
 

 Van de Redactie 
 

We maken ons op voor het oranjebal, zonder enige twijfel het 
belangrijkste jaarlijkse evenement van de Nederlandse Vereniging 
in Mexico. Bovendien een uitstekende gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, om bij te praten, voorzover het geluidsvolume van de 
muziek dat toelaat, met al diegenen die je sinds het vorige oranje-
bal niet meer hebt gezien, of misschien nog wel langer, om te la-
ten zien dat je erbij hoort, om de beentjes los te gooien, om een 
vliegticket naar Nederland te winnen, en noem maar op. 
 
Voor ´t Oranjebal Comitee betekent het vele uren werk, strak on-
derhandelen met, zaalverhuurders, muziekanten, sponsors en wie 
heb je. En dan ook nog verslag uitbrengen aan ´t bestuur over de 
vorderingen. Voor de deelnemers betekent het op tijd een plaats 
reserveren, wellicht via het splinternieuwe op onze website toe-
gankelijke reserverings-systeem, vooral ook op tijd betalen, en 
natuurlijk de accu opladen want we verwachten iedereen te ont-
vangen laaiend van enthousiasme. En voor de redactie van de 
Popo betekent �t dat we jullie goed op de hoogte moeten houden. 
Vandaar dat we in deze afvelering van de Popo uitgebreide infor-
matie over het Oranjebal hebben opgenomen, overigens infor-
matie die ook op de website http://mexico.nederlandse-
vereniging.net beschikbaar is. 
 
Verder hebben we in dit nummer een Belgische inbreng van Ilse 
Geladi over de paasbrunch en een reportage van Eric van Nuland 
over het paintbal- en picknickfestijn dat tijdens de vorige maand 
op de Ajusco gevierd is, overigens met een volledige lijst van 
overlevenden. Daarnaast een reactie op mijn verhaal over Liefde 
en Snurken dat in één van onze vorige afleveringen heeft gestaan. 

 

New Restaurant:  

Rojo Bistro 
Amsterdam 71-C 

Col. Condesa, esq. Parras 

Telefoon: 5211 3705 

Wel reseveren 
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En dat nog wel van de hand van mijn eigen vrouw Alicia die natuurlijk gevoelige inside 
information heeft. Dan een stukje van Marco Bueninck over het lotjes verkopen tijdens 
het Oranjebal en tenslotte een ingezonden brief van Eric Witschey over de jaarmarkt. 
 
Dit is het eerste nummer van de Popo dat grotendeels door mij verzorgd is. Marco en ik 
hebben afgesproken om het om en om te doen. Voor mij was het allemaal wel wat wen-
nen want met software programma�s leer je alleen maar te werken door het te doen. 
Publisher is daar geen uitzondering op. Marco had het me allemaal haarfijn uitgelegd, 
maar als je er dan voor zit, krab je je zo nu en dan achter één van je oren, bij mij 
meestal het linker, en vraag je je zo nu en dan af: hoe was het nou ook weer? Er zullen 
dus hier en daar dus nog wel wat tekortkomingen in zitten maar dat wordt ongetwijfeld 
beter bij volgende nummers. En als dit nummer niet tijdig bij jullie in de bus komt, 
heeft het deze keer niet aan de redactie gelegen. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier. 
 
Ad ten Kate  
______________________________________________________________________ 
 

Komende Activiteiten 
 

29 april  Oranjebal 
 
20 mei  Buitendag  
   Bij Hans van Marwijk in Cuernavaca 
 
Juni   WK  
   Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om 
   interesante wedstrijden gezamenlijk te zien. 
 
16 juni  Nassiemaaltijd/Zomerborrel 
   Bij Andrea en Peter le Poole-van Amerongen 
 
8 september  Home-coming Party  
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TEL: 5663-4643 / 5272-6708 

VOOR HET PERFECTE EN 
GEZONDE GEBIT 

 
GERARDO BARRERA RAMIREZ 

T A N D A R T S  
 

GESPECIALISEERD IN  KRONEN  & KUNSTGEBIT-
TEN  

 
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK 

 
Wil je buitenlanders ontmoeten ga dan 

naar de maandelijkse borrels van 
MEXPAT laatste woensdag van elke 

maand om 8 pm 
 

 
 

MEXPAT.COM 
 
 
 

Ter plekke: bar-restaurant LE BOU-
CHON 

calle Julio Verne 102, esq. Virgilio, Po-
lanco 

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 
 Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 
  14050 México D.F. 

