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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
MAART 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 maart 2014. 
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com


Pagina 6 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

  



Nieuwsbrief maart 2015 Pagina 7 

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: Ietje Smeets 

Babs Beemsterboer 

966 491 198 

965 974 086 

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:nvoc.golf@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 

MAART 2015 

1 mrt 14:00-17:00 
Zondagmiddagsalon voor iedereen van 10 tot 
110 jaar! Aanmelden bij de gastvrouwen. 

 

4 mrt 10:30 uur Bezoek/rondleiding Auditorio Teulada  

7 mrt 10:00 uur Bergstappers  

8 mrt 17:00 uur Goud van Oud met Just Us  >  clubhuis  

10 mrt 20:00 uur Filmavond  >  clubhuis  

14 mrt 19:00 uur Toneel: ´Een schat van een meisje´> La Senieta  

15 mrt 15:00 uur Toneel: ´Een schat van een meisje´> La Senieta  

18 mrt  FALLAS  *****   

19 mrt 19:00 uur Clubmaaltijd ***** (na clubnamiddag)  

24 mrt 20:00 uur Klassieke Muziekavond  

29 mrt 10:30 uur KKK  >  clubhuis  

    

    

           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, 
 

Na enige tijd in het natte en koude België vertoefd te hebben, 
is het moment aangekomen dat ik terug naar het warmere 

Spanje kom. 
 

Dankzij de goede samenwerking van het bestuur bleef ik op de 
hoogte van het reilen en zeilen van onze club. 
 

Veel vrijwilligers zetten zich weer dagelijks in waarvoor een 

dikke dank. 
 

Ik verheug mij om straks iedereen terug te zien! 
 

Christiaan Jacobs 
 

 
VAN HET BESTUUR 

 

De oproep van de barcommissie in de Nieuwsbrief van december 2014 heeft geleid 
tot een fijn aanbod van Loeki en Rob Lensen. 

In de keuken staan inmiddels een prima koelkast en een uitstekende diepvrieskast 
opgesteld. 

Het bestuur bedankt Loeki en Rob hartelijk voor hun aanbod. 

 

 

SMIKKELEN EN SMULLEN !! 
 

Nou, dat was het inderdaad. De eerste clubmaaltijd was een groot succes. Maar 

liefst 45 clubleden hebben genoten van de hutspot met smeuïge bal gehakt en 
overheerlijke worst! Beetje mosterd of sambal erbij en dat was smikkelen en 

smullen.  
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Met dank aan het keukenteam! Iet, Tanja, Marian en Marie Jose die maar liefs 15 
kg piepers hebben gejast, 15 kg peen en 5 kg ui hebben gesneden waarbij de 

nodige traantjes zijn gelaten. 

 

Marian en Tanja die de ballen hebben staan draaien, Iet en Marie Jose die 

gewapend met stampers dit alles tot een heerlijke hutspot hebben weten te 
stampen……en wat een lol hadden de dameskoks!  

 
19 maart a.s. staat er weer een clubmaaltijd gepland…….maar we zoeken nu 

andere clubleden die ook heerlijk kunnen koken en het stokje over willen nemen… 

 
Meld u aan op donderdag bij de gastvrouwen of stuur een mail naar:  

nvoc.evenementen@gmail.com 
 

De evenementencommissie 
  

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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VERSLAG BERGSTAPPERS VAN 14 FEBRUARI 2015 

 

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

Met een groep van 26 mensen reden 
we naar Alcalali waar de wandeling 

begon. Het was prachtig weer, we 
liepen van Alcalali tussen de bloeiende 

amandel- en sinaasappelboomgaarden 

naar het dorpje Parcent. Het was daar 
even flink 

klimmen om het 
dorp in te 

komen en we 

werden verrast door een leuk dorpspleintje met kerk waar de 
markt net afgelopen was. Van hier gingen we via een andere 

route, die voerde over een stromende beek waar we van 
steen tot steen sprongen om droge voeten te houden, weer 

terug naar Alcalali. Een mooie wandeling van 2½ uur. Na 
afloop was het lunchen bij la Solana wat weer prima eten 

was, net als de laatste keer. 

