverse redenen niet het ganse jaar als vrijwilliger beschikbaar 
zijn. Lijkt het u wat om eens een bardienst te draaien? Wel, u kunt zicht opgeven 
bij mij of bij onze voorzitter voor verdere informatie. Tot ziens achter de bar. 
 

Ria de Jong, afdeling Horeca
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KKK ZONDAG 25 OKTOBER 2009 
 
De happy few, die eraan gedacht hadden de klok een uur terug te zetten, die 
bijtijds op het publicatiebord hadden gekeken én de moed hadden opgebracht om 
op te staan en richting clubgebouw te gaan, verzamelden zich om half elf. Gesterkt 
met koffie en de héél slimmen voorzien van water, werd een nieuw seizoen 
‘Kuieren, Kijken en Kletsen’ op gang gestapt. 
 
Het hoeveelste seizoen dit is, is ons niet bekend, maar het moeten er méér dan 25 
zijn, want zolang wij in Moraira komen, vindt het laatste weekend van oktober de 

traditionele start van het KKK seizoen plaats. 
 
Deze keer had ‘Belgische Chris’ de voorbereiding op zich genomen en zij is erin 
geslaagd om een route uit te zetten, die wij nog niet kenden. 
 
Gestart buiten Benitachell, waar vroeger de bron was om water te tappen, liepen 
we door een uitgebreid en rustig campo-gebied met op een groot stuk voldoende 
schaduw van bomen. Chris liet op deze wandeling, waar Hollanders en Vlamingen 
getalsmatig even sterk vertegenwoordigd waren, duidelijk blijken lang genoeg met 
‘Ollanders’ te hebben opgetrokken om een gewoonte van hen over te nemen; 

namelijk het onderweg plukken van limoenen en ander exotisch fruit. Het weze 
haar vergeven!  
 
In een rustig tempo genoten we van zon, warmte en prachtig herfstlandschap. 
Onderweg konden we ook nog een bouwwerk in restauratiestaat bezichtigen, 
waarvan de eigenaar mogelijk van plan is om een grootse sanitaire voorziening in 
niemandsland te stichten. 
 
Na anderhalf uur wandelen waren we terug bij de auto’s en werd deze kkk-
wandeling besloten met een gezamenlijke maaltijd in restaurant Montevideo. De 
dertien wandelaars en drie extra maaltijdgasten keken terug op een zeer geslaagde 
dag. 
 
Namens allemaal, en zeker namens Froukje van der Kreeft, die mede via deze 
wandeling afscheid van haar spanjejaren aan het nemen was: Bedankt Chris! 
 

Nico Mul en Wies van Leeuwen 
 
 

 

Denk, bij het eventuele afsteken van vuurwerk, 

aan je huisdieren en aan die van je buren! 
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DE BERGSTAPPERS VEROVEREN HET KASTEEL VAN ORBA 
 
Ik had even getwijfeld of ik me voor de eerste keer bij de Bergstappers zou 
aansluiten op zaterdag 7 november. Weggestopte herinneringen kwamen weer 
even naar boven van toen wij vroeger op vakanties bergcolletjes in Frankrijk 
‘namen’. Weggetjes die zich slingerden om een bergtop heen, een gestage maar 
onverbiddelijke stijging die een voortdurende druk legde op ongeoefende 
kuitspieren. Manlief en drie zonen gingen voorop en de afstand tussen hen en mij 
groeide. Als ze uit het zicht verdwenen waren, wist ik dat ze om de bocht lichtelijk 
ongeduldig wachtten. De jongste huppelde even terug om te kijken waar mama 

bleef en legde zo de afstand waar ik op ploeterde, driemaal even af. Als ik dan was 
gearriveerd, veerde Het Gezin opgelucht op en stapte kwiek verder. Tot de 
volgende bocht… 
 

Maar ik was ondertussen wandelen in de natuur lekker gaan vinden en deed het 
regelmatig. En nam ik nu niet wekelijks achteloos de steile hellinkjes op golfbaan 
Ifach met zware tas en al? 
 

Een kasteel, zelfs een ruïne, heeft altijd iets mysterieus. We waren al tweemaal 
naar dat van Orba op weg geweest, maar hadden de toegang niet kunnen vinden. 
En de prachtige omgeving hier is op zijn mooist als je de bergen bewandelt. En het 

was maar 2 ½ uur, en het tempo lag niet hoog, werd me verzekerd. Kortom, ik 
trok de stoute wandelschoenen aan en meldde me samen met Joep om 9:30 uur 
bij Pan y Pan. 
 

Het viel helemaal niet tegen, het gezelschap dat zich daar verzamelde. Geen 
stelletje doorgewinterde diehards tot de tanden gewapend, maar een stel 
sportieve, vrolijke mensen dat duidelijk zin had samen de zaterdag prettig door te 
brengen. De opkomst was bijna een record, 34 personen en hondje Moos! 
 