Torre 1, consultorio 201 
tel: 5606.2277 ext. 2201/ 5606.4918 

Celular: 044-55-8509.5950 
radio: 5449.5299 cl. 8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 

O p le id in g :   
R ij k s u n iv e r s it e it  U t r e c h t  
I n s t . N a c . d e  P e d ia t r ía , M é x ic o  
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Meubelmakerij en Timmerwerkplaats 
 

 �La Piscarra� 
Reparaties 

Meubels in opdracht 
Kasten, deuren  en trapleuningen 

 
 
 
 
 

 Sr. Jaime Mendoza 
Tel 57104459 

 
 

 
INTERNATIONAL RELOCATION  

SERVICES 
 

 
THE MOST COMPREHENSIVE  

RELOCATIONS SERVICE IN  
MEXICO CITY AND  THE  

CUERNAVACA AREA 
 

RESIDENTIAL * COMMERCIAL *  
ORIENTATION * WEEKEND HOMES  *  

VACANTION RENTALS 
Patrica Hogan 

Director 
 
Our new address: Agua Y Seijas 35 PB-B, Col. Virreyes, 11000 
Mexico, D.F. 
Office phones: 011 (525) 5520-6771/5540-0795.  
E-mail: interese@solar.sar.net 

 

Verslag Paasbrunch 
 
 Wat een weer, wat een sfeer.. Een heleboel bekende en minder bekende, maar in elk ge-
val blije gezichten te zien op de paasbrunch bij Paul en Eva Polano.  Zusterlijk hing de neder-
landse naast de zweedse vlag, want als initiatief van de nederlandse vereniging, is dit een van 
de toppers qua organisatie.. lekker eten... veel gezucht, dat wel.. uit zoveel lekkers is het moei-
lijk kiezen, een leuke tafel met eitjes en verf om te schilderen, het zwembad dat lonkt,  voetbal 
voor de liefhebbers, life en on screen.. wat wil je nog meer..In leuk gezelschap ging het alvast 
de 'foute' toer op.. sinds kort zijn de Bergen moppen weer toegelaten, (dixit Marie Claire) ach 
ja, in' tien voor taal' zijn wij nog steeds sterker dan de nederlanders.. (zie je wel... wie schrijft er 
een stukje voor de POPO..) 
   Na een zoektocht voor de jonge kids, werden die eitjes op de tafels gezet, meestal bij de 
mama's en o jee, na enige tijd waren vele eitjes plots verdwenen.. lekker, lonkt naar meer.. dus 
werd er nogmaals verstopt.. En ook van die zoektocht schiet er bij ondergetekende thuis niets 
meer over... alleen de zoete herinnering aan een sfeervolle middag.. 
 
  Ilse Geladi 
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ORANJEBAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informatie over het feest     pagina 6 en 7 
 
 Reserveer uw plaats ONLINE  pagina 8 en 10  
 
 op http://mexico.nederlandse-vereniging.net  
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Dit jaar hebben we naar verschillende nieuwe locaties gekeken 
maar uiteindelijk toch gekozen voor CENTRO Banamex omdat 
zij een beter prijs hebben en het altijd fantastisch verzorgen. 
Dit jaar echter op de benedenverdieping in een wat intiemere 
zaal, van 200 mensen. Om 20.00 uur is het verzamelen onder 
het genot van een drankje en echt Hollandse muziek.  
  

 

"DIVERTIMENTTO" 

  

De band van het vorige jaar is vernieuwd en uitgerust met 
goede instructies onzerzijds n.a.v. uw opmerkingen van het 
vorige jaar. Dit jaar beginnen we met Nederlandse liedjes 
totdat iedereen aan tafel zit. Het diner, buffet, wordt 

(Continued on page 7) 
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opgeluisterd met rustige saxofoonmuziek. Daarna gaan we het 
feest echt beginnen met eerst hoofdzakelijk internationale 
muziek, dat dan langzaam overgaat naar wat meer Mexicaanse 
muziek. Het einde van de avond, 3.00 uur, wordt opgeluisterd 
met een echte mariachi band. (Daarnaast zijn verrassingen niet 
uitgesloten!)  

 
 

(Continued from page 6) 
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 TE HUUR 
CONDO IN PUERTO VALLARTA!!! 

  1 slaapkamer, 2 badkamers.  
  Geschikt voor 4 personen 

US$ 100 per dag 
US$ 700 per week 

 
 

 

