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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JANUARI 2015 

 
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 2015 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: 27 januari 2014. 
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 27 NOVEMBER 2014 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 325 666 

nvoc.christiaanjacobs@gmail.com  

Externe zaken 

Biljarten 

Golf 
Technische zaken 

Toneel 

1e Vicevoorzitter Anneke Blokland- 

van Leeuwen 
618 818 744 

nvoc.annekeblokland@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 

Theo Tappen 

691 126 570 
theotappen@hotmail.com  

 

Advertenties 

Lay-out 
Tennis 

Golf 

2de penningmeester n.t.b. 

 
 

Jeu de boules 

Tennis 
 

Bestuurslid Peter van Bloppoel 
966 498 773 

nvoc.petervanbloppoel@gmail.com  
 

Bar 
Mode Op Maat 

Zangkoor 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 
695 867 006 

nvoc.annelizejaspers@gmail.com  

Exposities 
Keuken 

Publicatiebord 
Schilderen 

Bestuurslid n.t.b. 

 
 

Accommodatie 

Evenementen 
Gastvrouwen 

Golf 

mailto:nvoc.christiaanjacobs@gmail.com
mailto:nvoc.annekeblokland@gmail.com
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
mailto:theotappen@hotmail.com
mailto:nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@gmail.com
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 

Chris Jacobs 

966 490 385 

634 325 666 

Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 966 495 398 

Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 

965 745 628 

659 813 701 

Bridge: 

oudendyk@telefonica.net  

Betty Pennings 

Leny Oudendijk 

966 499 091 

965 745 628 

ClubBand Theo Tappen 691 126 570 

Evenementen: 

nvoc.evenementen@gmail.com  

Monique Croughs 

 

699 985 116 

 

Evenementenkalender Beheer: Nicole Lesire 965 748 686 

Externe zaken: Chris Jacobs 634 325 666 

Gastvrouwen: Nicole Lesire 965 748 686 

Golf: 

nvoc.golf@gmail.com  

Perry van Glabbeek 

Esta Löchter 

Wim Witteveen 

966 498 075 

 

669 454 373 

Horeca: Peter van Bloppoel 966 498 773 

Jeu de Boules: Marc Snijdoodt 965 748 942 

 Frank de Swert 966 490 199 

Keuken & koken: 

Kookworkshops: 

Anne-Lize Jaspers 

Kok Kroef  

695 867 006 

615 424 951 

Klaverjassen: Nick Roest 

Anneke Spronsen 

 

608 403 034  

Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 965 973 454 

Mode Op Maat: Coby Hilgeman 965 748 459 

Nieuwsbrief   Redactie: 

                    Lay-out: 

redactie@nvoc-delagelanden.com  

Nieuwsbrief   Advertenties: 

louk.clavan@gmail.com   

Annette François 669 376 361 

Lex Vos de Wael  

 

Louk Clavan 

 

966 494 182 

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 

Schilderen: Louk Clavan 966 494 182 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 

Technische zaken: Chris Jacobs 634 325 666 

Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 

Domy Roël (administrateur) 966 491 237 

Toneel Lydia la Rivière Zijdel 634 374 876 

Tuinclub: Mohan Metha  

Website: 

redactie@nvoc-delagelanden.com 

Lex Vos de Wael  

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 678 172 119 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 966 495 398 
  

mailto:oudendyk@telefonica.net
mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
mailto:nvoc.golf@gmail.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
mailto:louk.clavan@gmail.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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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 

19:30 Klaverjassen 
  

  
Donderdag 

Hele dag 
10:00 - 13:00 

11:00 - 12:30 

Biljartclub 
Tekenen en schilderen met Louk 

Jeu de boules (in het park van Moraira) 

16:00 - 20:00 Clubmiddag 
16:30 - 18:00 Geldzaken  

15:30 - 18:00 Bibliotheek, uitleen en verkoop van boeken 
 Fotokopiëren. 

  

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 2015 
 

pagina 

JANUARI 2015 

13 jan 20:00 uur Filmavond 27 

17 jan 09:30 uur Kookworkshop  *****  

25 jan 10:30 uur KKK  

27 jan 20:00 uur Klassieke Muziekavond 27 

28 jan  Wire on wire met Margriet Ietswaart *****  

29 jan  Clubnamiddag met maaltijd  ***** 29 

31 jan 10:00 uur Bergstappers 29 

      FEBRUARI 2015  

1 feb  Zondagmiddag Salon ***** 31 

7 feb óf 21 feb Amandelbloesemtocht ***** 31 

8 feb 17:00 uur Goud van Oud  

10 feb 20:00 uur Filmavond 33 

14 feb 10:00 uur  Bergstappers  

19 feb 16:00 uur Evenementenbeurs en clubnamiddag  

22 feb 10:30 uur KKK  

24 feb 20:00 uur Klassieke Muziekavond  

    

      MAART 2015  

14 mrt 20:00 uur Toneelvoorstelling in La Senieta  *****  

15 mrt 15:00 uur Toneelvoorstelling in La Senieta  *****  

18 mrt  Fallas  

 
 

*****   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 de voorzitter van de Evenementencommissie óf een van de leden 

van het Dagelijks Bestuur, waarna Mohan Metha voor publicatie zal zorgen. 
 

 

 
 

Mededelingen van persoonlijke aard graag ook melden aan het secretariaat als 

u wilt dat het bestuur van de club daar op reageert. 
 

