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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
APRIL 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:  21 april 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: 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: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 

APRIL 2015 

4 apr 09:30 uur Bergstappers 21 

6 apr  Paasevenement  

12 apr 17:00 uur Goud van Oud  -  clubhuis  

14 apr 20:00 uur Filmavond  -  clubhuis 21 

18 apr 10:00 uur Algemene Ledenvergadering  -  clubhuis  

20-24 apr  Clubreis  *****  

26 apr 10:30 uur KKK  

28 apr 20:00 uur Gezamenlijke klassieke muziek- en filmavond 23 

28 apr-1mei  Golfreis  

30 apr  Clubnamiddag met kunstmarkt, maaltijd en  

  Koningsdaganimatie.  

           MEI 2015  

13 mei  Speurtocht Calpe  *****  

24 mei  Degustatie Belgische Kazen en Bieren *****  

 
 

*****   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, 
 

Eind maart straks gaat de zomertijd weer in en kijken we uit 
naar de lente. Voorlopig is de zon karig met haar 

zonnestraaltjes.  

Ons koksteam heeft ons verrast met heerlijke Indonesische 
gerechten, het was genieten. Maar na de hutspot van vorige 

keer moesten we dit eigenlijk wel verwachten! Benieuwd wat er 
volgende keer op het menu zal staan. 

Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn wanneer een ´schat 

van een meisje´ haar intrede deed. Toneelgroep, weer een 
dikke pluim voor jullie inzet! 

Naar ik vernomen heb, verliepen alle andere activiteiten ook vlot en jullie kunnen er 
meer over lezen in ons maandelijkse blaadje. 

Christiaan Jacobs 
 

 

IN MEMORIAM  MARY VAN DE STEENOVEN 
 

Hoewel Mary de laatste paar jaar geen lid meer van onze club was kennen veel 
mensen haar nog goed.  Als je aan haar denkt denk je ook aan Frans.  Zij samen 

waren het gezicht, de handen en voeten van de Bergstappers.  Elke eerste zaterdag 

van de maand stond er weer een andere, verrassende wandeling op het programma 
met een gezamenlijke maaltijd als afsluiting.  Wat was de sfeer daarbij toch steeds 

buitengewoon goed!  Alles was dan ook prima georganiseerd en degene die dat 
deed was Mary. Zelf was ze ook een uitstekende bergwandelaarster, die zichtbaar 

genoot van alle tochten en vooral van de wandelingen met een zeker uitdaging. En 
een tocht zonder hun hond, dat bestond gewoon niet. 

We zijn dankbaar voor alles wat je voor de club hebt gedaan Mary en betreuren het 

dat je nu al aan je eigen laatste tocht moest beginnen, een tocht waarop niemand 
je meer kon vergezellen. 

Het Bestuur. 
 

 

DANK 

 

Graag wil ik iedereen enorm bedanken voor de lieve mailtjes, telefoontjes, de 
prachtige bloemen en het bijwonen van de afscheidsdienst van mijn lieve man Henk 

in Denia. Ook het In Memoriam, geschreven door Regina, heeft mij diep ontroerd. 

Het is een ongelooflijke steun te weten, dat velen van jullie met mij meeleven in 
deze voor mij zo verdrietige periode. 
 

Solveig Dondorff-Bonnes  
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WIE WAT WAAR 

 

Zaterdag 4 april om 19:00uur: Concierto voces 
blancas.  Escolania Ntra. Sra. De los Desamparados de 

Valencia y ensemble laetentur.  Entree € 15,- 
 

De evenementencommissie 
 
 

DAT WAS SMULLEN!!! 

 

De tweede clubmaaltijd was een nog groter succes dan de hutspot. Er was dan ook 
een Indonesisch buffet dat zijn weerga niet kende. 

