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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
FEBRUARI 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: 24 februari 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 
Accommodatie 

 

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 

Evenementen 
 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Theo Tappen 

691 126 570 

theotappen@hotmail.com  
 

Advertenties 

Lay-out 

Tennis 
Golf 

 

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 

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 

966 490 515 

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 

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 965 745 054 

Website: Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com  

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 678 172 119 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 966 495 398 
  

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

FEBRUARI 2015 

1 feb  Zondagmiddag Salon (inlichtingen bij gastdames)  

8 feb 17:00 uur Goud van Oud  

10 feb 20:00 uur Filmavond 15 

14 feb 10:00 uur  Bergstappers  

19 feb 16:00 uur Evenementenbeurs (meer inlichtingen later)  

21 feb 10:00 uur Bloesemtocht  ***** 31 

22 feb 10:30 uur KKK  

24 feb 20:00 uur Klassieke Muziekavond 17 

25 feb 13:30 uur 
<Wire om wire>  kettingen maken met Margriet 

Ietswaard  ***** 
 

    

         MAART 2015  

04 mrt 10:30 uur Bezoek/rondleiding Auditori Teulada  ***** 25 

10 mrt 20:00 uur Filmavond 19 

14 mrt 20:00 uur Toneelvoorstelling in La Senieta  ***** 23 

15 mrt 15:00 uur Toneelvoorstelling in La Senieta  ***** 23 

18 mrt  Fallas reis  ***** 25 

    

          APRIL 2015  

13-17 apr  Bridgereis naar Peñiscola  

20-24 apr  Clubreis naar Granada  *****  

28 apr-1mei  Golfreis  
 

 

*****   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
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Reumatoloog 
 

Paul van ’t Pad Bosch 
 

Afspraak:  afspraak@reumasalud.nl 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 
 

Wat gaat de tijd toch snel.... want we zijn al weer een maand 
verder in het jaar 2015. 
 

Ik zelf was de voorbije tijd in het grijze, natte België waar de 

zon niet te zien was. 
Terug in Spanje kon ik weer volop genieten van het zonnetje 

en alles wat er bij hoorde. 

Intussen hoorde ik dat de Nieuwjaarsduik en het kerstdiner een 
grote opkomst hebben gekregen. Daarvoor dank aan de 

organisatoren. 
 

Ook wil ik Wim en Perry langs deze weg bedanken voor de inzet die ze getoond 
hebben in het bestuur. 
 

Christiaan Jacobs 

 
 

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   
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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 
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 

 
 

KLASSIEKE MUZIEKAVOND DINSDAG 24 FEBRUARI  

 
We kunnen het natuurlijk, als bewoners van het Iberische 

schiereiland, niet maken om niet op één van de klassieke 
muziekavonden dit seizoen, een werk te laten horen van 

een beroemde Spaanse componist. De keuze is ditmaal 

gevallen op ‘El sombrero de tres picos’ van Manuel María 
de los Dolores Falla y Matheu, misschien wel de grootste 

Spaanse componist aller tijden. Het werk kan worden 
uitgevoerd als orkestmuziek of als begeleidingsmuziek 

voor ballet. Het is echter vooral bekend geworden in de 

concertzaal als briljante en kleurrijke orkestmuziek. Een 
uitvoering van het complete ballet is veel zeldzamer. We 

brengen deze avond de orkestpartij van ‘El sombrero de 
tres picos’, uitgevoerd door Chicago Symphony Orchestra, gedirigeerd door Daniel 

Barenboim, met medewerking van de mezzo sopraan Elisabete Matos. 
 

Na de pauze horen we het lied ‘Im Walde’ van Franz Schubert, uitgevoerd door de 
bariton Dietrich Fischer Dieskau en de pianist Gerald Moore. 
 

 Vanavond zien we Daniel Barenboim in twee gedaanten: 

vóór de pauze als dirigent, na de pauze als pianist. We 
gaan dan namelijk genieten van de 10e pianosonate van 

Wolfgang Amadeus Mozart, in C gr. KV. 330. Het werk 

wordt beschouwd als één van de meest populaire 
pianosonates van Mozart. Het werd gecomponeerd op 

ongeveer 27 jarige leeftijd en behoort dus tot de rijpere 
composities van de meester. We zijn getuige van een 

uitvoerig ter gelegenheid van de viering van de 50ste 

verjaardag van Barenboim als uitvoerend musicus, in het   
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prachtige theater ‘Teatro Colón’ in Buenos Aires.  
 

Het wordt een gevarieerde muziekavond waar elke klassieke muziekliefhebber groot 
plezier aan zal beleven.  
 