 

 

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

Zie:  www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258  
 

  

mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
http://www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258


Pagina 14 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

 
 

 
 

 

Reumatoloog 
 

Paul van ’t Pad Bosch 
 

Afspraak:  afspraak@reumasalud.nl 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 
 

Voor ieder van jullie hoop ik op een gezond en vreugdevol 
2015. Hopelijk heeft iedereen fijne eindejaarsdagen gehad met 
vrienden of familie. 
 

Voor mij zijn die dagen rustig verlopen in familiale sfeer, een 
goed etentje en een gezellige babbel. 
 

Stilletjesaan kijk ik er weer naar uit om in Spanje te zijn en 
iedereen weer te zien. 
 

Christiaan Jacobs 
 

 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 

De contributie voor 2015 bedraagt ongewijzigd € 80,-  Graag overmaken vóór 31 
januari 2015 op rek. van: NVOC De Lage Landen,  nr:  0081 0674 6300 0138 6544 

bij de SabadellSolbank in Moraira, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. 
Dit nummer kunt u terugvinden in de ledenlijst. 

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening, dient u de 

volgende gegevens te gebruiken: 
IBAN code: ES05 0081 0674 6300 0138 6544 

BIC: BSABESBB 
Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kan dit op donderdagmiddag 

(clubmiddag). Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening. 
Indien de contributie niet vóór 31 januari 2015 is ontvangen, wordt een verhoging 

toegepast van € 5,- in verband met extra werkzaamheden. 
 

Theo Tappen 

 
 

IN MEMORIAM  THEO STUTTERHEIM 

 

29.07.1939 - 18.10.2014 

Hierbij gedenken wij dat toch zeer onverwachts op 18 oktober jl. van ons is 
heengegaan, Theo Stutterheim. Dit na een hevig kortstondig ziekbed. Door de 

snelheid van zijn overlijden waren we overrompeld en heeft dit bij velen een grote 
schok gegeven. 

We hebben in Theo een plezierig mens verloren en een goede vriend. Een man die 
met veel humor en een heerlijke babbel in het leven stond. Hij kon enorm genieten 

van de mooie dingen die het Spaanse leven te bieden heeft. En hij was een meester 

om daarbij ook andere mensen te betrekken. 
Maar Theo was ook een persoon waarop je kon vertrouwen en steunen.   
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Door zijn intelligentie, zijn kennis en kunde van specifieke onderwerpen, heeft hij 
menig persoon goede adviezen gegeven. Van de NVOC De Lage Landen was hij 

vele jaren (met een kleine onderbreking) lid. Ook als sportvriend (tennis) hebben 
een groot aantal mensen hier in Moraira met hem vele jaren opgetrokken. Door zijn 

mentaliteit en zijn sportiviteit was het altijd plezierig om zowel met hem als tegen 

hem te spelen. 
Theo laat een grote leemte achter, vooral voor zijn vriendin en familie. We hebben 

het niet voor het zeggen wanneer iemand van ons afscheid moet nemen. Maar ik 
mag toch wel stellen dat Theo veel te vroeg van ons is heen gegaan. We missen 

hem intens!  Natuurlijk wensen wij zijn vriendin Anneke en zijn familie veel sterkte 

toe. 
 

Rik de Greeff. 

 

 
IN MEMORIAM  HENK DONDORFF 

 
In de vroege ochtend van zaterdag 27 

december 2014 is Henk op 72-jarige leeftijd 

plotseling overleden. 
We verliezen in hem een goede vriend, een 

intelligent, wijs en rustig persoon met een 
brede belangstelling. Echter, zelf hield hij er 

niet van om in de belangstelling te staan. 

Henk genoot van het leven in Spanje, was dol 
op lezen, hield van de natuur in al haar 

facetten, zijn hondjes en was graag bezig met 
het technisch perfectioneren van huis en haard. Lekker uit eten gaan mag in dit 

rijtje ook zeker niet ontbreken!  
Vanwege toenemende gehoorproblemen was het lastig voor Henk om deel te 

nemen aan de vaak drukke bijeenkomsten in ons clubhuis; maar wat kon hij 

genieten als hij keek naar zijn geliefde Solveig bij haar werk aan de bar, het 
rondgaan met hapjes bij de voetbalwedstrijden afgelopen zomer en wat was hij 

trots op haar bij het toneelstuk Herrie in de Hal dat in het voorjaar werd opgevoerd. 
Zelf heeft hij zich als een van de 'rotisseurs' verdienstelijk gemaakt tijdens de club-

barbecue in oktober jl. 

Het was hartverwarmend om te zien dat naast vrienden diverse NVOC-leden 
aanwezig waren bij zijn afscheidsbijeenkomst in het crematorium van Denia.  We 

hopen dat deze belangstelling Solveig mede zal helpen om dit intense gemis een 
plek te geven en we zullen haar waar mogelijk hierbij steunen. 

Lieve Henk, graag hadden we langer van je genoten, maar het heeft niet zo mogen 
zijn. Het was een eer en genoegen om je te hebben meegemaakt, bedankt voor je 

vriendschap! 
 