We vertrokken met een stoet auto’s richting Orba. We verstopten onderweg even 
de doorgang in Lliber, maar kwamen allemaal in de Jalonvallei aan en koersten het 
mooie achterland in. In Murla sloegen we rechtsaf en daar parkeerden we onze 
auto’s tussen de sinaasappelvelden, onderaan een berg. Hoog boven ons torenden 
de brokkelige muren van het voormalige 
kasteel. De wandeltocht daar naartoe ging 
recht omhoog en aan de andere kant weer 
recht omlaag. Je zag markeringen van 
groenwitte streepjes, zodat je wist dat het 
echt geen berggeitjespad was, maar heus 
voor mensen bestemd. En dat het voor ons 
al belopen was en dat na ons vast nog 
wandelaars hier zich op zouden begeven. 
Moos gaf het goede voorbeeld door zich op 
vier pootjes naar boven te begeven. Ik 
kreeg van Mia een stok te leen, omdat zij er hier ook maar aan één genoeg had en 
beschikte nu over een derde pootje, wat heel veel hielp. Soms waren er toch vier
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nodig en een voordeel van je neus zo dicht bij de grond was dat het heerlijk rook 
naar bloeiende rozemarijn. De dames met korte beentjes kregen regelmatig van 
galante heren een hand aangereikt om het hoogteverschil van grote rotsblokken te 
overwinnen en een fleurige sliert bewoog zich over de helling naar boven. Af en toe 
werd er gestopt met dubbel doel: uitpuffen en genieten van het geweldige uitzicht 
dat zich ontrolde. Groene berghellingen bezaaid met groepen witte blokkenhuisjes. 
Onder ons verscheen Orba en verder aan de kuststrook zagen we Denia heel 

helder liggen. Het was een prachtige dag, 
26 graden, en de wind hield zich zowaar 
koest. Op de plaats van bestemming zocht 

iedereen een plaatsje in de zon op een 
paar stenen, werden flesjes water ontkurkt 
en af en toe een boterhammetje 
verorberd. Er stonden nog maar enkele 
muren overeind van het kasteel. We 
mijmerden wat over de slavenarbeid die 
nodig was geweest om al die stenen eens 
te kunnen stapelen tot een burcht en over 

arme jonkvrouwen die zeker gedoemd waren geweest tot een saai leven op die 
berg. Het daalt zo moeilijk af, met die lange rokken. En we genoten van het 

uitzicht dat zich ontvouwde. 
 

Voor de terugtocht kozen we een andere weg met minder hoogteverschillen. Dalen 
is meestal minder inspannend dan stijgen, maar nu was het uitkijken geblazen! De 
verleiding was groot af en toe steun te zoeken bij een stekeltjesstruik of een 
onvriendelijke cactus. Maar iedereen bereikte met ongeknakte ledematen de voet 
van de berg. Hier splitste de groep zich: de chauffeurs togen naar de geparkeerde 
auto’s en de rest liep over fluweelzacht, glad asfalt naar het restaurant in het dorp.  
De dorst was al gelest met aqua con en de zweetdruppeltjes waren al tot 
zoutkorstjes opgedroogd, maar geen chauffeurs te zien! Na bijna een uur kwamen 
ze er aan. De auto’s bleken onverwacht 

erg ver weg te zijn geweest, wel 5 km 
lopen en dat nam nog al wat tijd in beslag. 
De caña’s werden gulzig naar binnen 
geslagen en aan twee lange tafels werd de 
energie door de uitgebreide maaltijd weer 
op peil gebracht. 
 

Iedereen vond dat hij of zij een extra 
glaasje verdiend had na deze inspanning 
(ook door ervaren wandelaars als pittige 
tocht geclassificeerd) en de halve fles per 
man/vrouw bleek niet genoeg. Het was allemaal heel genoeglijk en heel lekker. Om 
16:30 uur gingen we zeer tevreden uit elkaar en bedankten Frans en Mary voor de 
geweldige dag. 

Annette 
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PRESENTATIE ERFRECHT 
 
Op dinsdagavond 17 november verzamelen zich zo’n 35 belangstellenden in ons 
clubgebouw voor de presentatie over erfrecht, die gegeven wordt door Mariëlla 
Kruit, namens Safe Financieel Advies. In een vlotte en heldere presentatie 
behandeld Mariëlla een tweetal praktijkcases waarin verschillende aspecten van de 
afhandeling van erfrecht worden belicht en verhelderd met rekenvoorbeelden en 
uitleg over begrippen als: situsgoederen, vruchtgebruik, bloot eigendom en de 
notarisformule. Uiteraard komen ook de verschillen aan bod tussen de afhandeling 
volgens het Nederlands en Spaanse recht, waarbij de conclusies als leidraad 

kunnen dienen om te komen tot een weloverwogen afhandeling van uw 
nalatenschap. In die zin is het belangrijk om uw eigen situatie van tijd tot tijd 
tegen het licht te houden en te - laten - toetsen aan de omstandigheden van dat 
moment. Het zijn niet alleen verandering in uw eigen situatie die aanleiding kunnen 
geven tot aanpassing van uw testament en/of financiële positie, maar ook 
veranderingen in de wet- en regelgeving. Zo staat momenteel binnen de 
Comunidad Valencia de regeling op de tocht, die ingeval van vererving door 
nabestaanden - mits minimaal drie jaar resident - tot hoge vrijstellingen kan leiden. 
Maar ook ontwikkelingen op Europees niveau kunnen aanleiding geven tot 
aanpassingen. Daarom is een welgemeend advies om vooral bij de les te blijven en 