 
Bergstapgroeten van Harm 

 
 

EEN PRACHTIGE EN SPANNENDE BLOESEMTOCHT 

 
Ondanks de ziekenhuisperikelen en het intensieve werk voor de toneelgroep van de 

club wisten Joke, Loeki en Rob een geweldig mooie, interessante en spannende 
bloesemtocht neer te zetten. 83 Clubleden meldden zich op zaterdagmorgen 21 

februari om 10:00 uur bij de wedstrijdleiding voor de instructies van de jaarlijkse 

Bloesem- en Puzzeltocht.  
Wat gun je organisatoren, die al maanden bezig zijn met de voorbereiding, een 

stralende dag toe en heel veel volle bloesem. De regen viel aanvankelijk met 
bakken uit de hemel en de bloesem was nog niet overal tot volle wasdom gekomen. 

Maar dit laat onverlet dat de tocht prachtig was. Via Benissa werden wij al heel snel 

de zijwegen van de Jalón vallei op geleid en was het oppassen geblazen om de cues 
voor de vele vragen niet te missen. De plaatsjes Jesús Pobre, Alcalalí, Beniarbeig 

passeerden wij via diverse zijweggetjes waarbij de ruitenwissers inmiddels weer in 
de slaapstand konden. In het Restaurant El Castellvi in Alcalalí (of Alcanalí!) 

kwamen wij de eerste dorstigen al tegen, waaronder ook de jongste deelnemers 
van de tocht, die een belofte voor de toekomst blijken als het om puzzeltochten 

gaat. Het bleef opletten om de juiste wegen te vinden, ondanks de zeer gedegen  
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uitleg, omdat er ook zo veel te zien was onderweg. In het plaatsje Campell was een 
wandeling uitgezet waarbij fotovragen beantwoord konden worden. Een rustig 

pittoresk plaatsje dat gemakkelijk te bewandelen bleek en waarvan de bewoners uit 
hun slaap gehouden werden door de vele Nederlanders, die met papieren naar 

daken, regenpijpen en balkons tuurden om de juiste antwoorden te vinden. Aan het 

eind van het dorp  ging de weg verder omhoog, vanwaar nog een prachtig uitzicht 
over het dorp, de vallei en een vergezicht op zee, helemaal tot Denia. Een paar 

bankjes gaven de mogelijkheid niet alleen het vragenformulier in te vullen, maar 
ook om in de natuur te picknicken, het cryptogram te ontrafelen of gewoon de 

benen te strekken. Wij wisten toen niet dat het ‘zwaarste’ deel van de route nog 

ging komen. Na onze picknick reden wij vol enthousiasme verder via een smalle 
weg, aanvankelijk langs enkele dorpjes. Eerst omhoog de heuvels in om daarna 

naar de droge rivierbedding van de rio Jalón weer af te zakken. In de beschrijving 
stond: ‘Pas op voor de honden onderweg’. Wij hadden, omdat wij met onze rode 

bus waren gekomen onze labradoodle Pascha meegenomen en daardoor ontdekten 
wij al snel wat er bedoeld werd met deze zinsnede. De honden roken elkaar 

duidelijk en al blaffend bleven zij achter onze bus aanhollen. Ook Pascha liet zich 

luidruchtig gelden in zijn drang ons te beschermen. De weg was behoorlijk kronkelig 
en deed ons denken aan Afrikaanse wegen, waar de chauffeur ook halsbrekende 

toeren moest uithalen om de diepe kuilen in de weg te omzeilen. Er was hier en 
daar een poging gedaan om het wegdek wat te verbeteren met een soort gestort 

beton. Gelukkig waren er geen tegenliggers. Wij werden er erg blij van, vooral van 

de prachtige vergezichten, maar minder van de diepe dalen (ja, hoogtevrees 
bestaat echt!). Wij vroegen ons 

wel af hoe smal het nog zou 
worden en of onze iets meer dan 

twee meter brede en vijf meter 
lange bus wel overal langs zou 

kunnen komen. Toen wij enkele 

achtervolgers lieten passeren, 
zelf vinden wij het nooit leuk 

achter een hoge vrachtwagen te 
zitten, stopten Friso en Ted even 

om ons moed in te spreken en 

gaven aan welke uitdagingen er 
nog voor ons lagen. En inderdaad, het kon nog smaller en nog hobbeliger, maar 