Regien Dwarkasing 
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VERSLAG BERGSTAPPERS VAN 13 DECEMBER 2014 

 

We verzamelden om 10:00 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij het Solpark. Met 

een groep van 16 mensen reden we naar Pedreguer. Het was een prachtige 
wandeling van 3,5 uur met goed weer, we pauzeerden bij een ruïne van een oud 

huis met vergezichten tot de kust bij Oliva. Eerst moesten we een tijdje klimmen, 
daarna werd het vlak en liepen we tussen boomgaarden. De afdaling was lang en 

op sommige stukken lastig. Rond 14:00 uur waren we terug bij onze auto’s en 
reden naar restaurant La Solana in Alcalali. We aten hier een voortreffelijk 

driegangenmenu met koffie tot ieders tevredenheid. Rond 17:30 uur ging iedereen 

huiswaarts. 
Harm Kroon 

 
 

KERSTSTUKJES OP DE CLUB 

 

Woensdag 17 december verzamelde zich een tiental dames in het clubgebouw voor 
het maken van kerststukjes. De vloer voor de bar lag vol met groen uit diverse 

tuinen, de afgezaagde takken van een kerstboom zorgden voor ´echt´ kerstgroen 
en met de in de campo geraapte dennenappels was de basis voor een mooie 

tafeldecoratie snel gemaakt. Een en ander kon worden opgeleukt met kerstballen, 
glitters, lintjes, strikjes en andere aanwezige kersttierelantijnen en zo ging een ieder 

(hier en daar geholpen met wat tips van Ietje en Regien) na een paar uur met 

fraaie kerstversieringen naar huis. 
Ondertussen zorgde Ietje alvast voor de versiering van het clubgebouw daarbij 

geholpen door Marianne, die een paar uur boven op de ladder heeft gebalanceerd 
voor het ophangen van de slingers, waarbij de zaal werd omgetoverd in een 

stemmige kerstsfeer. Kortom, weer een zeer geslaagde ochtend!  
 

Arlette 
 

 

FEESTELIJKE KERST OP DE CLUB 

 

Ook dit jaar was het Kerstdiner weer een grandioos succes. Alle gasten waren 
gehuld in feestelijke kledij, soms onherkenbaar! 

Hulde voor Kok, Anne Lize en hun keukenteam, die dit jaar, helaas voor de laatste 

keer, iedereen van een culinair feestmaal hebben laten genieten. 
Met dank ook aan Iet die voor een sfeervolle aankleding en tafeldecoratie heeft 

gezorgd en Joke die allen heeft laten genieten van haar prachtige pianospel. 
We kunnen trots zijn op deze clubleden die geheel vrijwillig dit kerstdiner tot een 

bijzondere gebeurtenis hebben weten te maken. 

 
De Evenementencommissie 

Marie Jose Joly 
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KERSTVERSIERINGEN MAKEN MET DE TUINCLUB 

 

Het is inmiddels een traditie geworden dat de 
tuinclub bijeenkomst in december in het teken 

staat van kerstversieringen maken.  
Onder de bezielende leiding van Marleen en 

Annemiek creëerden wij de mooiste kerststukjes. 
Evenals vorige jaren vond het plaats bij Louk en 

Mie An. Het is elk jaar weer spannend of het 

weer het toelaat om het buiten te doen. Binnen is 
bijna onmogelijk vanwege de enorme voorraad 

aan materiaal.  
Dit jaar lieten de weergoden ons niet in de steek 

en na 11:00 uur werd het zelfs warm en gingen 

we over op zomertenue.  
Het was weer een gezellig en vruchtbaar samenzijn. Een geslaagde afsluiting van 

2014 voor de leden van onze enthousiaste tuinclub. 
 

Leny 
 
 

DE WIJNPROEVERIJ 

 

Als hulpje van Jan ging ik mee naar de tweede avond van de wijnproeverij om wijn 

en hapjes te halen en om het cijfer voor de geproefde wijn te noteren. Nu een 
verhaaltje schrijven, maar wat vertelt iemand die alleen water drinkt, over wijn? 

Wel, ik heb goed opgelet. Een wijn kan mooi van kleur zijn, kan droog zijn, kan 
schraal zijn, kan body hebben, kan een goede afdronk hebben, kan vol zijn, kan 

fruitig ruiken,  kan een slobber wijn zijn, of die wijn is niet te …………….   
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Termen die ik allemaal voorbij hoorde gaan. Wat mij het meest aansprak waren de 
hapjes die bij de wijnen gepresenteerd werden. Dames, alle waren heerlijk. Ja 

dames, want de heren hielden hun praatje en lieten het verzorgen van de hapjes 
aan hun wederhelften over. De dames die wijnen presenteerden maakten ook hun 

hapjes zelf. Het spannendste deel was de veroverde plaats van de gepresenteerde 

wijnen. Ook hier werd duidelijk dat smaken verschillen, want de wijn die de eerste 
proefavond eerste werd, werd nu vijfde. 

Al met al was het een hele gezellige avond. O ja, het water was goed op 
temperatuur, heerlijk helder, goed van smaak en kreeg van mij een 10. 
 

Riekie 
 

Gepresenteerde wijnen: 
Zagalin Crianza 2011………………………………… 
Hoya de Cadenas Cabernet Sauvignon 2013.. 

Castillo de Alcoy gran reserva ..................... 
Barsao selección 2013 ................................ 

Juan de Juanes  

Murviedro colección 2013 Tempranillo ......... 
Agua ......................................................... 