u desgewenst vooral te laten begeleiden door deskundige adviseurs, die een 
grondige kennis hebben van zowel de Nederlandse als de Spaanse wetgeving. 
Wanneer u kinderen hebt, waarvoor u iets wilt doen, zorg dan, dat u goed 
geïnformeerd ben over de diverse mogelijkheden om fiscaaltechnisch zo optimaal 
mogelijk te profiteren van de mogelijkheden, die de wet hiertoe biedt. Vooral de 
mogelijkheden om bij leven te schenken of bezit over te dragen kunnen belangrijke 
voordelen met zich mee brengen ten opzichte van vererving. Al met al een 
interessante avond, die weer eens uitnodigt om even stil te staan bij de vraag of 
uw nalatenschap eigenlijk nog steeds goed geregeld is. Met speciale dank aan 
Mariëlla, Safe en onze eigen evenementencommissie. 

Arie Grootenboer 
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NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 NOVEMBER 2009 
 
1. Welkom en Opening 
De voorzitter, Roel de Jong opent de vergadering om 16:00 uur; stelt vast dat er 
niet het vereiste aantal leden aanwezig is om rechtsgeldig te vergaderen en schorst 
de vergadering tot 16:30 uur. 
 

Om 16:30 zijn er 67 leden aanwezig; wordt de vergadering opnieuw geopend en 
heet de voorzitter allen welkom. Er zijn 9 clubleden, die zich verontschuldigd 
hebben en/of per volmacht vertegenwoordigd zijn. 
 

De voorzitter blikt terug op zijn eerste jaar in de voorzittersstoel met héél veel 

leuke en goede herinneringen. Spijtig genoeg vinden er af en toe toch nog felle 
discussies plaats, die in een vriendenclub niet te verwachten en zeker te mijden 
zijn. In het algemeen roept de voorzitter op om zich spontaan te melden als 
vrijwilliger voor alle taken, die bijdragen tot een nog beter clubbestaan, in het 
bijzonder wordt momenteel gezocht naar een aantal vrijwilligers om mee te helpen 
achter de bar. 
 

De medeleden, die ons ontvallen zijn sedert de ledenvergadering van 26 maart, 
worden kort herdacht: Jan Vlugt, Leo van Heteren, Henk Gort, Yvonne Rensink en 
Joost Schröder. 
 

2. Notulen van de ledenvergaderingen van 26 maart en 19 oktober  
Worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen en verzonden stukken 
 Ad de Jong stuurde een informatie van Iberdrola over de tariefverschillen tijdens 

piek- en daluren. Dit document zal o.a. ter info op het inlichtingenbord komen. 
 Een brief van Hein van Noesel over de bardienst op maandagavond (bridge) 

wordt door de voorzitter voorgelezen. Het bestuur is op de hoogte van de 
probleemstelling en zal daar tijdens de volgende bestuursvergadering aandacht 
aan besteden. 

 

4. Financiële informatie 
Thom stelt het budget 2010 voor. Het ledenaantal blijft nagenoeg constant en 
zodoende is het budget zeer gelijklopend met het budget van 2009. De contributie 
2010 blijft gelijk aan die van 2009: 75,00 euro. Met het te verwachten overschot 
worden voorzieningen aangelegd voor o.a. inventaris, terrasmeubilair en 
onvoorziene uitgaven i.v.m. de accommodatie. Het budget wordt door de voltallige 
vergadering goedgekeurd 
 

5. Samenstelling bestuur 
In de loop van 2010 komt er een opvolger voor Thom als penningmeester. Thom 

blijft dan wel vice-voorzitter. 
 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Krijgsman. 
Monique wordt door de voorzitter bedankt voor haar jarenlange inzet als lid van de 
evenementencommissie. 
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 Aftredend en herkiesbaar: Thom Karremans. 
Thom wordt unaniem herkozen. 

 

Het bestuur telt nu nog 8 leden. Tegen de ledenvergadering van maart 2010 
worden nieuwe kandidaturen ingewacht. 
 

6. Piet en Mardzya 

De voorzitter bedankt ook uitvoerig Piet en Mardzya voor hun toewijding zowel in 
de keuken als in de zaal tijdens de talloze clubmaaltijden. 
 

7. Handhaving artikel 14 van het huishoudelijk reglement 
Door Fred Wijk wordt de idee van een aantal leden verwoord als zou het bestuur in 
strijd met artikel 14 de prijs van het bier verhoogd hebben zonder inspraak van de 
ledenvergadering. Niet door de prijs als dusdanig te verhogen, maar door een 
kleinere hoeveelheid bier in de glazen en flesjes. Het bestuur zal daar tijdens de 
volgende bestuursvergadering aandacht aan besteden en een standpunt in de 
nieuwsbrief meedelen. 
 

8. Rondvraag 
 Leny (bijgetreden door Hugo Bergmans): het mededelingenbord in de zaal wordt 

bijna niet meer gebruikt. Beter gebruik wordt bestudeerd. 
 Hein: de nieuwsbrief wordt steeds dikker; moeten we (om kosten te besparen) 

de lengte van ingestuurde stukjes gaan beperken? De nieuwsbrief is niet echt 
dikker geworden. 