Jan Aerts 

 
 

FILMAVOND OP DINSDAG 10 MAART 2015 

 

Yves Saint Laurent 

Yves Saint Laurent vertelt het meeslepende 
verhaal van één van de grootste iconen van 

de 21ste eeuw en met name de periode 1967 
– 1976 waar hij op het toppunt van zijn 

carrière stond. De legendarische 
modeontwerper staat nog aan het begin van 

zijn carrière wanneer hij zijn grote liefde en 

zakenpartner Pierre Bergé ontmoet. Na een 
korte carrière bij Christian Dior, richt hij zijn 

eigen couturehuis op waarmee hij uitgroeit tot 
een mode-icoon. Maar dankzij drugs, feesten 

en een turbulent liefdesleven is zijn privéleven 

een stuk minder stabiel…  
Het leven van deze flamboyante mode-

koning, maar ook een gekwelde man die 
bepaalde verleidingen niet kond weerstaan, 

maar desondanks een imposant mode-

imperium achterliet wordt vertolkt door Pierre 
Niney. Deze acteur geeft treffend gestalte aan 

deze getormenteerde ziel die de wereld de Mondriaanjurk en de vrouwensmoking 
gaf. Met zijn timide stemgeluid en voorovergebogen loopje wekt de acteur de in 

2008 overleden ontwerper op indrukwekkende wijze weer tot leven. 
 

Voor een ieder die van mode, kleding en (Frans) drama houdt is dit biografisch 
drama van 102 minuten zeker de moeite waard. 

 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 
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EEN SCHAT VAN EEN MEISJE… 

 

Wie ziet niet graag een schat van een meisje? Iedereen natuurlijk. Niet alleen is ze 

bevallig, ze is ook nog rijk. Ze heeft een fortuin. 
U bent niet alleen die graag die schattige meid wil ontmoeten. Ook de familie 

Schijndoodt wil dat graag. Maar om haar te kunnen ontmoeten,  moeten er heel 
wat obstakels uit de weg worden geruimd. Gelukkig zijn het allemaal ludieke 

obstakels en wordt er behoorlijk wat gelachen alvorens het meisje de kop – en de 
rest – op steekt. 

 

Waar gaat dit over? Wel, over de nieuwe productie van de theatergroep van de 
N.V.O.C. met als titel… ‘Een schat van een meisje’. Natuurlijk zijn we allemaal 

benieuwd wie dat is. Om dat te weten te komen, moeten we op zaterdag 14 maart 
om 19:00 uur aanwezig zijn in Espai La Senieta in Moraira, of op zondag 15 maart 

om 15:00 uur in dezelfde locatie. Dit schattige meisje bekijken kost u wel de som 

van € 7,50 per persoon, maar ze is dat beslist waard. 
 

Op zondag 8 maart reist het meisje zelfs voor een gastvoorstelling naar La Nucía, 
voor een optreden in Teatro del Sol. 

Laat de gelegenheid niet voorbijgaan om de derde productie van de theatergroep 
van de N.V.O.C. mee te maken. En wie pijn aan lachspieren krijgt… er is geen 

dokter in de zaal, maar wel op het podium. 

U wordt met de nodige eerbied voor de helaas overleden Eustace Schijndoodt 
ontvangen.  

Bloemen noch kransen. Er is gelegenheid tot groeten na de voorstelling. 
 

Lydia la Riviere-Zijdel 

 
 

NIEUWS VAN DE SCHILDERCLUB 

 

Ongemerkt is er een en ander veranderd op onze schilderachtige donderdag-

morgen. Babs en ik hebben de dirigeerpenseel inmiddels overgenomen van Louk en 
Jacqueline. Namens alle schildervrienden en -vriendinnen bedanken we hen dan ook 

nogmaals voor al hun inzet en hulp in de afgelopen jaren.  
 

En nu is ´la toca a nosotros´. We zullen natuurlijk onze uiterste best doen om er 

weer een gezellige en leerzame morgen van te maken met z´n allen. De schilderijen 
met als thema ´afscheid van de zomer´ heeft u inmiddels al uitgebreid kunnen 

bekijken en halverwege februari hopen we u te kunnen verrassen met ons nieuwe 
onderwerp: ´Ogen´.  

En reken maar dat iedereen bekeken zal worden in de bar …......!! 
 

Ietje Speets 
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RONDLEIDING AUDIRORI TEULADA 

 

Woensdag 4 maart zal de 

directrice van het Auditori 
Teulada Moraira, Maite 

Serrat, ons rondleiden door 
het prachtige gebouw  

ontworpen door de 
gerenommeerde architect 

Francisco Mangado. Om 

10:30 uur worden wij 
verwacht in de hal van het 

Auditori. 
Deelname € 1,50 (bijdrage attentie) 
 

De evenementencommissie 

 
 

 

F A L L A S      V A L E N C I A  2015 

 

Ook dit jaar gaan we 18 maart weer 
naar de FALLAS in Valencia en 

blijven tot 21:00 uur in de stad. Zo 

kunnen we én van de ´Ofrenda de 
flores´ genieten én de fantastisch 

mooi verlichtte straten bewonderen. 
Deze bustocht kunnen wij u weer 

aanbieden voor leden: € 12,50, 

introducés: € 15,00.  
Minimum aantal deelnemers: 39  

(maximum: 55). 
 