Ga naar de tafel overzicht pagina  

  
Dit jaar hebben we besloten om de kaartverkoop via het Internet te laten lopen. Met deze nieuwe ma-
nier weten we eerder hoeveel mensen er komen, belangrijk voor de financiën, buffet, drankjes etc. Op 
de volgende pagina kunt u in kleur zien hoe de kaartverkoop gaat en welke tafels al dan niet vol zijn. 
Door een tafel te selecteren komt u op een nieuwe pagina waar u getoond wordt wie er aan die tafel 
zitten. Op deze manier kunt u nu vooraf bepalen waar u gaat zitten en niet op de dag zelf. Dagelijks 
kan U nagaan hoe de verkoop gaat en waar wie zit. Met deze nieuwe pagina proberen we het voor u 
makkelijker te maken om met uw eigen vrienden bij elkaar te zitten. Op de dag zelf voorkomen we 
dan ook de meest bekende vragen: is deze plaats nog vrij? of mogen we hier zitten en daarom niet bij 
je vrienden of kennissen aan tafel komt te zitten. U kunt uw stoel, of meerdere stoelen, reserveren 
door het bedrag van $500 Pesos per persoon over te maken. Nadat wij de overmaking binnen hebben, 
ontvangt u van ons een Email met een toegangs code waarmee u uw stoel kunt reserveren  
  
Hoe reserveer ik mijn plaats?: Erg makkelijk!!!!.    (vervolg op pagina 10)  

1. Maak het bedrag van $500 Pesos PP, maal het aantel plaatsen, over aan 



 
 

Bespaar 80% op je internationale telefoonrekening. 

Bel nu voor maar $0.04 USD/min  (± 0.45 pesos) naar Nederland. 

Ben je in het bezit van een computer met Internet connection? Wacht niet langer en koop nu de prepaid Internet  

calling card en bel  

voor $10,- USD  4 uur naar Nederland. 
 

Voor meer Informatie bel 5207 2586,   

mail: info@c8llinghome.com  

of  

bezoek ons op Jalapa 51 Col. Roma, (5 min. van metro Insurgentes.) 
 

We bieden ook goedkoop bellen voor bedrijven. (dezelfde tarieven). 

LA MONTAÑA CON UN GUÍA

Ajusco 3950 metros
Malinche 4460 metros
Ixtacihuatl 5290 metros
Pico de Orizaba 5747 metros

Servicios de un guía profesional 
de alta montaña 

Guillermo Álvarez del Castillo Munguía
Tel. casa 5594 0293
Cel. 044 55 5461 2107
Correo el. yeti52@hotmail.com



2. Henricus SF van Nuland, Banamex 0650 73 33 239 Sucursal 0227 Mixcoac, DF  
3. CLABE: 0021 800 650 73 33 23 96, om via internet te betalen  
4. Stuur een mail naar ericddd@prodigy.net.mx met de gegevens van de storting 
5. Als het geld binnen is stuur ik u de toegangs codes 
6. U gaat dan naar de reserveringspagina waar u eerst uw tafel selecteert 
7. Selecteer een stoel, vul de gegevens in en U hebt gereserveerd 
8. Herhaal deze laatste stap voor al uw stoelen 

  
WACHT NIET TE LANG OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT U BIJ ELKAAR 
KOMT TE ZITTEN, BEL ZE OP!!!  

Stuur een mail naar ericddd@prodigy.net.mx met de gegevens van de storting  
1. Het volledige bedrag 
2. Datum van de overmaking 
3. Naam van de sucursal 
4. Eventueel het transactie nummer of referentie 

Dus als u er zeker van wilt zijn dat u met uw vrienden samen komt te zitten, bel ze op en maak 
het geld over, diegene die het eerst maalt.... Door niet $500 pesos maar $501.2 of $500.25 of zo 
over te maken is het makkelijker voor mij om de storting te kontroleren. De normale manier is 
natuurlijk even het ficha de deposito faxen FAX: 56.62.94.28, of Emailen  

1. Wacht niet tot het laatste moment, reserveer nu 
2. Weet bij wie u aan tafel komt te zitten  
3. U kunt altijd nog uw plek veranderen 

 
Eric van Nuland 
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PAINTBAL en PICKNICK 
Door Eric van Nuland 
 
Paintballen op je levenspartner, schoonmoeder, je dreinend kind, en Roberto 
Madrazo.  
Zaterdag 11 maart was het om 11.00 uur verzamelen op de Ajusco. Voor degenen die 
het niet weten, dat is een hoge berg in het zuiden van de stad. Periferico Sur en bij de 
afslag van Six flags de berg op. Na zo�n 11.5 kilometer ben je dan op een hoogte van 
3.500 meter lekker in het zonnetje en omgeven met bossen. We waren met 9 spelers, 
wat wel een beetje weinig lijkt maar uiteidelijk een goed aantal was. Behalve Niels, 
de zoon van Paul Polano, had niemand ooit de ballen geverfd. Zoals je wel zult 
verwachten is de paintball business op de Ajusco, er zijn er een stuk of 10, en pro-
fessioneel op zijn Mexicaans. Met andere woorden een paar simple houten hokjes 
waar alles geregeld wordt. De mensen, natuurlijk ook erg Mexicaans, waren en zijn 
erg vriendelijk en alles verloopt zonder stress. Het eerste wat er gedaan moet worden 
is een lekker warm gestoffeerde overall aan trekken. Ze hadden verschillende maten 
en nadat iedereen zijn pak aanhad, zag het klubje er heel anders uit, stelletje rambo�s. 
Omdat er verschillende indianen-verhalen de ronde deden, als je geraakt wordt door 
een paintbal dan doet dat erg zeer, mijn broer liep drie weken rond met een blauwe 
plek, enz. enz. Natuurlijk fantastisch om de spanning er in te krijgen maar 
uiteindelijk deden de meesten toch nog even een extra antibalas kogelvest aan. Met 
dat warme pak is het natuurlijk dubbel zo warm. De instructeur vertelde dus dat die 
paintballen niet het echte probleem zijn maar dat je op deze manier nog wel eens 
flauw kan vallen van de hitte. Volgende stap is een motorhelm op om de ogen en het 
gezicht te beschermen, erg belangrijk, geen grapje. 
 