 Lida: waarom mag er geen danscursus komen en wél bijv. een cursus Spaans? 
Wordt opnieuw bekeken door de evenementencommissie. 

 

9. Sluiting 
Om 17:40 uur wordt de vergadering gesloten. 

De secretaris 
 
 
STAMPPOTMAALTIJD 19 NOVEMBER 
 
Van de 440 leden van de NVOC waren er 70 aanwezig op de allerlaatste 
clubmaaltijd, die door Piet en Mardzya werd gepatroneerd. De ‘opvolging’ zette al 
meteen zijn beste beentje voor en met vereende 
krachten was het succes verzekerd. 370 leden 
van de NVOC hadden ONGELIJK er niet bij te 
zijn. Stamppot blijft stamppot zal je zeggen en 
dat is waar, maar als ie lekker is, is hij ook heel 
lekker. En diegenen, die met een beetje 
wantrouwen gelezen hadden, dat er een ‘grand 
dessert’ was, zagen een écht grand dessert: 
kwalitatief én kwantitatief. Hopelijk komen die 
370 bij de volgende maaltijd nu niet allemaal 
tegelijk opdraven. 
 

Goe bezig, manne! 
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BERGSTAPPERS IN DECEMBER 
 
Zaterdag 5 december wandelen we naar Granadella. We starten op de Cumbre 
del Sol, en volgen de blauwe pijlen, een leuke niet al te moeilijke route met mooie 
uitzichten. De wandeling is rond de 2 uur en daarna gaan we lunchen in het 
Cumbre restaurant. 
 

Zondag 20 december gaan we naar Fleix, naar de ‘beroemde trappen’; de 
afdaling de baranco in met alle ezeltreetjes. Het is altijd weer een mooie 
wandeling, eigenlijk niet zo zwaar omdat hij eerst naar beneden gaat, maar ja u 
begrijpt, we moeten ook alle treden weer op naar boven! De wandeling duurt rond 

de 3 tot 3½ uur. We gaan de Cova Santa in als we zijn afgedaald en keren daarna, 
als we onze boterhammetjes opgegeten hebben, weer terug en omhoog. 
 

Wij vragen voor beide wandelingen u aan te melden bij Frans of Loek telefoon 
nummers resp. 966491459 of 965748187. 
 

Voor de zaterdag 5 december met de lunch vragen wij u bijtijds op te geven met 
oog op reservering van het restaurant. Verzamelen voor beide wandelingen bij Pán 
Pán y Jamón Jamón om 9:30 uur 

Groeten, de Bergstappers 
 

 
ALEGRÍA DEELT MEE 
 
Vanaf maandag 11 januari 2010 zal het zangkoor ‘Alegría’ weer op maandag 
van 12:00 tot 14:00 gaan repeteren. De donderdagmiddag bleek voor een aantal 
koorleden toch te bezwaarlijk te zijn i.v.m. de clubmiddag van de NVOC. In 
december zullen er geen repetities zijn, veel koorleden, begeleiding en bestuur zijn 
(deels) niet in Spanje in de maand december. In 2010 beginnen we weer met veel 
enthousiasme, plezier en leuke en mooie nieuwe (oude) liedjes. Wij wensen 
iedereen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2010 toe. 
 

Adinda Venekamp en Marijke Herben 
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DAGTOCHT MURCIA 
 
Op dinsdag 15 december wordt er een dagtocht naar Murcia georganiseerd: 
 

 Vertrek om 08:00 uur vanaf de grote parkeerplaats in Moraira 
 Aankomst in centrum Murcia omstreeks 10:30 uur 

 Vertrek naar IKEA of THADER Centro Commercial om 15:30 uur 
 Vertrek vanuit Murcia naar Moraira om 18:30 uur 
 Aankomst in Moraira rond 21:00 uur 
 

In de bus ontvangt u een plattegrond van het centrum van Murcia. Er staan 2 

wandelingen vermeld. Route nummer 1 bevelen wij aan en duurt ongeveer 2 tot 3 
uur. Voor de lunch zijn de omgeving rond Plaza Ceballos (restaurants) en Plaza San 
Pedro (tapas) aan te bevelen. Om 15:30 uur begeven wij ons naar IKEA, voor 
degenen die niet naar IKEA willen, bestaat de mogelijkheid het grote nabij gelegen 
Centro Commercial THADER te bezoeken, een waar winkelparadijs. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Totale kosten € 12,50 p.p. Sluiting inschrijving donderdag 10 
december. 

De evenementencommissie 
 
 

KERSTDINER 
 
Zaterdag 26 december houden wij ons gebruikelijke kerstdiner. Het keukenteam 
heeft het genoegen u onderstaand menu uit te serveren: 
 

 
 

* stukje wildpaté met cranberrysaus op een bedje van sla * 
 

* graved lax met honingsaus * 
 

* pompoensoep * 
 

* spoom * 
 

* gekonfijte eendenbout, aardappelpuree, portjus en truffelbroccoli * 
 

* kletskop, fruitcompote met ijs * 
 

* koffie/ thee * 
 

 
 

Inschrijven en betalen bij een van onze gastvrouwen tot en met donderdag 
17 december 2009. De kosten zijn € 15,00 p.p. (exclusief drankjes). De zaal gaat 
open om 16:30 uur. Aanvang diner 17:00 uur. 