Aldi 
Pepe La Sal 

Lidl 
Pepe La Sal 

 

Blasco 
Mercadona 

 
 

EEN SPETTEREND BEGIN VAN 2015 

 
En dat was het zeker! Nadat klokslag 

12:00 uur was afgeteld en het fluitje 
van zich had laten horen, stortten de 

vele clubgenoten zich alspetterend in 

het ruime sop. Maar koud, koud dat het 

water was!. Echter de heerlijke warme 

chocolademelk met rum en de overheerlijke 
oliebollen deden de kou al snel vergeten. Nu op 

naar de club waar de cava en Hollandse 

erwtensoep met roggebrood met spek al 
stonden te wachten. Alle vrijwillige clubleden 

bedankt voor jullie inzet! 
 

De evenementencommissie wenst alle clubleden 
een heel gezellig clubjaar!  



Pagina 22 NVOC ‘De Lage Landen’ 

  



Nieuwsbrief januari 2015 Pagina 23 

  



Pagina 24 NVOC ‘De Lage Landen’ 

  



Nieuwsbrief januari 2015 Pagina 25 

  



Pagina 26 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 



Nieuwsbrief januari 2015 Pagina 27 

FILMAVOND OP DINSDAG 13 JANUARI 

 
De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween. 

Allan Karlssons wordt honderd en dat wordt groots gevierd 

in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn 

heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst. De tijd 

die hem rest kan hij beter besteden en hij klimt uit het 

raam en verdwijnt. Allan begint aan een lange reis waarbij 

hij van het ene in het andere avontuur terecht komt. Op 

zijn reis en de avonturen die hij daarbij beleeft wordt er 

veelvuldig overgeschakeld naar flashbacks uit Karlssons 

jongere jaren, waar op episodische wijze door zijn 

honderdjarige geschiedenis wordt gesprongen. Zijn 

voorliefde voor het opblazen van dingen brengt hem van 

de Spaanse Burgeroorlog tot Stalinistische werkkampen en de bouw van de eerste 

atoombom. Onderweg ontmoet een jonge Karlsson een aantal belangrijke en 

minder belangrijke historische figuren, van generaal Franco tot Winston Churchill en 

van Josef Stalin tot Herbert Einstein, het vermeende, minder pientere broertje van 

Albert.  
 

De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jonas Jonasson. Scandinavië 
staat op het gebied van films, series en literatuur de laatste jaren vooral bekend om 
zijn duistere en zwaarmoedige thrillers. Jonas Jonassons komische debuutroman 
vormt daarop een aangename uitzondering. Met meer dan een miljoen verkochte 
exemplaren in eigen land kon een verfilming dan ook niet lang uitblijven. Het werd 
een succeshit, zo bleek, aangezien de avonturen van de eigenaardige senior sinds 
zijn release van vorig jaar een nieuw Zweeds bezoekersrecord wist te vestigen. De 
film, geregisseerd door Felix Herngren, duurt 110 minuten 
 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 
 

 

KLASSIEKE MUZIEKAVOND DINSDAG 27 JANUARI 2015 

 

Op deze avond worden we meegenomen naar de Metropolitan Opera in New York. 
We tonen een opera van Gioachino Rossini en wel een tamelijk onbekende: Le 

Comte Ory. Deze opera bevat dus niet de bekende melodieën, die velen van ons, 

kijkend en luisterend naar een opera, in gedachten mee kunnen neuriën en is 
daarmee dus een verrassend muziekstuk.  

Het verhaal is bovendien tamelijk onbeduidend, iets wat bij de nodige andere 
opera’s, ook heel beroemde, het geval is. Het is ook niet zozeer te doen om het 

verhaal, dat gaat over verliefdheid, verleiding en bedrog, maar om de muziek, de 
schitterende decors en de kostuums.  

Rossini is natuurlijk niet de eerste de beste operacomponist en, zoals we van hem 

gewend zijn, maken we dan ook weer kennis met een heerlijke opera, belcanto van   
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het puurste soort, die bovendien wordt uitgevoerd door een 
fantastische ‘cast’. Twee van de topsterren in de opera kennen 

we al van de ´Rolstoelbarbier´ van Rossini, een onvergetelijke 
uitvoering, die Erik Hulleman in april 2013 op onze klassieke 

muziekavond heeft getoond: de mezzo sopraan Joyce Didonato 

en de tenor Juan Diego Flórez. De andere top ster is de sopraan 
Diana Damrau. Ze zingen in Rossini’s Le Comte Ory weer eens 

de planeten van de hemel. Voor de operaliefhebbers onder ons 
een ‘must’.  

 Rossini 

Jan Aerts 

 

 
CLUBMAALTIJD 

 
Dat wordt smullen!!! Donderdag 29 januari organiseert de 

Evenementencommissie haar eerste clubmaaltijd en dat 

wordt smullen geblazen!! Wie houdt er nu niet van de 
eerlijke Hollandse winterkost? Juist, bijna iedereen…..! 
 

Wij gaan voor u koken en wel een heerlijke, oer-Hollandse 

hutspot met in het midden een kuiltje voor de jus vergezeld van 
een heerlijke worst en gehaktbal….. voorafgegaan door meloen 

met ham….. en eindigen met heerlijk roomijs met 
chocoladesaus…. 

 

En dat allemaal voor slecht  € 9,95!  Dat wilt u toch niet missen?  
 