Als laatste krijgen we de luchtdrukgeweren uitgedeeld en lopen we naar la cancha, 
het speelveld. Ze hebben er verschillenden en we kozen er maar één uit. Omdat we 
niet wisten wat er ging gebeuren maakte dat natuurlijk ook helemaal niks uit. Aldaar 
nog wat uitleg omtrent het geweer, the gun, la pistola, want alles moet natuurlijk in 
drie talen uitgelegd, bijna 4, worden. Omdat iedereen er hetzelfde uitzag, rambo look, 
werden de twee teams onderscheiden door een High-Tec toiletvelletje op de helm. 
 
Paul Polano en zoon Niels, Henk Keijzer en de Mexicaanse vriendin Dalet van Olaf 
Tegen Olaf, Eric, Paula, Anneke Yserd, en haar Deense kennis. 
 

(Continued on page 13) 



Willy de Winter 
 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 
 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  

Europa 
 

Nederlands (Vlaams) - Frans - Duits - Engels - Spaans -  
Italiaans - Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, México D.F. 
Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 

 
Marijke J. Larenas-Linnemann 

 
Drs. Spaanse taal en letterkunde 

Lerares M.O. Spaans 
Beëdigd  tolk-vertaler 

 
Privé- en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 

Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands 
 

Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 
Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

 
TEL./FAX: (5) 675 44 04 
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Het veld is ongeveer net zo groot als een half voetbalveld met daarop een aantal, 
strategisch, geplaatste houten muurtjes in verschillende vormen. Omdat ik, Eric, in 
het leger heb gezeten, gelopen, geslapen, etc, had ik natuurlijk een aantal goede tips 
om de zaak aan te pakken. Een verdedegings- en een aanvalsstrategie werd uitgezet 
en ook daadwerkelijk opgevolgd. Als iedereen klaar is wordt het startsein gegeven 
en is het tijd om al je tegenstanders dood te schieten, nou ja te beschilderen met bal-
letjes verf. Het is helemaal niet agresief en iedereen deed echt zijn best om het pro-
fessioneel te doen, net als in de film. Het schieten valt niet mee omdat de precisie 
niet goed is en je hebt zo nu en dan wel tien balletjes nodig om iemand te raken. Als 
je op je hoofd of torso geraakt wordt moet je het veld uit. Ook als je kogels op zijn 
is het afgelopen. Met 50 kogels per spel moet je natuurlijk wel oppassen. Paula was 
binnen een minuut al haar kogels kwijt en Henk bijvoorbeeld had er maar tien 
geschoten, ieder zijn tacktiek. Ervoor zorgen dat je niet geraakt wordt was voor ve-
len erg belangrijk wat dus betekende dat ze achter hun muurtje verscholen bleven. 
Dus het moeilijke van het spel is om iemand goed te raken. Verandering van positie, 
een ander muurtje zoeken om achter te schuilen is hier een goede tactiek, de tegen-
stander denkt dat je nog op de oude plek staat en jij zelf staat dan op een betere 
plaats om hem of haar te beschieten. Met die hitte en de spanning is het een redelijk 
vermoeiend spel. Na zo�n 4 oorlogen had iedereen een erg leuke middag gehad die 
zowel ontspannend was als leerzaam.  
 
Met zo�n relatief klein groepje heb je gedurende het spel een goed overzicht, als je 
bijvoorbeeld met 10 tegen 10 speelt weet je gewoon niet waar de kogels vandaan 
komen, ben je al snel doodgeschoten en is de lol over. Omdat er genoeg banen zijn 
is het makkelijk om iedereen te verdelen en mischien de volgende keer, met meer 
deelnemers, een competitie op te zetten. 
 