De evenementencommissie 
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND 
 
In december zal er geen klassieke muziekavond zijn vanwege de opeenhoping van 
kerstmuziek in supermarkten en kerstconcerten in Moraira en omgeving, vanwege 
de drukte en de toestanden, die de feestdagen in het algemeen met zich 
meebrengen en vanwege mijn afwezigheid. Eind januari zal de volgende 
muziekavond worden gehouden. Het programma daarvan zult u kunnen lezen in de 
volgende nieuwsbrief. 

Erik Hulleman 
 

 
SPAANSE FILMCYCLUS 
 
De Spaanse filmcyclus wordt in 2010 voortgezet met de volgende films: 
 

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

    
 

Hebt u deze maand toch de behoefte om thuis voor de buis naar een goede te film 
kijken? Loop dan op donderdagmiddag eens binnen in de bibliotheek, alle eerder 
vertoonde films (én meer) kunt u daar lenen op dvd! 

Arie Grootenboer 
 

 
DE BONTE DINSDAGAVONDTREIN  
  
Bij deze willen we laten weten, dat 3 conducteurs – Theo, Kiny en Riekie - de 
bonte dinsdagavondtrein gecontroleerd hebben en er plannen zijn om deze weer te 
laten rijden. Dus, heeft u iets leuks, iets grappigs, iets bijzonders of iets 
vermakelijks in uw hoge hoed, schroom niet, oefen en laat het ons weten. De 
opzet is 10 minuten per act. Wij hopen, dat er veel artiesten op de trein stappen. 
Maar mensen op het perron om te applaudisseren zijn ook van harte welkom. De 
trein zal rijden op 25 februari 2010. De kosten bedragen € 5,- p.p. en inschrijven 

is mogelijk vanaf 14 januari 2010 bij de gastvrouwen. 
 

Groeten van de machinisten, 
 

Theo, Kinie (965747093) en Riekie (965740811) 
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SPAANSE WIJNPROEVERIJ 
  
De evenementencommissie wil begin volgend jaar een wijnproeverij houden. Van 
de leden, door de leden en voor de leden. Voor de te houden wijnproefavond begin 
2010 zoeken wij nog enthousiaste leden, die zijn/haar wijn willen promoten. 
Hieronder de basisvoorwaarden: 
 

 Spaanse wijn (liefst uit de regio). 
 Maximum prijs € 6,00 per fles. 
 Een kleine toelichting over de gekozen wijn door de promotor. 
 

Door een kleine bijdrage te vragen aan de bezoekers - we denken aan 3 à 4 euro - 
zijn wij in staat de meegebrachte wijnen te vergoeden. Dit is uw kans om anderen 
mee te laten genieten van uw keuze. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgeven bij 
een van onze gastvrouwen. 

De evenementencommissie 
 
 
NIEUWSBRIEF 2010 
 
Het voorbije jaar hebben we op de voorbladzijde van onze nieuwsbrief foto’s gezet 
van bloemen en planten uit de omgeving. Deze foto’s werden ons ter beschikking 
gesteld door medeleden. Eigenlijk hadden we een grotere aanvoer verwacht, maar 
het ging nog net. 
 

Voor 2010 zoeken we foto’s van streekeigen bomen, liefst ‘solitaires’ hoewel een 
mooie foto van een bos ook wel de frontpagina kan halen, als ze maar in de 

omgeving van Teulada-Moraira gemaakt werd! Dus wandelaars, tuinbezitters, 
tuinclubbers en hobbyfotografen stuur uw foto’s naar de redactie en misschien 
staat jouw foto al op het januarinummer. 
 

 
 
Voor onze rubriek ‘Chef van de maand’ wisten we in 2009 een aantal lokale chefs 
te strikken. Volgend jaar zoeken we wijnkenners onder de leden. Wie stelt er een 
Spaanse wijn voor? Je lievelingswijn of het koopje van de eeuw of gewoon een 
hele lekkere, heel betaalbare wijn. Met een paar lijntjes uitleg over de herkomst en 
eventueel waar hij in de buurt te verkrijgen is. Wijnliefhebbers, die hun toevallige 
of helemaal niet toevallige ‘vondst’ met andere leden willen delen. De redactie 
verwacht uw inzendingen. 
 

Er zijn 9 nieuwsbrieven in 2010; we zoeken dus 9 bomen en 9 wijntjes. 
 

De redactie 
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WIE WIL WAT? WIE WEET WAT? WIE WIL WAT WETEN? 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering kwam Ad de Jong met interessante informatie, 
die eigenlijk perfect in deze rubriek thuishoort. Meteen nog eens een oproep aan 
allen, die wat interessants of leuks mee te delen hebben, om dit gewoon naar de 
redactie te sturen. 
 

Het dag- nachttarief van Iberdrola of de piek- en dal 
tarieven. Iberdrola kan een speciale elektriciteitsmeter 
installeren - de eenmalige kosten zouden ongeveer € 
60 bedragen - waardoor je je energieverbruik in de 

daluren aan zowat 6,95 cent zou verkrijgen en in de 
piekuren loopt dat dan op tot 13,95 cent. Het vergt wat 
rekenwerk om uit te vinden of het werkelijk wat is, 
maar als je bepaalde energieslokoppen, zoals 
bijvoorbeeld een droogkast, enkel maar in de daluren laat draaien en de pomp van 
het zwembad - om van de eventuele verwarming van datzelfde zwembad nog te 
zwijgen - 's nachts programmeert, dan wordt het wel de moeite waard om aan het 
rekenen te slaan. 
 