Schrijf u daarom snel in bij onze gastvrouwen want er zijn maar 40 plaatsen 

beschikbaar!  
Aanvang 19:00 uur. 
 

Kunt u lekker koken en wilt u ons keukenteam helpen of heeft u zelf een heerlijk 
recept?  
Mailt u dan naar nvoc.evenementen@gmail.com of geef u op bij onze gastvrouwen. 

 

De evenementencommissie 
 

 
BERGSTAPPERS IN JANUARI 

 

We gaan 31 januari 2015 vertrekken om 10:00 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon 
vlakbij het Solpark. Het wordt een wandeling van ongeveer 3 uur op de Olta in de 

buurt van Calpe. Het restaurant is nog niet bekend. 
 

Harm Kroon 
  

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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ZONDAGMIDDAG SALON VOOR DE OUDSTE NVOC LEDEN 

 

Uit gesprekken met een groot aantal oudere NVOC-leden is gebleken dat zij zich 

niet altijd (meer) thuis voelen op de clubmiddagen en andere activiteiten: soms 
omdat zij veel mensen niet meer kennen, omdat ze niet meer goed kunnen horen 

of juist te veel lawaai tegenkomen of omdat ze de gang naar de club niet meer 
zelfstandig kunnen maken. 

Voor deze leden willen wij éénmaal per maand een ´Zondagmiddag Salon´ 
introduceren. Wij willen eerst twee proefzondagen organiseren op zondag 1 februari 

en zondag 1 maart om te kijken of er voldoende belangstelling is voor dit initiatief 

en hoe wij daar op een goede manier invulling aan kunnen geven. Hoe lang moet 
een dergelijke middag zijn, wat wil men het liefste doen op een dergelijke middag 

(spelletjes –bingo of i.d.-, alleen praten, samen liedjes van toen zingen en horen, 
iets eten en drinken, een film kijken uit de oude doos enz. enz.).  

Wij zullen de meeste leden die wij beogen voor deze middag persoonlijk benaderen 

en hen enquêteren over hun wensen voor de eerste middag, maar bent u één van 
hen en leest u dit dan kunt u zich ook aanmelden bij één van de gastvrouwen of via 

lydiazijdel@gmail.com. 
 

Vrijwilligers gezocht: 
Wij zoeken vrijwilligers die zich ter beschikking stellen om mensen naar de club te 

rijden als dat nodig mocht zijn en mensen die een keer wat willen koken op een 
dergelijke middag. Voor de eerste bijeenkomst zoeken wij twee 

pannenkoekenbakkers die dit belangeloos willen doen en twee of drie mensen die 

willen assisteren met de activiteiten, koffie, thee en drankjes willen uitserveren en 
dergelijke. Als het evenement voldoet aan de wensen van de bezoekers en er 

voldoende animo is voor een maandelijks of tweemaandelijks evenement, zullen wij 
een team van vrijwilligers opstellen dat bijdraagt aan het welslagen van een 

ontmoetingsplek voor de alleroudste leden van onze club. 
 

Aanmelden kan direct bij ons via lydiazijdel@gmail.com (o.v.v. wat u wilt/kunt doen) 
of mobiel 634374876 of 647116066. Ook via de gastvrouwen kun u zich aanmelden. 
 

Guusje en Lydia la Rivière 

 
 

AMANDELBLOESEMTOCHT ZATERDAG 7 OF 21 FEBRUARI 2015 

 
In februari is het weer amandelbloesem tijd. 

En volgens de traditie van de NVOC de Lage Landen wordt er dan weer een 
amandelbloesempuzzeltocht gereden. Met heel veel mooie amandelbloesem en voor 

vele rijders nieuwe plekjes, die ze nog niet hebben gezien in het mooie achterland 

van de Costa Blanca. 
Wij hebben een prachtige tocht uit gezet met hier en daar een kleine wandeling. 

Voor de clubleden die moeilijk ter been zijn heel goed te doen. Wij gaan in principe 
de tocht op zaterdag 7 februari om 10:00 uur vanaf de club rijden.  

mailto:lydiazijdel@gmail.com
mailto:lydiazijdel@gmail.com
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Mochten de amandelbomen nog niet in volle glorie bloeien dan verplaatsen wij de 
tocht naar zaterdag 21 februari 2015. 

In de agenda van de club stond zaterdag 14 februari 2015 maar dan is het 
Valentijnsdag en hadden we geen mogelijkheid om de tocht af te sluiten met een 

fantastisch diner. 

Tijdens de tocht zijn er mogelijkheden voor een koffiestop en zijn er een paar 
goede mogelijkheden voor een lunchstop. Of u kunt een kleine picknick houden met 

uw zelf mee genomen lunch. Aan het eind van de tocht wordt u verwacht in 
restaurant Satari´s in Moraira, lekker dicht bij huis. Daar worden ook de prijzen 

uitgereikt aan de winnaars van de puzzeltocht. 

De minimale deelname voor het diner is 60 personen, de maximale deelname is 80 
personen dus wees er snel bij om u op te geven bij onze gastvrouwen. We krijgen 

daar een heerlijk driegangendiner met muzikale omlijsting, het moet tenslotte wel 
een beetje feestelijk worden in het lustrum jaar van de NVOC de Lage Landen. Wij 

hebben ons best gedaan om de prijs voor deze geweldige feestelijke dag betaalbaar 
te houden. 