Daarna zijn we nog verder de berg opgereden want Henk had een leuke picknick 
plaats onder een paar bomen gevonden. Dat was natuurlijk weer een Henk avontuur 
omdat we door smalle zandwegen, keien, rotsen, gaten en een hoop opgewaaid 
zand moesten rijden. Maar uiteindelijk een prachtige plek waar we nog uren hebben 
zitten bijkletsen onder het genot van een aantal biertjes en flesjes wijn. 
 
Fantastische dag, zeker voor herhaling vatbaar zoals het raften in Veracruz, de 
combinatie raften en paintballen zou ook erg leuk kunnen zijn. 
 

(Continued from page 11) 
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LA VERDADERA HISTORIA DEL AMAR Y RONCAR EN UNA PAGINA 
 
 
¿Se preguntarán quién es esta persona? ¿Porqué de repente esta intromisión 
en nuestras páginas? Bueno me presentaré a mi misma. Soy Alicia Sierra de 
Ten Kate. Espero que esto último les diga algo. ¿No les dice nada? Entonces 
yo  soy la señora esposa de un autodenominado miembro distinguido de su 
asociación, Adriaan Ten Kate, autor del cuento �El Amor y Roncar�, que según 
entiendo se presentó en esta revista en alguno de sus números anteriores. 
 
Hago esta pequeña introducción porque la verdad, mi esposo ha estado escri-
biendo varias veces en esta revista y por alguna razón aún desconocida para 
mí, siempre salgo envuelta en casi todos sus cuentos. Por ello he decidido el 
tomar la oportunidad para dar una pequeña respuesta y hablar de este cuento 
con honestidad. Aunque, si de honestidades se trata debo confesarles que a 
pesar de que tengo 25 años de casada, y que yo me jacto de que del holan-
dés yo �entiendo más de lo necesario�, tuve que obtener la traducción del mis-
mo en español para estar en posibilidades de poder opinar sobre lo que allí se 
dice. 
 
Cuando leí este cuento y con asombro pude percatarme de lo que mi marido 
allí escribía sin importarle mencionar a diestra y siniestra los personajes que le 
rodeamos en su vida, y eso con tal descaro que no ha perdonado ni al vecino 
de enfrente; y obviamente como es de suponerse menos a mí. Fue allí en 
donde tomé mi determinación y me dije a mi misma: �bueno, ya es tiempo de 
escribir algo para aclararle un poco a este esposo mío la conciencia sobre las 
tantas travesuras y aventuras que ha escrito anteriormente�, y seguramente 
algunas de ellas han sido hechas a mis espaldas. 
 
Así pues la decisión de escribir esta respuesta fue tomada durante una comi-
da que en honor de mi cumpleaños celebramos la familia entera, entre parén-
tesis les puedo decir que el lugar donde se llevó a cabo en un muy particular y 
suntuoso restaurante en Cuernavaca, a decir verdad un verdadero paraíso a 
donde mi querido esposo me llevó para festejarlo. Allí disfrutamos nuestra deli-
ciosa comida y vino. Todo transcurrió en una atmósfera un tanto romántica y 
cuando estábamos en la sobremesa nos pusimos a hablar sobre el tema de 
los cuentos, cuando de pronto tuve una ocurrencia y le dije: querido creo que 

(Continued on page 16) 
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te voy a contestar tu cuento ya que para mí es un tanto inexacta tu versión. 
Me gustaría que los lectores puedan considerar lo que opina la otra cara de la 
moneda. Y me dijo, es buena idea ¡hazlo!   
 
Una vez decidido y después de esta introducción voy a aprovechar este espa-
cio y oportunidad que ustedes me brindan para precisar algunos puntos que 
en el cuento se mencionan sobre las quejas de su mujer y para que así uste-
des puedan tener otro punto de vista.  
 
Hablando pues del sentir y precisamente en una noche, cuando uno no se en-
cuentra con el preciso buen humor que debería ser, estábamos recostados en 
nuestra cama: mi marido, mi hijo y yo, precisamente en ese orden tal y como 
suele pasar a veces, sobre todo en los fines de semana mirando un programa 
de televisión. No puedo precisar cuándo ni cómo, pero de pronto mi marido se 
acomodó y aparentemente dejó de ver el aparato, y como es costumbre em-
pezó a roncar.  Inmediatamente como marcan los buenos modales de una fa-
milia bien avenida, nosotros, quiero decir mi hijo y yo, bajamos lo más posible 
el volumen del televisor para no molestar a nuestro �bello durmiente�. Estába-
mos azorados y boquiabiertos por la ferocidad con que mi esposo después de 
haber puesto la cabeza en la almohada podría roncar. Esto es increíble, pen-
samos al unísono, sin embargo lo disculpamos porque trabaja mucho y supo-
nemos que estaba cansado. 
 