Het keukenteam heeft zichzelf overtroffen!!  Twee dagen is er gekookt op de club 
om alle smoorgerechten te maken, eieren in te laten trekken, Surinaams zuur te 

maken, groentes te snijden en te smoren, Rinie die de varkenshaas saté voor zijn 

rekening heeft genomen…….. Mie An met haar voortreffelijke sajoer lodeh en 
versgebakken kroepoek en dan Marie José, Peter en Joke die zich over alle 

vleesgerechten hebben ontfermd, Tanja en Carla die de tafelschikking hebben 
verzorgd. Maar ook de bardienst die overuren heeft moeten maken. Dat de 

clubleden hebben genoten, blijkt wel uit de vele mails die we hebben ontvangen. 

Namens de evenementen commissie allemaal bedankt en wie graag ook een keer 
mee wil koken of een leuk idee heeft, mail naar: nvoc.evenementen@gmail.com  

 
 

EERSTE ZONDAGMIDDAGSALON ZEER GESLAAGD! 
 

Op zondag 1 maart vond de eerste zondagmiddagsalon plaats. Het doel van de 

zondagmiddagsalon is om met name clubleden met elkaar in contact te brengen die 
zich minder thuis voelen op de donderdagmiddag en hen een gezellig moment van 

samenzijn te bezorgen. 
Deze eerste salonmiddag, welke een initiatief is van Guusje en Lydia, werd bezocht 

door acht deelnemers die na binnenkomst werden verwelkomd met een advocaatje 

met slagroom. Daarna werd een pannenkoekenlunch geserveerd, bereid door een 
aantal vrijwilligers, onder het genot van een drankje. Vervolgens kon men een 

keuze maken uit het doen van een aantal spelletjes zoals rummikub, mens erger je 
niet of 4 op een rij. De meeste belangstelling ging echter uit naar de sjoelbak, met 

felle blik in de ogen werd geprobeerd meer punten dan de anderen te schuiven. Jan 

Schoonenberg wist op zijn onnavolgbare wijze de echte ‘salonsfeer’ te creëren. 
De middag stond verder in het teken van de verjaardag van Simone die deze dag 90 

jaar is geworden. Na het hartelijk toezingen van Simone was het tijd voor een 
heuse en smakelijke verjaardagstaart met een kopje koffie. 

Rond 16:30 uur was het tijd om afscheid van elkaar te nemen en kon iedereen 
terug kijken op een zeer gezellige en geslaagde middag. Hebt u spijt, dat u er niet 

bij was? Op zondag 3 mei start er om 14:00 uur opnieuw een zondagmiddag-  

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
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salon.  De wandelgangen gonzen al van de nieuwe plannen, als u ideeën heeft en 
een bijdrage wilt leveren (als deelnemer of als vrijwilliger) staan wij daar natuurlijk 

voor open.  U wordt hierover geïnformeerd via het clubblad en de verenigingssite. 
Aanmelden kan bij de gastvrouwen, of bij Lydia en Guusje persoonlijk.  

(lydiazijdel@gmail.com  of 647 116 066) 
 

Henk Veenstra 
 
 

BERGSTAPPERS IN MAART 
 

Verslag van het bergstappen op zaterdag 7 maart 2015. We vertrokken om 10:00 
uur bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij het Solpark. Met een groep van 23 

enthousiaste bergstappers reden we via Benissa naar Pinos en vandaar naar de 
Sierra Bernia, ongeveer 50 minuten rijden. Onder prachtige weersomstandigheden 

begonnen we met de mooie wandeling helemaal in de bergen. Na een uur en een 

kwartier wandelen bereikten we de ruines van het oude fort Bernia, hier hadden we 
prachtige vergezichten op o.a. Altea en Benidorm. Na ongeveer 1½ uur waren we 

weer terug bij ons startpunt en reden we naar het restaurant Vista Bernia, waar we 
prima hebben gegeten.  

 

BERGSTAPPERS IN APRIL 
 

Vooruitblik naar zaterdag 4 april 2015. 
We gaan dan weer bergstappen en vertrekken om 10:00 uur bij Pan Pan y Jamon 

Jamon vlakbij het Solpark. Op dit moment is nog niet bekend waar we gaan 
wandelen, zodra de wandeling bekend is ontvangt u nadere informatie per e-mail. 
 