door het uitzicht op het werkelijk prachtig dal namen we deze ongemakken snel 
voor lief. Dat je op zo’n relatief klein stuk van dit immens grote land, zo dicht bij 

huis, zo veel prachtige ongerepte natuur tegen kan komen maakt dat wij ons 

telkens weer gelukkig prijzen hier een deel van het jaar te mogen vertoeven. Toen 
wij eindelijk weer het asfalt onder de wielen voelden in de buurt van Pego haalden 

we toch even opgelucht adem en reden nu ‘plankgas’ via Oliva richting Denia.  
Vanaf daar was het allemaal bekend terrein en restten er ook verder geen vragen 

meer dan alleen maar onze eigen vraag of wij het allemaal wel goed hadden  
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ingevuld. Iedereen druppelde zo rond 18:00 uur binnen bij Restaurant Satari’s, 
waar een vermoeid organisatietrio ons opwachtte met een drankje en aansluitend 

een heerlijk diner, live muziek en natuurlijk de uitslagen. De fotopuzzeltocht door 
Campell werd door een kleindochter van één van de clubleden gewonnen, maar de 

hoofdprijs werd in de wacht gesleept door het vijfkoppige team Annette en Joep, 

Jacqueline en Erik en Ank. Enigszins beduusd namen zij de wisselbeker in 
ontvangst, maar sportief aanvaardden  zij de ‘uitnodiging’ om volgend jaar de 

Bloesemtocht te organiseren. ç 
Tot slot bedankte Theo Tappen, namens het bestuur van de NVOC, het 

organiserende drietal heel hartelijk voor de geweldige dag onder het overhandigen 

van ‘een aardigheidje’. 
 

Lydia en Guusje 

 

 
HET ORGANISATIETEAM VULT AAN: 

 
De winnende teams waren: 
 

1ste prijs: Erik en Jacqueline Hulleman, Joep en Annette Wijnen,  

Ank Jansen    

 

(22  p.) 

2de prijs: Theo en Marian Leenders                                                   (21½ p.) 

3de prijs: Huub en Anne-Lize Jaspers, Chris en Anja Slot                         (20 p.) 

Poedelprijs: Marc en Marian Snijdoodt                                                      (10 p.) 
 

Veel deelnemers wilden graag de antwoorden op de vragen weten.  

Hieronder volgen ze. 

Alle deelnemers kunnen hun punten opvragen bij Loeki. Het organisatieteam vond 
het het weer heel leuk om deze bloesemtocht te organiseren (voor Rob en Loeki 

was dat voor de zesde keer!) en vond het ook een zeer geslaagde dag 
 

Antwoordblad Jury Bloesemtocht 2015 
1 a Zeehond    1 punt 

2  Mongo   1 punt 
3  Huis met rood dak   1 punt 

4  12   1 punt 

5  Minaret   1 punt 
6  1958   1 punt 

7 a 
b 

Alcanali 
Casa Julia 

  1 punt 
  1 punt 

8  Col de Rates   1 punt 
9  2   1 punt 

10  Paardenfokker   1 punt 

11 a 
b 

c 

Een slingerende muur 
Verpleeghuis of Sanatorium 

Leprakolonie 

  1 punt 
  1 punt 

  1 punt 
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12  Kersen   1 punt 
13  La Placeta   1 punt 

Fotovragen    A   Denia   1 punt 
       B   Verde   1 punt 

       C   14   1 punt 

       D   Segaria en Mongo   2 punten 
14  Picknickplaats met kleine speeltuin   1 punt 

15 a 
b 

c 

d 

Casa Cereza 
Vijgen en Olijven 

Rio Jalon 

Val de Laguar 

  1 punt 
  2 punten 

  1 punt 

  1 punt 
16 a 

b 

Mercedes 

Huis / Auto / Vrouw 

  1 punt 

  3 punten 
17  Riu Girona   1 punt 

18 a 
b 

Opengesteld voor publiek door de gemeente 
Op José Vicente Mengual de ontdekker ´Tio 