Bueno pues esto fue el mero principio, unos minutos más tarde, nos era mate-
rialmente imposible escuchar algo de nuestro programa, claro está, debido al 
ensordecedor ruido emanado del órgano nocturno de mi marido. Ello produjo 
risitas cómplices entre mi hijo y yo y por supuesto hubo el obligado comenta-
rio: �oye má, escuchas a mi pá? Qué bárbaro cómo ronca�..le dije: sí hijito, lo 
bueno es que él dice que no lo hace�. pero seguramente es porque está can-
sado. No bien acababa de tratar de convencer a mi hijito de porqué debemos 
ser consecuentes con papá, cuando de pronto el condenado se levantó como 
impulsado por un resorte y mirándonos con unos ojos entre vidriosos por estar 
dormido y de pistola por estar molesto, nos dijo: �Qué no pueden bajar al volu-
men a ese aparato?, ¡que desconsideración!, ¡no me dejan dormir!� ¡ya de-
berían haber hecho ustedes lo mismo!� duró tan solo unos instantes, porque 
enseguida dio media vuelta y cayó nuevamente en los brazos de Morfeo, co-
mo si nada hubiera pasado. Mi hijo y yo nos quedamos atónitos. No podíamos 

(Continued from page 15) 
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Wij kunnen het gehele pakket van internationale verhuizing  
en/of relocation services voor U regelen en met de meeste  
verhuispartners in Mexico samenwerken.  
 
Kijk op onze Website www.AStarRelocation.com voor  
meer informatie. 
Contact: Astrid van den Noort 

                Kerklaan 3A, 4944 VA  Raamsdonk Nederland. AStarRelocation@aol.com 
            Tel 31 162 580789            Fax 31 162 521692        Mobiel 31 6 53948663                     

De gegevens van de leden worden bijgehouden door Eric van Nuland.  
Indien uw gegevens niets juist zijn opgenomen, gelieve een email te zenden aan: 

nvmexco@prodigy.net.mx  
of bel :5662 1033. 

dar crédito a lo sucedido instantes atrás� ¿se imaginan? Se había desperta-
do a sí mismo con sus propios ronquidos y luego nos había culpado, callado y 
mandado a la cama, con el dizque pretexto de que la tele no lo dejaba dormir. 
 
En fin esto puede ser para ustedes un primer bocado, probablemente lo si-
guiente les ayudará a emitir su propio juicio.   
 
En otra ocasión, en donde me tuvo que acompañar, a una de esas reuniones 
en las que los maridos suelen preferir no asistir. Si, claro�..están ustedes en 
lo correcto. Me refiero exactamente a ir al cumpleaños de mi hermana Cristi. 
Este es el tipo de compromisos que, yo entiendo, a nuestros cónyuges pue-
den parecerles menos amenos de lo que ellos quisieran, aunque nosotras es-
tamos como pez en el agua. Un tanto fastidiado pero accediendo llegamos, y 
como suele pasarle a más de uno, en estas situaciones las reglas de urbani-
dad marcan que tiene uno que sentarse �derechito� y aparentar que está muy 
a gusto, ya que es �la familia�.  
 

(Continued from page 16) 
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Debo confesarles que cuando escribo estas líneas, mucho tiempo des-
pués de haber sucedido este evento, me hacen recordar la pena que en 
ese momento sentí. Resulta pues, que después de haberse bebido la co-
pita de rigor, y en los momentos en que la plática se hace más intensa en-
tre las hermanas y cuando se entrecruzan las palabras con todo el mundo 
y como resultado nadie oye ni entiende a nadie por la vehemencia con 
que se platica, justamente en uno de esos momentos y quién sabe por 
qué arte de pronto cae un silencio sepulcral, si así fue tal y como se lo 
imaginan ¡se acabó la plática! �.. En eso estábamos cuando escucha-
mos algo raro, � todos al mismo tiempo volteamos poniendo inmediata-
mente los ojos del tamaño de un plato, dirigimos la mirada hacia el rincon-
cito en donde estratégicamente mi marido se había sentado, tratando de 
escapar del bullicio que se acostumbra entre las hermanas. Imaginen mi 
sorpresa mayúscula al descubrir que se encontraba deliciosamente ron-
cando a sus anchas, tanto que parecía un viejo camión de esos que se 
acostumbran en los pueblos, completamente lleno de carga y para hacer 
peor las cosas como en medio de una empinada subida, o sea, con todo 
el acelerador adentro para poder alcanzar la cima. El ruido era tal que pa-
recía que fueran las cinco de la mañana, momento en que todo el pueblo 
duerme y hay la mayor calma. Después de un par de esos cañonazos, fi-
nalmente todos los allí presentes estallamos en una carcajada y el co-
mentario generalizado fue.  Oye hermana, creo que la fiesta y la plática a 
tu marido le han parecido muy amenos e interesantes. Y cuando él se 
despertó, no tanto por la carcajada de los presentes sino por lo repentino 
del silencio que cayó, le dijo mi cuñado: Oye compadre, un poco de res-
peto por favor, aunque sea fingido. Creo que ya no tengo que decir más, 
pueden ustedes imaginarse cómo me sentí. 
 