Moraira: Instappen om 9:45 uur op de 
Avenida de Madrid bij de nieuwe 

bushalte tegenover Espai la Senieta. 

Vertrek van de bus om 10:00 uur. 
Valencia: Instappen om 21:00 uur op 

dezelfde plaats waar u 's ochtends ook 
uitgestapt bent. Vertrek van de bus 

om 21:15 uur. Aankomst in Moraira 

rond 22:15 uur. 
 

De evenementencommissie 
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WIE  WAT  WAAR 

 

Zaterdag 14 februari, 19:00 uur 
 

Concierto obertura año Tchaikovsky. 
Door het Singolo orkest uit Moskou. 
 

Entree € 12,- 

 
Zondag 22 februari 18:00 uur 
 

OPERA ´UN BAILE DE MÁSCARAS´ 

Solisten, orkest en koor van de compañia Lírica Opera 2001 
 

Entree € 40,- 
 

De evenementencommissie 
 

 
NVOC CLUBREIS 20 APRIL T/M 24 APRIL 2015 

 

´Quien no ha visto GRANADA no ha visto nada´ 
Refrán español (bekend Spaans spreekwoord) 

 

 
 

NVOC- C L U B R E I S  20 APRIL T/M 24 APRIL 

 
Wees er snel bij; er zijn steeds minder plaatsen beschikbaar! 

Voor uitgebreide informatie zie onze website www.nvoc-delagelanden.com  
Inschrijven kan bij de gastvrouwen of via  nvoc.evenementen@gmail.com  

 
De evenementencommissie 

  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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JASON GAST OVER RUGPIJN, HOLLE RUG EN VOOROVER LOPEN 

Veel mensen lopen vaak in een voorover gebogen positie. Vaak 

hebben ze dit zelf niet in de gaten, maar wijst de partner er 
regelmatig op dat ze rechter op moeten gaan lopen. Dit 
´voorover lopen´ kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste 
kan het worden veroorzaakt door pijn in de rug. Deze pijn 
waarbij men voorover gaat lopen komt vrijwel altijd van de 
facetgewrichten. Deze facetgewrichten zijn de kleine gewrichtjes 
aan weerskanten van de wervelkolom. Als deze door een 
bepaalde reden ontstoken zijn, meestal dooreen te holle rug, is 

het natuurlijk niet fijn om er druk op uit te oefenen. Dat gebeurt als je rechtop loopt… Als 
je dus iets voorover gaat lopen, gaat de druk van deze facetgewrichten af en doet geen 
pijn meer. Het probleem is alleen dat er door deze compensatie andere problemen 
ontstaan. Er komt bijvoorbeeld te veel druk in het liesgebied te staan waardoor daar pijn 
ontstaat,  om rechtdoor te kunnen kijken wordt het hoofd naar achteren gekanteld en 
ontstaat nekpijn, mensen vallen sneller naar voren en niet in de laatste plaats worden de 
heupbuigspieren verkort waardoor er een nog hollere rug ontstaat, mensen nog meer druk 
op de facetgewrichten gaat zetten en nog meer naar voren gaan lopen… de bekende 
vicieuze cirkel… 
 

Een andere zeer bekende oorzaak van voorover lopen is een verkorte heupspier. Deze 
spier, de iliopsoas, zorgt er normaal gesproken voor dat de heup omhoog kan worden 
getrokken, een zogenaamde heupbuiger. Een groot probleem tegenwoordig is dat veel 

ouderen teveel zitten en dus constant in een gebogen heuppositie zitten. Als hier niet 
genoeg beweging tegenover staat verkort deze heupspier en kunnen mensen niet meer 
rechtop lopen. Voordat mensen niet meer rechtop kunnen lopen, krijgen ze eerst een holle 
rug, met dus mogelijke rugklachten als gevolg. 
 