Bergstapgroeten, Harm 
 
 

BARBECUE TWEEDE PAASDAG 
 

Geen brunch maar een barbecue. Omdat 2015 een lustrum jaar is, staat er in 

oktober een feestelijk gebeuren op stapel. Daarom is de jaarlijkse barbecue nu 
Tweede Paasdag, 6 april, aanvang 13:00 uur. We beginnen met een lekker 

voorgerecht, daarna mals vlees van de barbecue en tot slot een heerlijk toetje. En 
natuurlijk diverse bijgerechten. Inschrijven en betalen: € 15,- bij de gastvrouwen.  

Donderdag 2 april sluiting of bij het maximale aantal personen. Wij zorgen voor de 
inwendige mens, zorgt u voor de gezelligheid? 
 

De evenementencommissie 

 
 

FILMAVOND OP DINSDAG 14 APRIL 

The Railway Man 

Drama (eind 2014) met Colin Firth als een Britse oorlogsveteraan die nog altijd   

mailto:lydiazijdel@gmail.com
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worstelt met zijn verleden als krijgsgevangene en op zoek is naar verlossing. 
De eenzame Britse oorlogsveteraan Eric ontmoet de mooie en sympathieke Patti, 

gespeeld door Nicole Kidman. Eric draagt een zwaar verleden met zich mee. De 
trauma's die hij heeft opgelopen als Japanse krijgsgevangene is hij nooit te boven 

gekomen. De martelingen zijn een onderdeel van zijn dagelijks bestaan, hij worstelt 

met gevoelens van vergelding en loslaten van het verleden. Wanneer de situatie 
ondraaglijk lijkt te worden, besluit Patti haar man te helpen met zijn zoektocht naar 

verlossing. Ze ontdekken dat Erics martelaar, die hem jarenlang de meest 
gruwelijke dingen aan heeft gedaan, nog altijd leeft. Eric besluit hem op te zoeken. 

In het waargebeurde The Railway Man speelt Oscarwinnaar Colin Firth de in 2012 

overleden Eric Lomax, een Britse legerofficier die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als Japanse krijgsgevangene moest werken aan de Birma-spoorlijn. De film 

is.gebaseerd op het gelijknamige boek over Lomax' ervaringen van voor, tijdens en 
na de oorlog 

´The Railway Man is een heftige, maar mooie film met schitterend camerawerk 
waarin uitstekend wordt geacteerd. De echte Eric Lomax heeft meegewerkt aan het 
uiteindelijke script, maar hij heeft de film helaas niet mogen meemaken; hij 
overleed in 2012.´Totaal 112 minuten. 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 
 

 

GECOMBINEERDE NVOC KLASSIEKE MUZIEK- EN FILMAVOND 
 

Op dinsdag 28 april 2015 aanvang 20:00 uur. 

IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) 2014 opende met deze 

muzikale documentaire van Heddy Honigman. 
 

Deze gecombineerde klassieke muziek/filmavond wordt u aangeboden door: 
Jan Aerts, en Lydia la Rivière-Zijdel 
 

In 2013 reist het Koninklijk Concertgebouworkest de hele wereld rond om hun 125- 
jarig bestaan te vieren: 50 concerten, verspreid over 6 continenten. Het orkest landt 

met de filmmakers in Buenos Aires, Soweto en St Petersburg. De documentaire laat 
zien hoe de musici de harten van mensen in andere culturen veroveren, maar ook 

wat het betekent om als musicus ver van huis te zijn.  Een reis naar de kern en de 

kracht van muziek, die mensen inspireert, onvermoede emoties treft en helpt de 
pijn om te leven te doorstaan.  

‘Om de wereld in 50 concerten’ is geproduceerd door Carmen Cobos & Kees 
Rijninks for Cobos Films BV in coproductie met de AVRO en duurt 94 minuten. 
 