Pero como no quiero aburrirlos con este tipo de extrañas anécdotas y que 
debo admitir de que por explayarme tanto, no cumplo mi palabra de 
hacerlo en una página, creo sin embargo, que con estas pequeñas aclara-
ciones entenderán el porqué de la admiración y cariño expresado por mi 
esposo en su cuento a los roncadores empedernidos. 
 
Alicia Sierra de Ten Kate                                    Cuernavaca, Marzo 2006  
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Loten verkopen? Een irritatie of een kans? 
 
Nou ben ik niet zo�n gokker, maar aan een lot kopen op het Oranjebal, om een ticket naar Nederland 
of een TV te winnen, wil ik me wel aan wagen. Vorige jaar kostte me dat een  honderd pesos en ik 
sleepte een Philips wide-screen TV mee naar huis. Niet gek. Bovendien, en dat was een hele 
belangrijke bijkomstigheid, steunde ik hierbij het Koningin Juliana Fonds, die Nederlanders in 
Mexico, dat in financiële problemen zijn geraakt, ondersteunt. Dus duidelijk een win-win situatie 
voor iedereen.  
 
Dus ik maakte me dan ook wederom op om een gooi te doen naar de twee KLM tickets of weer een 
TV. Maar helaas zit het er niet in want er zullen dit jaar geen loten worden verkocht. Niet vóór noch 
tijdens het diner. Nada! Het nummer op uw entree kaartje is uw winnende nummer. Dit is op 
democratisch wijze besloten in het bestuur. Als overtuigd democraat heb ik op zich daar geen 
probleem mee, maar de argumentatie was, op z�n zachts gezegd, wel erg zwak. Verschillende leden 
van het bestuur meldden dat er leden zijn geweest, die het verkopen van loten aan tafel als storend 
zouden hebben ervaren. Leuren met loten, vonden ze het. Een verstoring van de blijde feestvreugde, 
jawel!  
 
Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de mensen die dat zeggen teleurgesteld zijn dat ze vorig 
jaar niets gewonnen hebben. Kunnen die eigenlijk niet zo goed tegen hun verlies! Ook bekruipt me 
altijd een gevoel van twijfel als iemand tegen me zegt: �Veel mensen vonden het storend�. Wel, wat 
is veel? Vijf, tien? En is dat veel op een totaal van bijna 190 man? We praten over 2% tot 5%. Zelfs 
als het 20% is geweest dan betekent dit nog altijd dat 80% er geen enkel bezwaar tegen heeft gehad. 
Dus een klein aantal mensen die niets gewonnen hebben en het storend vinden dat er iemand aan tafel 
komt tijdens het eten om loten te verkopen waarmee je mooie prijzen kan winnen en je dan ook nog 
een goed doel steunt, helpen dit even om zeep. Democratisch, ik denk het niet. En het bestuur volgt 
dus de stem van de minderheid! Schrijnend en jammer.  
 
 Zoals gezegd, het nummer op uw entree kaartje is uw winnende nummer! Dus u heeft nu maar één 
kans en het KJF krijgt niet de extra gelden die ze zo hard nodig hebben. Omdat een handjevol 
mensen het storend vinden dat iemand aan tafel komt om een lot te verkopen.  
 
Nogmaals, jammer! 
 
Marco Bueninck   



INGEZONDEN BRIEF VAN ERIC P. WITSCHEY 
 

Aan:  Het bestuur en alle medewerkers van de Nederlandse Verenigin en hun tijdschrift de 
�Popo� in Mexico. 

 
Cuernavaca, 05 maart 2006 

 
Hulde aan het Bestuur en een ieder die heeft meegewerkt om de Bazar te doen releven, na 
zoveel donkere jaren op non-actief te zijn gezet. Hulde vooral aan hen die de standjes be-
manden en hun vrije tijd opofferden! 

 
Een en ander neemt niet weg dat er, zoals te doen gebruikelijk altijd bij een dergelijk eve-
nement, vragen en opmerkingen naar voren komen. Van mijn zijde zijn er dat verschillen-
de, die ik hierbij weergeef, niet als critiek, maar in de hoop en verwachting dat op zijn 
minst enige voorstellen en ideen verwezenlijkt kunnen en mogen worden en mogen bijdra-
gen tot vergroting van het succes! 
 