De info van Ad (Iberdrola) komt aan het mededelingenbord! 
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LA GITANA 
 
Deze maand: De tafel 
 

Ze staat er… tafel, de hoge ronde tafel... wat weggeduwd in de linkerhoek naast de 
ingang van het clubgebouw. Ze kán nergens anders staan want er is slechts één 
hoek… DIE hoek… Ze staat onder het nieuwsbord, eigenlijk een schoolbord waarop 
geschreven staat wat belangrijk is. Er liggen geen krijtjes; jammer, anders kon ik 
dit verhaal erop schrijven. 
 

Maar goed beste lezer, lezeres,.. er was eens… een tafel… een hoge ronde tafel 

waar slechts een meneer aan zat en waar ik eens bij aanschoof voor een vrolijke 
donderdagmiddagbabbel. Het was een aardïg gesprek tot plots een lange schaduw 
over de tafel viel, ik keek op. Er stond een meneer, die me vorsend bekeek en met 
strenge stem zei: ‘U zit op mijn plek’… het werd even akelig stil… ‘Oh’, zei ik toen, 
‘er staan nóg lege krukken hoor…’, waarop de man, die geen spier vertrok, nog 
strenger keek en herhaalde: ‘jawel, maar… u zit op MIJN plek’. Jeetje, dacht ik, zou 
zijn naam soms onder de zitting van de kruk gekrast staan? Geen idee, hij stelde 
zich geeneens voor... en ik wilde niet onder de zitting kijken. Ik schudde licht, deels 
van onbegrip en deels van pret; niks zo leuk als voer krijgen voor discussie(s)… 
en… dit leek er aardig op. Toen kwam de aap uit de mouw: ik mócht daar helemaal 

niet zitten, niet op ‘n andere kruk, zeker niet op DEZE kruk… na enige verbijstering 
begon het mij te dagen… niet in het oosten, niet in het westen, welnee, gewoon 
een algeheel dagen; deze tafel was NIET voor dames… Het was een mánnentafel, 
een hangplek voor meneren; oudere meneren… Ik was lichtelijk onthutst en de 
heer naast mij keek wat schutterig en vond het enigszins gênant. Ik niet, ik moest 
bijna lachen… anno 2009, bijna 2010 en… duidelijk weinig hoffelijkheid naar de 
aanwezigheid van dames, die plaats zouden willen nemen. De ridders van de ronde 
tafel… ach ach… King Arthur zou niet eens geshockeerd zijn geweest denk ik, of 
toch wel? Tenslotte was HIJ een koning die zéér 
ridderlijk tegenover vrouwen was. Waar zijn ze 
eigenlijk gebleven… de ridders van weleer? Hier 
niet… dat staat! Hoewel… ik prijs mij zeer 
gelukkig; ik ken er nl. twee: de een woont ver 
weg, de ander gelukkig dichterbij; het zouden 
neven van elkaar kunnen zijn… ÈCHTE ridders: 
ze hebben geen ronde tafel nodig, geen paard, 
laat staan een zwaard... en... zijn zeer hoffelijk… 
 

Laatst liep ik langs de tafel. Ze was leeg, ze stond eenzaam te wachten op haar 
ridders… die niet kwamen opdagen… het was wat frisjes en binnen leek het 
behaaglijker… ik kon het niet laten, ik heb haar even geaaid en gefluisterd: ‘Wacht 
maar meid, wàcht maar hoge, ronde tafel… tijden veranderen… je wordt vást nog 
eens een damestafel!’  
 

La Gitana 
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PLEZIER MET DE PC 
 
Deze maand: peren voor windows 
 

U heeft het vast wel eens meegemaakt: per ongeluk een bestand verwijderd of per 
abuis overschreven. Gelukkig bestaan hier oplossingen voor, tenminste 
als u direct handelt nadat u het probleem veroorzaakt of ontdekt. Zo’n 
oplossing is bijvoorbeeld het freeware programma Recuva. Dit 
programma kunt u gratis downloaden van de website www.piriform.com. 
 

Recuva wordt gestuurd door een zogenaamde wizard en vraagt u eerst wat voor 
type bestand u probeert terug te halen en waar u wilt zoeken. Vervolgens scant het 
programma op de door u aangegeven lokatie naar gewiste of verloren bestanden 
en maakt daarna een analyse van de inhoud van de gevonden bestanden om te 
bepalen in welke mate herstel mogelijk is. Wanneer de kans op herstel aanwezig is, 
is slechts een muisklik voldoende om het bestand te terug te halen. Maar 
voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom heeft Piriform nog een tweetal 
andere handige freeware produkten ontwikkeld, waarmee u de huishouding van uw 
pc op orde kunt houden. 
 