In een korte voorfilm wordt aandacht gevraagd voor een uniek project aan de Costa 
Blanca van chef-dirigent van het Valenciaans Symfonieorkest, Yaron Traub en Rob 
Barendsma (a-capella en vrijdag koren Teatro del Sol), t.w. de uitvoering van de 
Carmina Burana door een honderdkoppig amateurkoor uit deze regio, 
professionele koorleden van het symfonieorkest en vijftig zangers en zangeressen 
van het London Philharmonia Choir o.l.v. de Duitse dirigent Stephan Bevier.  
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MODESHOW BG INTERMODA DENIA 
 

Net zoals vorige jaren organiseert BG Intermoda te Denia een modeshow met 
medewerking van leden voor onze leden. Het vindt plaats op 6 mei om 14:00 uur 

in de winkel in Denia. Na de show is er gelegenheid onder het genot van een hapje 

en een drankje in de winkel rond te kijken en een eventuele keuze te maken. Dit 
jaar krijgt de golfkleding speciale aandacht. Vanwege het feit dat er maar een 

beperkt aantal mensen in de winkel kunnen, is het raadzaam om je op tijd bij een 
van gastvrouwen op te geven. Vanaf begin april ligt de intekenlijst klaar. 
 

Nicole Lesire en Louk Clavan 

 

 
AANKONDIGING LAATSTE FILMAVOND VAN DIT SEIZOEN DINSDAG 12 MEI 
 

Ook nu weer aan het slot van het NVOC filmseizoen een keuzeavond. Er kan dit 

keer gekozen worden uit zes films: 1. Nederlandse film Dansen op de Vulkaan, 2. 
Nederlandse film Jongens, 3. Franse film Dans la Maison, 4. Italiaanse film La 

Grande Belleza, 5. Canadees/Congolese film Rebelle en 6. Nederlandse film 

Toscaanse Bruiloft.  
Via de onderstaande links onder de uitleg over de films kunt u de trailers van de 

diverse films bekijken via uw PC, tablet of iPad en ook direct aan te klikken via de 
NVOC website.  

Wij hebben, in tegenstelling tot wat wij eerder aangaven, besloten nog één 
filmseizoen de films voor u uit te zoeken en te draaien en wat extra accenten aan te 
brengen zoals twee keuzeavonden en een documentaire avond.  
 

U kunt uw film keuze d.m.v. een TOP DRIE van de hieronder genoemde films 

doorgeven tot zondagavond 3 mei via:  lydiazijdel@gmail.com 
Onder degenen die de winnende film hebben gekozen wordt wederom een mooie 
speelfilm verloot. 

1. Dansen op de Vulkaan - Nederlands Drama 80 minuten (2015) 

Maarten is een gewone jongen van 16. Na schooltijd gaat hij graag met vrienden in 

het park hangen, muziek luisteren, gamen met zijn beste vriend Stefan en zo vaak 
mogelijk naar de dansschool. Daar danst hij het liefst met Roxanne. Bijna niemand, 

zeker Roxanne niet , mag weten dat Maarten een chronische ziekte heeft; een 
ernstige vorm van stofwisselingsziekte waardoor hij niet oud zal worden. Want 

ondanks zijn ziekte en bezorgde ouders wil Maarten volop genieten van het leven 
en overal aan meedoen. Als het lichaam het steeds vaker laat afweten, dringt tot 

hem door dat hij het dansen misschien zal moeten opgeven… 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=_UOjZJH33Qo  
 

2. Jongens - Nederlands Drama 78 minuten (DvD 2014) 

Jongens vertelt over Sieger, een sportieve, wat gesloten 15-jarige jongen die tijdens 

de zomervakantie de liefde ontdekt. Die blijkt heel anders te zijn dan hij altijd 
dacht. Sieger traint samen met zijn beste vriend Stef in een nieuw atletiekteam voor   

https://www.youtube.com/watch?v=_UOjZJH33Qo
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JASON GAST OVER  ISCHIAS 
 

Ischias is een naam die voor vele aandoeningen in 

de onderrug wordt gebruikt. De echte oorzaak van 
Ischias is echter een irritatie van de ischiaszenuw. 