De kosten voor de tocht en diner zijn € 22,- per persoon. Als u niet aan het diner 

wilt deelnemen dan zijn de kosten voor de tocht € 7,50. 
U kunt zich bij onze gastvrouwen opgeven voor deze heerlijke dag! 

Wij wensen u een heerlijke dag toe. Heel veel plezier. 
 

Rob & Loeki Lensen en Joke van Oord 
 

 

FILMAVOND OP DINSDAG 10 FEBRUARI 

 

Brits humoristisch drama over een groep homoseksuele activisten die in de zomer 
van 1984 besluiten om stakende mijnwerkers bij te staan 
Het is zomer 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse 

mijnwerkersbond staakt. Tijdens de Gay Pride in Londen, besluit een groep 
homoseksuele en lesbische activisten geld op te halen om de families van de 

stakende mijnwerkers te ondersteunen. Maar ze stuiten op een probleem: de bond 
lijkt gegeneerd hun steun te ontvangen. De actievoerders laten zich echter niet uit 

het veld slaan. Ze besluiten de bond te negeren en de mijnwerkers direct te 

benaderen. Ze ontdekken een mijnwerkersdorp in de binnenlanden van Wales en 
trekken er op uit in een klein busje om hun donatie persoonlijk te overhandigen. 

De film is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Het initiatief van de groep holebi’s 
(homoseksueel, lesbisch en biseksueel) die in eerste instantie het geld inzamelde 

voor de getroffen gezinnen tijdens de Britse mijnstaking in 1984 zou uitmonden in 
de Lesbians and Gays Support the Miners-campagne die één van de grootste in die 

tijd werd. De National Union of Mineworkers was niet geneigd om openlijk samen te 

werken met deze groep mensen wegens de publieke opinie ten opzichte van homo’s 
en lesbiennes in Groot-Brittannië in de jaren 1980. De activisten besloten daarom 

hun donaties rechtstreeks te schenken aan een mijnwerkersdorp in Wales. Dit 
resulteerde in een unieke samenwerking tussen twee totaal verschillende   
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gemeenschappen. Op de achtergrond speelt ook de opkomst van de ziekte Aids een 
rol. 

Pride is een Britse film uit 2014 onder regie van Matthew Warchus. De film ging in 
première op 23 mei op het Filmfestival van Cannes en was tijdens ons recente 

verblijf in Nederland in de bioscopen te zien.  

Tijdens ons recente gedwongen verblijf in Nederland draaide de film in diverse 
filmhuizen en bioscopen. Beiden waren wij gelijk overtuigd dat de NVOC leden de 
film niet mogen missen. Een film met een lach en een traan van 120 minuten. Een 
must! 
 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 

 
 

NIEUWS VAN DE SCHILDERCLUB 

 
Bij het betreden van ons clubhuis loop je gewild en ongewild door de bar. Het ene 

clublid is alert op de omgeving en ziet direct dat er weer nieuwe schilderijen hangen 
en de ander probeert z´n bekenden en/of vrienden te ontdekken. 

Als amateurschilders /- kunstenaars zijn we elke keer weer blij en opgelucht dat we 

onze ´kunst´ op tijd af hebben gekregen en opnieuw ten toon kunnen stellen, maar 
daar gaan wel heel wat weken van zwoegen en kreunen aan vooraf. Onze groep is 

heel divers, de een is al jaren bezig met deze liefhebberij en de ander heeft nog 
maar net voor het eerst in een tube geknepen en moet nog uitzoeken welke 

penseel of spatel hij of zij wil gaan gebruiken.  

Het lijkt heel simpel om elke keer weer een onderwerp te verzinnen dat je allemaal 
leuk vindt of om iets te ontdekken dat je ook echt kunt en wilt vereeuwigen op een 

doek, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Met elkaar proberen we om elke 
week weer opnieuw vooruit te komen en ook om trots op onze ´kunst´ te kunnen 

zijn.  
Dit keer is het onderwerp dat we in december hebben opgehangen, ´Het einde 

van de zomer´. En iedereen kan dat op zijn eigen wijze interpreteren. Voor de een 

zijn dat herfstbladeren of bloemen en voor de ander zijn het mensen die op het 
koudere weer gekleed zijn. Voor de een is de zomer al voorbij als de temperatuur 

begint te dalen beneden de 15 graden en voor de ander is het pas echt herfst als 
het stormt en regent. We hebben voor elk wat wils in de aanbieding.  

Gelukkig duurt de zomer hier in Moraira veel langer dan in de Lage Landen en zelfs 

nu in december genieten we nog bijna dagelijks van de warme Spaanse zon...... en 
dat willen we ook graag zo houden ofschoon ook wij ons deel van het afscheid van 

de zomer zullen moeten accepteren. 
 

Ietje Speets 
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JASON GAST OVER PIJN IN DE BIL 

Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de 

praktijk is een pijn die in de bilregio zit. Deze pijn straalt dan 
vaak uit net boven de bil, heup en de lies. Het kan ook zo 

zijn, dat er pijn of tintelingen het been in gaan. Vaak is het 
opstaan vanuit een stoel lastig en pijnlijk en de trap omhoog 

lopen geeft een beklemmend gevoel in de lies. 