In eerste instantie doet u dit met CCleaner, een handig programmaatje waarmee u 
echt overbodige bestanden en gegevens kunt verwijderen en de ‘administratie’ van 

uw systeem op orde kunt brengen. Het aardige van deze software is, dat u geen 
expert hoeft te zijn om het te gebruiken. Het programma maakt eerst een analyse 
van eventuele vervuiling en geeft u vervolgens de mogelijkheid actie te 
ondernemen. In principe is het gebruik zonder enig risico, zolang u de computer 
maar niet uitzet terwijl het programma bezig is. 
 

Wanneer de systeemadministratie op orde is, kunt u tenslotte alle bestanden op uw 
harde schijf weer op een rijtje zetten met behulp van Defraggler. Hiermee worden 
bestanden, die ‘versnipperd’ zijn geraakt weer ‘aaneengeregen’ en netjes op de 
harde schijf gerangschikt. Dit is met name nodig wanneer uw systeem wat trager 
begint te worden en het langer duurt om bestanden te openen. 
 

In principe zijn de funkties van CCleaner en Defraggler ook standaard in Windows 
aanwezig en u kunt deze vinden bij de eigenschappen van uw harde schijf: 
schijfopruiming, controleren op fouten en defragmenteren. De produkten van 
Piriform werken echter effectiever en bieden meer mogelijkheden om specifieke 
problemen op te lossen. 
 

Piriform heeft onlangs nog een nieuw (beta)product ontwikkeld waarmee u 
allerhande informatie over uw systeem kunt verzamelen en bekijken: Speccy. 
Hiermee krijgt u o.a. een overzicht van alle hardware componenten, versies van 
geïnstalleerde software en drivers, maar ook statistische informatie over de 
systeemprestaties en eventuele problemen. Handig is ook de mogelijkheid om de 
temperatuur van verschillende componenten te meten, voorzover uw hardware dit 
ondersteunt. 
 

Ik wens u een aangename decembermaand en veel pc plezier, 
Arie Grootenboer  
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HET GEVOEL VAN DE JAREN ‘50 
 

Heb je het ook gezien? 

In nummer 30 wordt 
een antenne op het dak 
geplaatst! Die hebben 

zeker een televisie 
gekocht! 
 

De eerste televisie in de straat. Dat was een belevenis, het gesprek van de dag, 

wat zeg ik, van de maand. Een groot meubelstuk met een klein raampje, zware 
bedieningsknoppen onder het scherm om verschillende zenders te bekijken. Soms 
wel vijf! In zwartwit uiteraard. 
 

De kinderen uit de straat mochten de zaterdag 
van vijf tot zes naar het kinderuur komen kijken. 
Een ware belevenis. Nonkel Bob en Tante Ria 
brachten een uur amusement, waar nu je hond 
niet eens zou naar kijken, laat staan je kinderen 
of kleinkinderen. Die Nonkel Bob heeft dat 
nochtans jaren volgehouden en heeft er in die 

periode een hele serie tantes doorgedraaid. Hoe 
dat kwam? Wie dat waren? Waarom de ene wel en de andere niet? Wij vroegen 
ons dat zelfs niet af. Je moet weten: ‘De STORY was nog niet eens uitgevonden!’. 
Iedereen kon nog ongestoord doen en laten wat ie wou. 
 

Later kwamen er meer televisies in de straat en de aartslelijke antennes werden 
een soort statussymbool. Eentje op Brussel gericht, een tweede naar Lopik, een 
derde richting Rijsel betekende, dat je (waarschijnlijk) ook Frans verstond en na 
22:00 uur misschien wel eens een halve blote tiet te zien kreeg, maar een 
draaiende antenne met buitenboordmotortje was het summum; daarmee kon je de 

hele ether afzoeken. 
 

Lang niet iedereen had een televisie thuis en dus gingen velen nog op café kijken 
of wanneer er een biezondere voetbalwedstrijd 
werd uitgezonden, stonden er een paar tientallen 
zich te verdringen voor het uitstalraam van de 
electrozaak, waar een toestel zéér strategisch 
opgesteld werd. Betere publiciteit bestond er 
niet. Negentig minuten lang in de kou staan 
denken, dat je dat ook vanuit je eigen luie stoel 
zou kunnen bekijken. 
 

De antennes verschenen nu meer en meer in het straatbeeld totdat een huis 
zónder antenne de uitzondering werd en de jeugd zich niet meer kon voorstellen, 
dat de wereld ooit gedraaid had zonder TV. 

Doberman 
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Callistemon citrinus (lampenpoetser) - foto omslag, red. 
 