Deze zenuw loopt ,met zijn zijtakken, van de 

wervelkolom door het bekken naar het been. Als er 
voordat de zenuw het been ingaat iets op de 

zenuw drukt en deze raakt geïrriteerd wordt dat 
officieel een Ischias genoemd. 
 

De symptomen uiten zich als pijn in de bil, 

uitstralend naar de heup en vaak ook door het 

been naar de kuit tot zelfs tot de voet. Dit alles kan gepaard gaan met of zonder 
pijn in de rug, terwijl de oorzaak zich vaak wel in rug bevindt.  
 

Er zijn grofweg drie plekken waar de Ischiaszenuw bekneld kan worden: in de 

wervelkolom, in het bekken en in de bil. In de wervelkolom kan een wervel of 
een ontstoken gewrichtje druk geven tegen de wortels van Ischiaszenuw en kan 

er uitstraling ontstaan. Ook een ontstoken tussenwervelschijf deze prikkeling 

geven. Als er een scheefstand van het bekken is ontstaan kan dit ook tegen de 
zenuw aan drukken en in veel gevallen veroorzaakt langdurige scheefstand 

littekenweefsel in het bekken, wat dan weer de zenuw kan beklemmen. 
 

Verder kan de zenuw klem komen te liggen in of onder de Piriformisspier. Als 
deze spier te gespannen is of in een spasme staat, wordt er druk uitgeoefend op 

de Ischiaszenuw en kunnen de uitstralende klachten ontstaan. Dit wordt vaak 

gezien bij mensen met chronische rugklachten en/of met een (te) holle rug. 
 

Omdat de oorzaak van een Ischias zo divers is en omdat er vaak sprake is van 
een combinatie van factoren is een juiste diagnose van essentieel belang. 

Wanneer niet de OORZAAK of alleen het symptoom wordt behandeld, zal 
behandeling slechts tot kortstondige verlichting leiden of geen resultaat 

opleveren. 
 

In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van 

deze vervelende vaak lang aanwezige klacht. Door de oorzaak boven water te 
krijgen zullen wij op alle vlakken deze wegnemen. Dit doen wij door het hele 

lichaam, met behulp van onder andere computeranalyse van de houding, in 
ogenschouw te nemen en vaak ook multidisciplinair te werken met bijvoorbeeld 

een podoloog. 
 

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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het NK estafette. Tijdens die trainingen ontmoet Sieger de intrigerende, 
onvoorspelbare Marc. De vriendschap die zich tussen hun ontwikkelt lijkt normaal, 

maar stiekem voelt Sieger meer voor Marc en hij raakt in een eenzaam gevecht met 
zichzelf als blijkt dat Marc ook verliefd op hem is. 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=uJrL-QfKK00  
 

3. Dans la maison – Drama 101 minuten (DvD 2014) 
DANS LA MAISON is François Ozons ijzersterke opvolger van het succesvolle 

POTICHE en zijn eerste samenwerking met Kristin Scott Thomas. Germain (Fabrice 

Luchini, POTICHE, LES FEMMES DU 6ieme ETAGE ) is leraar Frans op een 
middelbare school. Hij raakt ontmoedigd door het ingeleverde huiswerk van zijn 

leerlingen tot hij het korte verhaal ‘In het huis’ leest. In het opstel dringt een 16-
jarige jongen binnen in de woning en familie van een klasgenoot. De schrijver van 

het verhaal is Claude, een onopvallende jongen op de achterste rij van de klas. Hij 

blijkt een scherp gevoel voor observatie te hebben vermengd met voyeuristische 
neigingen. 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=lK8KQoURbnU  
 