Veelvuldig wordt gedacht dat er sprake is van de heup of 
artritis. 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 die een overbelasting van de 

bekkengewrichten (SI gewricht) tot gevolg heeft. Omdat de heup zijn gewricht 

maakt met een bekkenhelft, komt het heupgewricht in een verdraaide toestand 
te staan. De pijn aan de bil wordt dan veroorzaakt door een constante irritatie 

van het bekkengewricht, het sacro-illiacaalgewricht met de hierbij behorende 
spierspasmes in de bilpartij. 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 vaak 
onmogelijk is en draaien in bed pijnlijk kan zijn in de lies. Als gevolg van al deze 

dwangstanden kan ook instabiliteit ontstaan en zakken mensen met deze klacht 
vaak door hun been. Daarbij kan er ook sprake zijn van irritatie van de ischias-

zenuw 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. In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het 

behandelen van deze klacht. Uw chiropractor Jason Gast gebruikt chiropractie, 
maar ook technieken uit de sport-fysiotherapie en revalidatie om deze klachten te 

verhelpen. Hierdoor krijgt u een unieke behandelingscombinatie die eigenlijk 

alleen in onze kliniek wordt toegepast. 
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. 
Check dus altijd of een chiropractor aangesloten is bij de Spaanse chiropractie 

associatie op www.quiropractica-aeq.com .Ook als u al bij een geregistreerde 

chiropractor bent geweest is het waard onze kliniek eens te bezoeken. Zoals 
eerder gezegd is onze aanpak van behandelen uniek en zeer succesvol omdat wij 

onze patiënten intensief en specifiek behandelen. 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.quiropracticacalpe.es/
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HONDENSPEELPLAATS  PLAYA L´AMPOLLA 

 

Sinds vorig maand is er in 

het park bij het strand van 
l’Ampolla in Moraira een 

groot deel afgezet waar wij, 
honden, naar hartenlust 

kunnen rennen en spelen. Er 
zijn nog niet, zoals in de 

nieuwe speelparken van 

Alcoy, speelapparaten 
neergezet, maar het is zo al 

geweldig. Helaas betekent 
het wel dat mijn baasjes 

dagelijks bezig zijn met het 

oprapen van uitwerpselen 
van de andere honden, want 

sommige baasjes/bazinnetjes denken dat het een poep- en plasplaats is. Mijn 
bazinnetjes hebben de Gemeente gevraagd bordjes en extra prullenbakken te 

plaatsen zodat de hondeneigenaren beter opgevoed worden. Het is geweldig dat ik 
in de vrije natuur samen met andere vriendjes en vriendinnetjes kan rondrennen. Ik 

wil niet ziek worden en dat kan alleen als wij het met zijn allen schoon houden.  
 

Pascha R. la Rivière 

 
 

TERUGBLIK……..2010-2014. 

 

In november 2010 werd tijdens de jaarvergadering een geheel nieuw bestuur 
gekozen. Na een turbulente maartvergadering in 2010 was het oude bestuur totaal 

afgetreden en was demissionair tot november 2010. Het nieuwe bestuur bestond uit 

negen bestuursleden, waarvan ik de voorzitter werd. Wij waren bijna allen nieuw, 
op twee na, en wij begonnen met veel energie en enthousiasme aan deze klus. 

Natuurlijk maakten we hier en daar een foutje en knalden we met ons koppie tegen 
een probleempje aan, maar het kwam altijd weer goed.  

Vier jaar lang zit er nu een bestuur waarop de club kan bouwen. In die vier jaar 

hebben we het clubhuis verbouwd tot een fijn thuis voor ons allemaal. Tevens zijn 
er nieuwe activiteiten gekomen , zoals golf, toneel,  reis naar Madrid (ieder jaar een 

andere bestemming) en ClubBand. Mocht ik er een vergeten zijn, dan sorry. Ik ben 
twee jaar voorzitter geweest en heb dat met veel plezier gedaan. Na mij zijn er nog 

een paar leden van het bestuur afgetreden en zijn er weer nieuwe enthousiaste 

bestuursleden gevonden.  
Wim Witteveen die samen met mij is begonnen in het bestuur, was onze 

penningmeester. In november 2014 heeft ook hij afscheid genomen van het 
bestuur. Ik weet dat Wim heel veel werk heeft gehad als penningmeester. Hij heeft   
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de boekhouding van de vorige penningmeester die keurig was bijgewerkt, omgezet 
in een digitaal boekhoudpakket op de computer. Dit kost veel uurtjes arbeid, maar 

je hoorde Wim nooit mopperen of klagen. Hij had deze taak op zich genomen en 
deed dit van harte voor de club. In de naam van Wim wil ik langs deze weg alle 

bestuursleden,  commissieleden en alle leden die iets doen voor de club, van harte 

bedanken voor de inzet en de liefde voor de club. 
 

ZONDER AL DEZE WELWILLENDE LEDEN ZOU ER GEEN NVOC ZIJN ZOALS DIE ER 

NU IS. 

Liesbeth. 
 

 
WIE WAT WAAR 

 

Heeft iemand nieuwe bergschoenen nodig of iets anders op het gebied van 
wandelen, camping, jacht of vissen, dan heb ik een tip. Er zit een prima sportzaak 

in Gata de Gorgos. Heeft prima kwaliteit, goede service en heel schappelijke prijzen. 
Hij zit Calle Roquetes 5. Ga komende van Teulada na het laatste stoplicht links de 

weg in richting Jalon. Winkel is meteen ná de vijfde zijweg rechts aan de 

rechterkant. 
 