Mijn gedachten gaan uit om te overwegen in hoeverre de elementen aanwezig zijn of bi-
jeengebracht kunnen worden om de volgende Bazar, of November Jaarmarkt, zoals die per 
vandaag wordt betiteld, een nog groter, ruimer Nederlands karakter te geven. 
 
Voor wat geimporteerde producten betreft, denk ik bv. aan: gevulde koeken, Deventer spij-
zenkoek, boter amandelstaven, tompoezen (misschien niet te verwezenlijken vanwege de 
beperkte houdbaarheid en gecompliceerde transportering), chocolate hagelslag en muisjes, 
echte Nederlandse speculaas, eventueel grote speculaaspoppen, krentenbollen en krenten-
brood, roggebrood, eventueel echt Nederlands witte- en tarwebrood, gerookte paling(!), 
oude en jonge genever, Bokma en Bols, bessengenever, eventueel wat Delfts blauw, Neder-
lands zilveren lepeltjes en asbakjes, goede oude en belegen kaas, etc.. 
 
Dan ben ik de mening toegedaan dat pindakaas niet meer nodig is gezien Unilever (USA) 
hier oa. in Cosco �Skippy� in 1.13 Kg. (40 Oz.) plastic verpakking aanbiedt. Maar mis-
schien ben ik abuis en smaakt het toch anders. 
 
Wat betreft die goede trouwe Nederlandse drop, ben ik van mening dat de �shelf life� miss-
chien overschreden was. Afgezien van Venco Top drop en boerderijdrop, wil ik voorstellen 
de sortering te verrijken, vergroten met zowel andere goede merken als andere smaken, 
zoals bv. Klene�s zachte zoute goudklompjes, salmiak riksen, harde zoute bankluizen, wa-
terwerken, ed. om �Oldtimer� Hindeloper ruitjesdrop niet te vergeten. 



Persoonlijk stond mij de zoete Zeeuwse �speculaas� bepaaldelijk niet aan en vroeg ik 
me af wat dit met speculaas te maken had. Geef mij maar de echte, degelijke Hol-
landse speculaas! Heerlijk! Op het gebied van chocolade zou ik gewone (Ver-kade) 
repen en Droste letters willen voorstellen. Beschuit valt natuurlijk altijd in de smaak. 
Dit keer was het �Echte beschuit� uit Almelo. Desondanks vrij smakeloos en niet te 
geloven 11 maanden oud! 
 
Na deze veelheid van op- en aanmerkingen wil ik nu een suggestie maken. Zou het 
mogelijk zijn om tussen onze Nederlanders in Mexico, kundige personen aan te tref-
fen die voor de gelegenheid diverse echt Nederlandse lekkernijen zouden kunnen en 
willen aanbieden? Zouden we dat kunnen en willen opbrengen? Ik denk hierbij aan 
flensjes en pannekoeken, poffertjes, oliebollen, misschien een Nederlans Indies 
gerecht of maaltijd, lekker �bedis� gespijst. Oh wat smullen we weer � Het zijn maar 
suggesties en ideeen. 
 
Voor wat de organisatie betreft ben ik helemaal niet op de hoogte, maw. tast ik volko-
men in het duister. Als zodanig, stel ik voor dat u mijn voorstel als �schot in de lucht� 
accepteert. Gezien de opbrengst van de bazar ten gunste van een goed doel komt, 
vraag ik me af of het niet mogelijk mocht zijn dat een vooraanstaand Nederlands 
bedrijf zijn diensten ter beschikking zou willen stellen. Ik denk hier bv. aan Albert 
Heyn, ons via hen tot diverse Nederlandse leveranciers richtend, donaties in �especie� 
ontvangend, coordinerend, verpakkend en verzendend. Indien dit idée zekere voor-
delen mocht inhouden, dan zal ik met genoegen mijn intermedierings-diensten met 
�Appi� aanbieden. Dat hoor ik dan wel. 
 
Ik hoop dat mijn opmerkingen in goede aarde mogen vallen en mogen bijdragen aan 
een nog succesvollere komende bazar! 
 
Vriendelijke groeten van 
 
    Eric Witschey 
 
P.S. Onder het hoofd lidmaatschap etc. wordt M$ 450 per familie vermeld. Het in-
schrijvingsformulier vermeldt M$ 500, bedrag dat ik bij de ingang van de bazaar be-
taalde. Magi k u voorstellen de informatie onder het hoofd van lidmaatschap een �up-
to-date� beurt te geven, niet alleen voor wat betreft het lidmaatschap maar ook voor 
wat betreft het 2004/2005 advertentiegedeelte? (Is inmiddels gebeurd onder dank aan 
Eric � redactie.) 