Rull´ 

  1 punt 
  1 punt 

19  5   1 punt 
20 a 

b 
c 

Olijfje 

Popey de Sailorman 
Boomamandel en aardamandel 

  1 punt 

  1 punt 
  2 punten 

 

TOTAAL PUNTEN TE BEHALEN: 

 

39 punten 
 

      Antwoordformulier Fotozoektocht Campell 
 

Vraag 1 A   Calle La Placa 54 

B   Gaudi 

Vraag 2 A   Het is gepleisterd/ gerenoveerd  
B   Carrer De Cervantes 1 en 2 

Vraag 3 A   Casa Rural 
B   Calle la Placa 

C   Nummer 41 

Vraag 4 A   Placa Santa Anna 
B   Nummer 2 

 

       Antwoordformulier Cryptogram 2015  Jury 
 

1 Reservering ( R ) 

2 Oogbol  ( O ) 
3 Melkpap  ( M ) 

4 Poedelnaakt  ( P ) 
5 Eiseres  ( E ) 

6 Cellen  ( C ) 

7 Aarden  ( A ) 
8 Bonen  ( B ) 
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9 Etageoven  ( E ) 
10 Zeepbakje  ( Z ) 

11 Alarm  ( A ) 
12 Strooiploeg  ( S ) 

 

Gevonden woord= ROMPECABEZAS 
Betekenis in Nederlands = Puzzel / Raadsel 

 
 

LINKS OF RECHTSAF? HET WAS EEN GEPUZZEL…. 

 
Een puzzel-bloesem-rit nodigt uit om te puzzelen zo ook die van zaterdag 21 

februari, de dag welke bij menig echtpaar in herinnering zal blijven als bijna 
vechtscheidingsdag! Amper in de auto begon de ellende al: Vrsp rechtdoor.´NVOC´ 

Re LL. Weg volgen. De eerste 10 km. werden gereden terwijl wij nog geen meter 

van de route hadden afgelegd, bovendien werd mij door mijn echtgenote wel héél 
duidelijk ter verstaan gegeven dat mijn navigatietalent in de loop der jaren erg te 

lijden gehad heeft, eigenlijk was er niets meer van over! Ter hoogte van El-Portet 
kwamen wij bij de eerste echte T-kruising met een STOP teken en begaven ons 

rechtsaf, op weg naar de rotonde om de CV 743 te volgen! 
 

Eindelijk lagen we op koers, begrepen 
ondertussen ook de schrijversstijl van 

de routebeschrijving en de rust in de 

auto was weer teruggekeerd. Wij 
konden gaan genieten van de 

buitengewoon mooie en lange puzzel-
bloesem-rit met verassende vragen en 

fraaie locaties. Wat hebben we genoten 
van het prachtige Spaanse landschap! 

De tocht weer vervolgend dreigde het 

nog even uit de hand te lopen bij: U 
volgt CV 712 tot Re naar ´Pego 12´ 

Pego RLL door naar Vall de Gallinera, het tossmuntstuk had ik al in de hand maar 
gelukkig wist Marie-José waar de locatie lag en zo namen wij de juiste koers. 
 

Tussen 17:30 en 18:30 uur werden alle deelnemers in restaurant Satari’s verwacht 

voor het dinerdansant met livemuziek. Tussendoor volgden bij monde van Loeki de 
juiste antwoorden op de vragen en de prijsuitreikingen. De avond deed denken aan 

een heuse feestavond en hoewel de wijn rijkelijk geschonken werd, was geen der 

deelnemers beschonken, in ritjargon op zich al een Mpl. of mijlpaal? 
 

Goede wijn behoeft geen krans, maar voor Loeki, Joke en Rob maken wij graag een 

uitzondering: hartstikke bedankt voor de TOTAAL-organisatie, Proost!   
 

Peter J. Schulte. 
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BERSGSTAPPERS IN MAART 

 

We gaan op zaterdag 7 maart 2015 weer 

bergstappen en vertrekken dan om 10:00 uur 
bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij het Solpark. 