4. La Grande Belleza – Drama 137 minuten (DvD 2015) 
Jep Gambardella is een knappe man en een onweerstaanbare verleider. Een 

succesvol journalist die ooit een roman schreef die hem een literaire prijs en de 
reputatie van gefrustreerd schrijver opleverde. Nog altijd maakt hij deel uit van het 

mondaine leven in de stad Rome. Hij is er elke avond, op elk feestje, zijn scherpe 

geest wordt bejubeld en zijn gezelschap wordt opgezocht. Hij denkt echter met 
verbittering terug aan zijn gepassioneerde jeugdliefde en besluit na zijn 65e 

verjaardag het schrijven weer op te pakken en op zoek te gaan naar de eigenlijke 
zin en schoonheid van het leven. LA GRANDE BELLEZZA is een cinematografische 

ode aan Fellini’s LA DOLCE VITA en de stad ROME. Paolo Sorrentino’s nieuwste film 
is betoverend, openhartig en ironisch tegelijkertijd. De film werd genomineerd voor 

de Gouden Palm op het Cannes Festival 2013. 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=N3R54uc0ZOA  
 

5. Rebelle – Drama 85 minuten (DvD 2014) 
Komona, een 14-jarig meisje vertelt haar ongeboren kind haar levensverhaal. Hoe 

ze op haar twaalfde wordt ontvoerd en gedwongen een wapen te dragen en te 
doden. Hoe ze een rebel wordt en opgenomen in het rebellenkamp waar ze de 

gruwelen en het geweld van de oorlog meemaakt. Gelukkig is daar ook Magicien, 
een 15-jarige albino, die naar haar luistert en met haar wil trouwen. Komona en 

Magicien worden verliefd en besluiten het rebellenleger te ontvluchten. Het leven 

krijgt weer kleur. Net wanneer ze zich veilig wanen, slaat het noodlot toe. 
Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=5TQnpTIMe5w  
 

6. Toscaanse bruiloft – Feel good film met grote cast 104 min. (2014) 

In een klassieke villa in het zonovergoten Italië runt Sanne samen met haar vader 
en stiefmoeder de trouwlocatie Casa Matrimonio. Het landgoed ligt in Toscane. 

Deze schitterende streek is de ideale plek om je droombruiloft te vieren. In Villa 
Matrimonio komen gasten bij elkaar om het leven en de liefde te vieren. Een   

https://www.youtube.com/watch?v=uJrL-QfKK00
https://www.youtube.com/watch?v=lK8KQoURbnU
https://www.youtube.com/watch?v=N3R54uc0ZOA
https://www.youtube.com/watch?v=5TQnpTIMe5w
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Toscaanse Bruiloft vormt voor alle gasten het hoogtepunt van hun verblijf. Voor 
sommigen is het landgoed bekend terrein en zij komen er wel heel graag. Want 

trouwen doe je immers maar... twee keer.. 
Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=XhWcLin2R-w  
 

Lydia la Rivière-Zijdel 
 

 

SPEURTOCHT IN CALPE 
 

Na Benissa en Javea heeft de evenementencommissie dit jaar een speurtocht 
georganiseerd in Calpe. De speurtocht vindt plaats op woensdag 13 mei. Het 

wordt een interessante wandeling door het oude onbekende deel van Calpe. In de 
volgende Nieuwsbrief komt meer informatie. 

Cora - Marianne - Louk 
 
 

NIEUWS VAN DE SCHILDERCLUB 
 

Er hangt weer een nieuwe schildertentoonstelling in het clubhuis. Alle ´OGEN´ die 
gericht waren op de bar, zijn verdwenen en vervangen door nieuwe producties. Dus 

eenieder die zich bekeken voelde, kan nu weer ontspannen aan de bar hangen. De 
nieuwe tentoonstelling ´BLOW-UP´ heeft weer een verrassende collectie opgeleverd 

van onder andere zebrastrepen, delen van gezichten, dieren, paddenstoel, vuur, 

bloem tot aan een motor toe. Het is weer mooi om te zien hoe iedereen de 
opdracht totaal verschillend heeft uitgewerkt.  

Ook de nieuwe leden zijn trots op hun schilderij en hebben hun werk op de foto 
vastgelegd. A mailt gelijk de foto van zijn eerste kunstwerk naar zijn kinderen. Die 

zullen versteld staan van wat hun vader allemaal schildert. Deze nieuwe leden 

zorgen ook voor hilarische reacties. A heeft zijn nieuwe schildersdoek netjes 
opgezet met een basiskleur. Hij wil snel verder gaan maar helaas droogt zijn doek 

niet snel. Waarop een van de dames hem een föhn aanbiedt. Tja, die heeft hij niet 
en ook niet nodig zegt hij. A heeft namelijk een glad glimmend bolletje met te 

weinig haar om te föhnen. Maar door de föhn was zijn schilderwerk wel snel droog. 