Een andere reden waarom mensen voorover gebogen door het leven gaan is als er sprake 
is van stenose in de onderrug. Stenose is vernauwing van het ruggenmergkanaal 
waardoor tijdens lopen de zenuwen die naar de benen lopen bekneld raken en er pijn in 
de benen gevoeld wordt tijdens lopen. Door voorover te lopen wordt ook weer de druk 
van deze zenuwen af gehaald en kan er min of meer gelopen worden. De meeste mensen 

die stenose ontwikkelen, hebben een holle rug… 
 

Zoals hiervoor gelezen kan worden is voorover lopen veelal een teken van een probleem in 
de onderrug. Veelal is het niet nodig met deze klachten door het leven te gaan. De 
oorzaak is vaak een combinatie van een belastende houding (holle rug), irritatie van de 
gewrichtjes in de onderrug, verkorte heupspieren (iliopsoas) en gebrek aan beweging 
(teveel zitten). Onze klinieken zijn gespecialiseerd in het aanpakken van al deze aspecten. 
Door alle oorzaken en gevolgen aan te pakken helpen wij in de meeste gevallen mensen 
van deze vervelende klachten af en kunnen mensen weer ongestoord wandelen. Dit doen 
wij door lokaal de gewrichten te behandelen met chiropractische technieken zodat de 
overbelasting verdwijnt, de houding aan te passen zodat de druk van de gewrichten af 
gaat en natuurlijk door passende adviezen te geven over hoe verder om te gaan metde 
wervelkolom. 
 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze kliniek 
in Calpe.             Jason Gast (Doctor in Chiropractic),             www.quiropracticacalpe.es 
Quiropráctica Calpe   Tel: 965 875 917.     Quiropráctica Altea   Tel: 965 841 950 
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BLOESEMTOCHT ZATERDAG 21 FEBRUARI 

 

In februari is het weer amandelbloesem tijd. En volgens de traditie van de NVOC De 

Lage Landen wordt er dan weer een amandelbloesem puzzeltocht 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 uitgezet met hier en daar een kleine wandeling. 

Voor de clubleden die moeilijk ter been zijn heel goed te doen. Wij gaan de tocht op 
zaterdag 21 februari om 10:00 uur vanaf de club rijden. 
 

Tijdens de tocht zijn er 

mogelijkheden voor 
een koffie stop en zijn 

er een paar goede 

mogelijkheden voor 
een lunch stop. 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 driegangen diner met muzikale omlijsting, het moet tenslotte wel 
een beetje feestelijk worden in het lustrumjaar 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 het 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 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Loropetalum chinense ´Fire Dance´. 
Bent u weleens op zoek geweest om 

planten in uw mediterrane tuin toe te 

passen met een meer rood-paars getint 
blad?  Als we naar de beplanting hier 

aan de Costa Blanca kijken, dan zien 
we hier veel grijstinten, daarom stel ik 

deze vraag. Bijvoorbeeld de olijven, 

maar ook de lavendelsoorten of 
Teucrium, Santolina, Echiums, de grijze 

agavesoorten etc, etc. Deze grijstinten 
hebben natuurlijk hun speciale 

uitstraling hier aan de Middellandse 
Zee. En ze blijven natuurlijk ook in de winter hun blad behouden. 

Ook het aanbod groentinten is zeer breed, te beginnen bij de algarobeboom, 

pitosporum, oleanders, plumbajo, aloë’s, sierasperges etc. etc. Dit zijn eveneens 
allemaal niet bladverliezende planten in de winter, waardoor het groene effect het 

hele jaar blijft bestaan. Maar het is natuurlijk leuk om ook eens met meer 
roodachtige tinten te werken, om het grijze of groene effect wat te breken. 

In Nederland wordt dan vaak om zijn kleur de Acer japonicum toegepast. De Acer 

wordt hier in Spanje wel aangeboden, maar is minder geschikt om hier aan te 
planten i.v.m. de alkalische grond. En hij is in de wintertijd ook bladverliezend. 

Tegenwoordig wordt er in de tuin-
centra een wat nieuwe soort 

Chinese plant aan geboden, 

genaamd de Loropetalum chinense. 
Het gaat hier om een plant die zijn 

blad in de ´wintertijd´ niet verliest. 
Van de Loropetalum zijn er zo’n vier 

soorten. Een ervan is de 
Loropetalum chinense ´Fire Dance´, 

populair ook wel heksen-struik 

genoemd. Het blad is rood/paars 
getint en vertoont vroeg in het 

voorjaar prachtige rood/rose 
bloemen. Deze plant/struik, wordt zo’n meter hoog. Bij de andere soorten zijn er die 

hoger worden. De Loropetalum vraagt een goed doorlatende grond met wat extra 

humustoevoeging. Hij is erg zon-minded, vooral om de rood/paarse tint van het 
blad optimaal vast te houden. De plant is matig winterhard, maar dat speelt hier 

aan de kust niet.  Kortom, wilt u bijvoorbeeld in de grijze of groene beplante 
borders wat variatie brengen in kleur, vooral met paars/rood, dan is deze 

Loropetalum chinense ´Fire Dance´ zeker een aanbeveler. 
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 februari 
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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