 
Het wordt een wandeling van ongeveer drie 

uur op de Olta in de buurt van Calpe.  
Het restaurant is nog niet bekend. Zodra meer 

informatie beschikbaar is, krijgt u hierover 

bericht. 
Bergstapgroeten van Harm 

 
 

 

NVOC - C L U B R E I S  20 APRIL T/M 24 APRIL 2015 

 

´Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada;  
como la pena de ser ciego en GRANADA´. (Francisco A. de Icaza).  

Refrán español (bekend Spaans spreekwoord) 
 

Wees er snel bij; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

 

 
 

Voor uitgebreide informatie zie onze website: 
www.nvoc-delagelanden.com 

Inschrijven kan bij de gastvrouwen of via  
nvoc.evenementen@gmail.com  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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F A L L A S      V A L E N C I A 

 

Woensdag  18 maart 
Wilt u de ´Ofrenda de Flores´ en de 

fantastisch mooi verlichte straten van 
Valencia  niet missen? Tot donderdag 

12 maart kunt u zich nog inschrijven bij 
onze gastvrouwen. 
 

Leden € 12,50 Introducés € 15,-.  

Minimum aantal deelnemers 39  
(maximaal 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.  

 
De evenementencommissie 

 
 

 
FILMAVOND OP DINSDAG 10 MAART 

 

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 
couture-

huis op 
waarmee 

hij 

uitgroeit 
tot een mode-icoon. Maar dankzij drugs, 

feesten en een turbulent liefdesleven is 
zijn privéleven een stuk minder stabiel…   
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Het leven van deze flamboyante modekoning, 
maar ook een gekwelde man die bepaalde 

verleidingen niet kon 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 

 
 

KLASSIEKE MUZIEKAVOND DINSDAG 24 MAART 

 
Voor deze avond heb ik me als doel gesteld een muziekwerk aan onze 

klassiekemuziekminnende clubleden te presenteren, waarbij een synthese gevonden 
wordt tussen spectaculaire muziek waarmee ons gehoor wordt bediend en kleurrijke 

bewegende beelden die een streling zijn voor het oog.  

 
De keuze is gevallen op een balletuitvoering van ‘Le 

Sacre du Printemps’ van Igor Strawinski. Dit bekende 
meesterwerk werd in 1913 in opdracht van Diaghilev's 

Ballets Russe gecomponeerd en is een mijlpaal in de 

muziekgeschiedenis. Het ballet verbeeldt een heidens 
ritueel waarin een tot offer gewijde maagd zich dood 

danst, zodat de lente kan beginnen. 
 

De première van het oorspronkelijke ballet van Vaslav 
Nijinski veroorzaakte een groot schandaal. Het Théatre 

des Champs Élysées leek als door een aardbeving 
getroffen. Al vanaf de eerste tonen gaf de voyante 

Parijse ‘beau monde’ luidkeels blijk van zijn afkeur, 

terwijl de voorstanders het lawaai probeerden te overstemmen door ovationeel te 
applaudisseren. Obsceniteiten werden geschreeuwd; het kwam tot een 

handgemeen tijdens de 'veldslag om de Sacre du Printemps'. Mannen daagden 
elkaar uit voor duels, een dame sloeg een heer in de box naast haar vol in het 

gelaat. Gravin René de Portals verkondigde dat ze in de zestig jaar dat ze op aarde 
was nog nooit zo voor de gek was gehouden. Wij gaan deze avond onderzoeken of 

het tussen clubleden ook tot dergelijke taferelen kan komen.  
 

Voorzichtigheidshalve zal ik zorgen dat de volumeknop niet op al te onstuimig wordt   

http://static.digischool.nl/ckv2/moderne/moderne/sacre/Taisez.htm
https://www.google.nl/search?biw=1600&bih=785&q=Ren%C3%A9+de+Portals&spell=1&sa=X&ei=afPYVNS6MITtUqPkgfgJ&ved=0CBoQBSgA
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JASON GAST OVER PIJN BIJ HET SCHOUDERBLAD EN SCHOUDER 
 

Een steeds weer terugkerende klacht die wij vaak 

in de praktijk zien is een moeilijk te beschrijven 
pijn achter de schouder. De pijn wordt vrijwel 

altijd aangegeven net boven het schouderblad, 

maar wordt veelal gevoeld als een pijn onder het 
schouderblad. Deze pijn gaat meestal gepaard 

met een uitstralende pijn naar de schouder tot in 
de bovenarm, met wat minder vaak pijn of 

tintelingen tot in de onderarm en hand. 