Nu kon A zijn nieuwe opdracht gaan opzetten met houtskool. Als A zijn opzet klaar 
heeft en hem wordt verteld om zijn tekening voor hij gaat schilderen in te spuiten 

met haarlak, valt bij hem het kwartje. Hij zag al bij meerdere dames haarlak bij hun 
schilderspullen staan. Ha, ha, beste A deze is dus niet om tijdens schilderen even je 

haar bij te werken. Bij het opzetten met houtskool wordt als fixeer voor het niet 
afgeven van de houtskool haarlak gebruikt. A leert dus veel op zo’n gezellige 

schilderochtend en dat deze vrouwenproducten toch heel nuttig zijn. Vol moed 

begint A nu aan het schilderen van de nieuwe opdracht ´KINDERTIJD´ die we eind 
april gaan tentoonstellen.  

Kom naar het clubhuis en bewonder nu de ´BLOW-UP´ werken van de 
schilderclubleden. 

Ingrid Vanbuul   

https://www.youtube.com/watch?v=XhWcLin2R-w
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Helaas is dit het laatste stukje ´Mediterrane Tuin’ waaruit we onze kennis voor 

tuinplezier kunnen halen. Negen jaar lang heeft Rik een maandelijkse bijdrage 
geleverd over plantensoorten waaruit zijn liefde voor alles wat bloeit hier aan de 

Costa Blanca bleek. Door persoonlijke omstandigheden moet hij daar nu mee 
stoppen. Dat u zijn stukjes gretig las, konden we zien aan de websitebezoeken. Wij 

danken hem heel hartelijk uit naam van u allen! 
 

De redactie 
 

Deze maand: Russelia equisetiformis.  
 

Velen van u zullen deze plant kennen, daar de Russelia toch zeer regelmatig wordt 
aangeboden in de tuincentra hier aan de Costa Blanca. Het betreft hier een echte 

tropisch/subtropische plant die afkomstig is uit Mexico en Guatemala.  

De Russelia heeft mooie bijnamen die wel afkomstig moeten zijn uit de twee eerder 
genoemde landen, zoals ´Tranen van Liefde´, ´Tranen van Jupiter´ en ´Tranen 

van Christus´. Zoals u weet, komt ook in deze twee landen dat hele kleine vogeltje 
de kolibrie voor. Dit speciale vogeltje bezoekt 

veel de bloempjes van de Russelia. Ik heb dit 

zelf kunnen aanschouwen tijdens een reis in 
Mexico en Guatemala. De Russelia is 

vernoemd naar de ontdekker van de plant. Dit 
was Alexander Russell (1715 –1768) een 

natuuronderzoeker. De plant is het hele jaar 
groenblijvend en is vooral een hangplant. Hij is 

daardoor erg geschikt om in bakken of potten 

te houden.  
Vooral bij hoogteverschillen, bij muren e.d. hangen de planten fraai naar beneden. 

Deze hangende groene twijgen kunnen wel meer dan een meter lang worden.  De 
bloeitijd is lang, n.l. vanaf het voorjaar t/m de hele zomer. De bloempjes zien eruit 

als smalle lange kokertjes in de kleur rood. Er is ook een uitvoering met witte 

bloempjes. De rode is van kleur heel warm. Vooral bij groepage van de plant in 
grote bakken, bijvoorbeeld op terrassen of borders geeft dit bij bloei een exotisch 

en warm beeld. De plant doet het goed in de 
volle zon. Hij vraagt wel om regelmatig wat 

water. 
Alles bij elkaar gaat het hierom een plant die 

makkelijk te houden is. En zeker bij grote 

groepen een mooie, warme en rijke uitstraling 
geeft, wat dan voor u een verfraaiing kan zijn 

voor 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 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 

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