Cora Dekkers 

 

 
SPAANSE LES 

 

Na de zomervakantie besloot Nico Huiskeshoven zijn taak als leraar neer te leggen. 

Er werd mij gevraagd of ik het wilde overnemen. Dat vond ik nogal wat, ik woon 

weliswaar al 40 jaar in ons paradijsje en spreek vloeiend Spaans, maar dat wil niet 
zeggen dat ik het perfect spreek. Mijn kleindochter van 20 ligt meer dan eens 

dubbel van het lachen als ik weer eens iets ´raars´ gezegd heb. Na lang overwegen 
heb ik toch besloten om het te proberen. Vooral Nico was daar erg blij om, 

helemaal omdat ik graag met de door hem geschreven cursusboeken wilde werken.  
We zijn nu zo’n drie maanden bezig, een beginnersgroep en een gevorderden 

groep. Het gaat fijn, iedereen is enthousiast en we hebben veel plezier (ikzelf nog 

het meest). Vele clubleden hebben mij al gevraagd of ze zich bij de groepen aan 
kunnen sluiten. Dat lijkt mij echter geen goed idee, vijf personen per groep is meer 

dan genoeg, maar ik ben graag bereid nieuwe groepen te vormen. Officieel duurt 
een les 1 uur, maar daar komt nooit wat van terecht, trek er maar gerust anderhalf 

a twee uur voor uit. De lessen vinden plaats bij de leerlingen of bij mij thuis, om de 

beurt, met koffie/thee en een koekje erbij. De prijs is 7,50 per aanwezig zijnde les, 
m.a.w. als je niet komt, betaal je ook niet. Dit lijkt mij een eerlijk systeem en 

scheelt me een heleboel administratieve rompslomp. Mocht je interesse hebben, bel 
me dan even 687 07 58 52 of stuur me een mailtje:  jokeprivad@hotmail.com. 

Hasta pronto, 

Joke Krediet  

mailto:jokeprivad@hotmail.com
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Cistus incanus. 
Laten we eens spreken over een 

plantensoort die hier rond de 

Middellandse Zee zéér inheems is en 
veel voorkomt. En dat zijn de Cistussen, 

van de Zonneroos familie. (Cistaceae). 
Het betreffen hier zeer aromatische, 

grijs/groen blijvende struikjes die laag 

van vorm zijn en die niet hoger worden 
dan 1 à 2 meter. Ze hebben vaak 

kleverige blaadjes en twijgen die wat 
behaard zijn. Ook hebben ze opvallende 

witte tot paarse bloemen die zo’n 5 tot 
6 cm groot zijn met talrijke meeldraden. De bloemen bloeien nooit langer dan één 

dag, maar er verschijnen steeds weer nieuwe bloemen. Deze opvallende bloeiende 

roosjes hebben een zonnige en warme plek nodig op een droge, goed gedraineerde 
grond. Zijn resistent tegen de droogte en groeien dus alleen maar in 

klimatologische gunstige gebieden, zoals hier in de Mediterrane. Alle natuurlijke 
soorten worden door zaaien vermeerderd en de hybriden (gekweekte vormen) 

alleen door stekken. Totaal zijn er zo’n 16 soorten Cistussen. Hierbij noem ik wat 

namen: Cistus albidus (paarse bloem.) Cistus x aquilari (witte bloem.) Cistus x 
corbariensis (wit/geel) Cistus salvifolius (witte bloem.) Cistus x cyprinus (wit met 

karmijnrode vlekjes.) etc.  
Echter wil ik in dit artikel de Cistus incanus 

speciaal naar voren halen. Dit struikje 

wordt tot 1 meter hoog en is rijk vertakt. 
Ook hierbij zijn de bloemen 5 à 6 cm 

breed, met 3 tot 5 stuks in een bosje. Ze 
zijn paars tot roze van kleur met een geel 

hartje. Bloeit in mei – juni. Er wordt 
gezegd dat de Cistus incanus de meeste 

polyfenolen bevat van alle soorten planten 

in Europa. Polyfenolen staan bekend om 
hun werking al antioxidant. Het werkt dus 

tegen bijvoorbeeld tandvleesontsteking, griep, allergieën, maar heeft ook een 
beschermde werking tegen ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten e.d. Naast 

medicijnen worden er ook van de bloemen theeproducten gemaakt. Historisch 

wordt de plant ook wel gekoppeld aan de Bijbelse mirre. 
Het is toch wel apart om deze plantensoort met zulke specifieke eigenschappen en 

geschiedenis toe te kunnen passen hier in uw mediterrane tuin. Misschien daarom 
alleen al een aanbeveling voor u om de plantensoort toe te passen. 
 

Rik de Greeff  
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Teulada-Moraira Nederlandse ambassade in Madrid: 
Passeo de la Castellana 259-D 
28046 Madrid 
Telefoon: 913 537 500 
Tel. uitsluitend urgente noodgevallen: 629 654 321 
Ambassadeur: Drs. C. van Rij 
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 17:00 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 de maand januari 
2015 is dat ds. Jelle Loosman uit Breda 
Aansluitend drinken we een kopje koffie. Wilt u 
meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig? 
Bram Gerth (965795152), Henk de Jong (965974303) 
of Chris & Ria de Jong (677729509) 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 

mailto:alicante@diplobel.be
http://www.kerkdenia.nl/
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