Deze klacht wordt in de meeste gevallen 
veroorzaakt door een blokkade en/of irritatie van 

de eerste ribben. Doordat er een dwangstand is ontstaan in de die eerste ribben, 
raakt het bijbehorende gewricht ontstoken en gaat dus pijn doen. Het grote 

probleem is dat de eerste ribben een belangrijk aandeel hebben in de 

beweeglijkheid van de schouder en de nek. Dit betekent, dat er door deze 
blokkade altijd bewegingsbeperking optreedt in de schouder en nek, zonder dat 

dit noodzakelijk als zodanig gevoeld wordt. Als deze klacht langer aan blijft 
houden, kan het verstoorde bewegingspatroon zich uitbreiden tot in het bekken 

en onderrug, waardoor hier ook weer klachten kunnen ontstaan. De eerste 
klachten ontstaan bij het optillen van de arm, langdurig zitten of staan (vooral 

achter de computer), op de zij liggen in bed en vele andere passieve houdingen. 

Door de schoudergordel loopt een dikke zenuwkabel, de Brachialis. Als deze door 
alle irritaties en blokkades bekneld raakt, kan dit de uitstralende pijn of 

tintelingen naar de arm veroorzaken. 
Deze blokkades van dit bewegingscomplex worden vrijwel altijd veroorzaakt door 

een verkeerde houding in de gehele wervelkolom en al dan niet verergerd door 

het type werk dat men doet. Mensen die computerwerk doen, als kok werken of 
ander lichamelijk werk doen, zijn zeer vatbaar voor deze klacht en zelfs als de 

persoon al gepensioneerd is, kan de klacht nog optreden. Het behandelen van 
deze klacht is dan ook niet alleen gericht op het pijnlijke puntje. Alle 

geblokkeerde onderdelen van deze aandoening moeten worden genormaliseerd 
in hun bewegingsvrijheid, zo nodig in het gehele lichaam. Daarna volgt een strikt 

houdings- en oefenadvies om de gehele oorzaak van deze klacht te verhelpen. 

Dit laatste gedeelte komt aan op de discipline en motivatie van de patiënt, omdat 
dit elke dag tijdens de dagelijkse bezigheden moet worden gedaan. 
 

Onze kliniek is gespecialiseerd in het diagnosticeren, behandelen en revalideren 

van deze klacht. U hoeft er zeker niet mee rond te blijven lopen, er kan zeker 
heel veel aan worden gedaan om de oorzaak te laten verdwijnen. 
 
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 
 

 
  



Nieuwsbrief maart 2015 Pagina 33 

afgestemd. Het werk wordt uitgevoerd door het Gewandhausorchester Leipzig 
onder leiding van Henrik Schaefer. De choreografie, kostuumkeuze en leiding over 

het filmisch gebeuren is in handen van Uwe Scholz. De plaats van handeling is de 
Opera van Leipzig (2003). 

 

Na de pauze wordt een kort lied van Franz Schubert ten 
gehore gebracht door de wereldvermaarde en innemende 

sopraan Elisabeth Schwarzkopf, begeleid door de pianist 
Gerald Moore: ‘An die Musik’ een lied van een 

wonderbaarlijke schoonheid.  

 
Tenslotte staat de eerste symfonie van Ludwig van Beethoven op het programma. 

Rond 1800 vond Beethoven het tijd worden wat anders te gaan doen dan enkel het 
componeren van piano- en kamermuziek en hij voltooide toen een in 1796, als 

leerling van o.a. Joseph Haydn, begonnen symfonische schets. Het werk werd voor 
het eerst uitgevoerd in Wenen. De symfonie vormt een keerpunt tussen de 

klassieke symfonieën van Mozart en Haydn en de grote romantische werken van 

Brahms en Bruckner. Blaasinstrumenten nemen een belangrijke plaats in; critici 
vonden indertijd dat dit wat te veel van het goede was. 