De Callistemon komt uit de Myrtaceae familie en dankt zijn naam aan de fraaie 
rode bloemen met een speciale vorm. Deze vorm van de bloeiende bloem doet 
denken aan een flessenborstel, ook wel lampenpoetser genoemd. Deze 
flessenborstels werden vroeger gebruikt om de glazen van bijvoorbeeld 
petroleumlampen schoon te maken. De naam Callistemon komt vanuit het Grieks. 
Callis is in het Grieks ‘Kalos’, hetgeen schoonheid betekent en ‘stemon’ staat voor 
meeldraad. Bij deze plant vallen vooral de bloeiende meeldraden op, die langere 

tijd blijven bloeien. De kleine bloemkelk zelf valt al snel uit. Het geslacht bestaat uit 
zo'n 25 soorten, die het hele jaar groenblijvend zijn. Ze zijn afkomstig uit Australië 
en Tasmanië. Meestal wordt de plant in heestervorm aangeboden, maar hij kan 
ook in boomversie geleverd worden. De Callistemon citrinus heeft grijsgroene 
bladeren, die lancetvormig zijn. De kleine bloemen met talrijke prachtig rode 
meeldraden bloeien hier in Spanje direct na het voorjaar. Reeds tijdens het bloeien 
van de bloemen, vormen zich alweer nieuwe uitlopers in het verlengde van de 
bloem, waaraan zich dan ook weer nieuwe knoppen vormen. Belangrijk is dan ook, 
om tijdens deze fase de plant niet te snoeien, om schade aan de bloei te 
voorkomen. De Callistemon kan redelijk goed tegen de droogte, maar wat water 

geven in de droge periode is zeker niet verkeerd. Vraagt wel een goed doorlatende 
bodem met voldoende humusrijke grond, om zijn wortelstelsel goed te kunnen 
ontwikkelen. De plant brengt grijze houtachtige vruchtjes voort met vele zaden 
daar in, die vaak jaren aan de struik blijven zitten. Het speciale wat aan de 
Callistemon citrinus is, dat citrinus duidt op het feit, dat wanneer het blad 
gekneusd wordt, de plant een licht citroenachtige geur verspreidt. Voor wat betreft 
de hoogte is de struik of boompje zeer goed in uw tuin toe te passen. De hoogte is 
namelijk 2.50 tot 4.00 meter. De plant is niet goed bestand tegen vorst, daarom is 
hij in Nederland een goede kuipplant. Maar hier aan de Costa Blanca kunt u de 
Callistemon op vele plaatsen in uw Mediterrane tuin planten. Hier zal de plant zich 

snel ontpoppen als een makkelijke en mooie toepassing. 
 

Rik de Greeff 
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CHEF VAN DE MAAND 
 
Deze maand: kip met curry, ananas en rozijnen 
 

Ingrediënten (voor 4 personen): 
 4 kipfilets 

 1 blik ananas 
 rozijnen  
 1 tomaat 
 ½ rode peper 

 2 teentjes look 

 1 kleine ui 
 250 ml room 
 zout, peper, currypoeder en olijfolie 
 rijst 

 

Bereiding: 
De kipfilets gaar bakken in olijfolie en warm bewaren in 
aluminiumfolie. Bij dezelfde olijfolie de fijngehakte lookteentjes en ui 
toevoegen. Na 2 minuten ook de tomaat, de in blokjes gesneden 
rode peper en ananas toevoegen. Het sap van de ananas beetje bij 
beetje toevoegen, op smaak brengen met peper en zout. Na 5 
minuten de currypoeder toevoegen en de room. Op die manier krijg je een saus, 
die terzelfdertijd zoet en pikant is. De saus over de kipfilets gieten en afwerken met 
de rozijntjes. Opdienen met de - intussen klaargekookte – rijst. 
 

Restaurant Costamarco wordt sedert enkele weken geleid door Christian, Jean-

Claude en Serge. Het recept werd ter beschikking gesteld door Jean-Claude. 
 

Restaurante Costamarco, Partida Benimarco 27 , 03725 Teulada, Tel. 966 498 937. 
 



Pagina 48 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 



Nieuwsbrief december 2009 Pagina 49 

PUZZEL VAN DE MAAND 
 
Deze maand: boeken en auteurs 
 

HORIZONTAAL 
1 Wie won vorig jaar de NS Publieksprijs met zijn boek 'De Overgave'?, 6 Van Dick Bruna, tekenaar en 
schrijver van kinderboeken is onder meer zijn creatie van een wit konijn wereldberoemd geworden. Hoe 

heet dit konijn?, 11 Het meest bekende Nederlandse boek wereldwijd is ongetwijfeld het Dagboek van 

Anne Frank. Hoe oud zou Anne dit jaar geworden zijn?, 12 Hij was de columnist van de Kronkel, zijn 
dagelijkse stukje in Het Parool. Wie is hij?, 13 Wie illustreerde de meest bekende kinderboeken van 
Annie M.G. Schmidt, waaronder Puk van de Petteflet en Otje? 
 

VERTICAAL 

2 Wie is de schrijfster van de meest gelezen zevendelige serie boeken van de laatste jaren over Harry 
Potter?, 3 Welke Britse auteur werd onlangs uitgeroepen tot 'Beste Misdaadauteur’? Zij verkocht ruim 
400 miljoen boeken, 4 Wie is de geestelijk vader van Tom Poes, de langstlopende strip in een 
Nederlands dagblad?, 5 Hoe heet de inspecteur van politie in Amsterdam waarop een tv-serie is 

gebaseerd, 7 Wat is het motto van de Kinderboekenweek 2009?, 8 Wie is de schrijfster van de 
historische jeugdroman 'Kruistocht in spijkerbroek'?, 9 Wie won dit jaar de Stripschapprijs?, 10 De 

schrijver van het boek dat lang aan de top van de bestsellerlijsten stond: ‘De Da Vinci Code'. 

 
Ik wens u veel puzzelplezier en een gezellige decembermaand, 

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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