De inzichten zijn, wat dit betreft, inmiddels in ruime mate 
in het voordeel van Beethoven veranderd. 

De uitvoering vindt plaats door Symphonie orchester des 

Bayerischen Rundfunks in de Suntory Hall, Tokyo; dirigent 
is de uit Letland afkomstige Mariss Jansons, die tevens 

hoofddirigent is van het Concertgebouworkest.Dit is de 
voorlaatste klassieke muziekavond van dit seizoen. Het 

wordt weer genieten als vanouds. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugde.  

 Ludwig van Beethoven 

Jan Aerts 

 
 

NIEUWS VAN DE SCHILDERCLUB 

 
Inmiddels zult u zich in de bar behoorlijk bekeken hebben gevoeld, want alle ogen 

zijn op u gericht. 
Het was, zoals eenieder heeft kunnen aanschouwen, een dankbaar onderwerp en 

we hopen u eind maart weer te kunnen verrassen. Alle aspirantartiesten zijn druk 
bezig met het volgende onderwerp.... een ´detail´ en dat kunnen vlindervleugels 

zijn, zebrastrepen of pauwenveren... iedereen heeft weer iets anders en origineels 

kunnen vinden om te vereeuwigen. 
Aanschouw onze nieuwe kunstwerken eind maart maar met uw eigen ogen en we 

hopen dat iedereen weer kan meegenieten van onze kunst met een kleine K ! 
 

Ietje Speets  
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BERICHT VAN DE BARCOMMISSIE 

 

Beste gasten van Arnesol, 
Na het vele (terechte) commentaar van diverse kanten omtrent de kwaliteit van 

onze witte huiswijn, de ´MARNES´, heeft een onafhankelijk proefpanel op 11 

februari 2015 een nieuwe witte wijn gekozen. 
Er waren twaalf personen uitgenodigd, waarvan er negen daadwerkelijk aan de 

proeverij hebben deelgenomen. 
We hebben van onze leverancier negen wijnen ter beschikking gesteld gekregen 

binnen het ons passende budget. Uiteindelijk is ´LOS TRENZONES SAUVIGNON 

2014´ gekozen als de nieuwe huiswijn van onze club. 
We hopen dat we met deze wijn een goede keuze hebben gemaakt en u hiermede 

weer een lekkere witte wijn te schenken. 
Met vriendelijke groeten, 

De Barcommissie. 
 

 

WORKSHOP 

 

Even iemand anders spelen…! 
 

Beste vrienden, 
Half maart zijn de voorstellingen van ‘Een schat van een meisje’ achter de rug. De 

toneelgroep van De Lage Landen heeft al drie producties op haar naam staan en 
kan daar met trots op terugkijken, want laat ons eerlijk zijn, voor mensen die voor 

het eerst op de planken staan, hebben onze acteurs en actrices uitstekende 

resultaten bereikt. We zijn dus van plan om verder te gaan. Met wie? Wanneer? Met 
wat?  Dat zijn allemaal nog vraagtekens. 

Maar van de gemeente Teulada hebben we de zaal van La Senieta – GRATIS – ter 
beschikking gekregen voor repetities het hele jaar 2015 (en dat zal wel verlengd 

worden) iedere woensdag van 09:00 tot 14:00 uur. Bovendien kunnen we rekenen 

op de steun van de conciërge, die gelukkig bijdehanter blijkt te zijn dan onze 
conciërge uit ‘Herrie in de Hal’. Alle redenen om dankbaar te zijn. 

Omdat we die zaal toch ter beschikking hebben, rees bij mij het idee om daar op 
woensdagvoormiddag gebruik van te maken voor een drie maanden durende 

workshop (april-mei-juni) voor mensen die graag eens willen ‘proeven’ en kijken 

hoe ver hun acteertalent reikt en daardoor misschien zin krijgen om een rol te 
spelen in de volgende productie. Of om zich gewoon enkele maanden te vermaken 

met acteren. Of met het doel een nieuwe carrière op te bouwen. 
Die mensen verwachten we op woensdag 1 april om 10:00 uur in La Senieta (ik 

weet dat het een vreemde datum is, maar het is géén grap). Maar liefst daarvoor 
even een telefonisch seintje naar nummer 609 630 312. Wie weet wat voor 

onontdekte talenten liggen er nog op de loer in deze vereniging. De prijs voor de 

workshop bedraagt slechts € 10,- per maand. 
 

Hugo Renaerts  
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand:  grondbewerking in de mediterrane tuin. 
Dit keer zal ik u niet zoals gewoonlijk een bepaalde plant beschrijven, maar eens praten 

over grondbewerking. Dit is immers de basis van het resultaat en succes van goed 

tuinieren. Vanuit Nederland zijn we gewend om in onze ijver veel te schoffelen en te 
harken, zodanig dat we hier in Spanje de grond veel te veel open trekken en de 

brandende zon onnodig veel kans geven om de grond nog meer uit te drogen dan 
wenselijk is. Verder wordt het tuinafval zo snel mogelijk afgevoerd, waardoor een 

beschermde laag vernietigd wordt.  
Beter is het een mulchlaag (dit is een beschermlaag van materialen om de nadelen van 

het klimaat ter plaatse te compenseren) aan te houden. Ook kunt u werken met 
onkruiddoek, dat het vocht wat beter kan vast te houden. U zou dit verder kunnen 

afdekken met boomschors e.d. Om groepen planten te kunnen houden, kunt u dan 

perken maken, waaronder u het doek zal moeten verwijderen.  
Als beschermlaag zou u ook eens kunnen denken om een natuurlijke bescherming tot 

stand te brengen door te werken met bodembedekkers. U kunt bijvoorbeeld de Hedera 
of de Vinca-soorten gebruiken. Maar ook de sierasperges, Aptemia’s, Rozemarijn 

´prostratus´ etc. etc. Normaal is er in de volle natuur een kringloop van afvalstoffen. U 
zult dit natuurlijke effect in uw tuin niet bereiken, maar het afdekken van de grond door 

gewenste bodembedekkers of een mulchlaag zal wel een veel beter evenwicht in uw 
mediterrane tuin door de jaren geven. 

Als u zegt: ik wil het zo schoon mogelijk in mijn tuin houden en ik vind het maar niets 

wat rommel in de borders, dan kan ik u verzekeren dat u in vele gevallen al een hele 
goede schone aanblik van uw tuin verkrijgt, als u uw terrassen en paden maar schoon 

houdt. Verder is het ook van belang en noodzakelijk dat u de grond jaarlijks bemest.  
 

Voeding voor de planten bestaat uit zes hoofdelementen: 

- Stikstof (N.) Stimuleert de ontwikkeling van blad en twijgen. 

- Fosfor (P.) Bevordert groei wortelstelsel. 
- Kalium (K.) Zorgt voor een goede bloei en het vormen van vruchten. 

- Magnesium (Mg.) Bevordert het aanmaken van bladgroen. 
- Calcium (Ca.) Is van belang voor  structuurverbetering en het activeert het 

bodemleven. 
- Zwavel (S.) Speelt vooral een rol in de waterhuishouding. 
 

De eerste maanden van het jaar zijn hier erg geschikt voor een goede bemesting. U 

kunt hiervoor organische mest hanteren of kunstmest. De voordelen van organische 
mest is dat dit een gelijkmatige natuurvoeding geeft . Het verbetert vaak ook de 

structuur en waterhuishouding. De kans op overbemesting is niet groot. Een nadeel zou 
kunnen zijn dat natuurlijke mest wat trager werkt. Kunstmest (Blauwe korrel) 

daarentegen heeft wel een snelle werking. Ook weet men hierbij het exacte percentage 
voedingsstoffen. Het nadeel is echter dat de bemesting eenzijdig is en slechts voor een 

korte termijn effect heeft. Op langere termijn kan het zelfs slecht zijn voor het 

bodemleven. Ook geeft het gevaar voor overbemesting en het vervuilen van het 
grondwater. Nu goede aandacht geven aan een goede bemesting zal zeker bijdragen 

aan fijne resultaten in uw mediterrane tuin. 
 

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 maart 
en april 2015  is dat ds. Willem van Buuren. 
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 
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