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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 2012 

 

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 

'Farmacie' 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 

penningmeesters. 
Contributie: De contributie voor 2012 is vastgesteld op € 75,00 per persoon. 

Bankrekening: IBAN ES 22 2090 0464 96 0200029771 BIC: CAAMES2A 

   
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: 18 september 2012 

E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: Mar y San Design - Moraira 
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BESTUURSSAMENSTELLING per 29 maart 2012 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Liesbeth Nijman- 

van den Hemel 
966 497 311 

629 978 283 
nvoc.liesbethnijman@gmail.com 

Externe zaken 

Gastvrouwen 
Toneel 

Zangkoor 
Ziekencontact 

1e Vicevoorzitter Joany Hübscher-Cohen 
659 674 974 

nvoc.joanyhubscher@gmail.com 

Bridge 
KKK 

Klaverjassen 

1e Secretaris Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

965 974 941 
nvoc.coradekkers@gmail.com 

Bergstappers 

Externe zaken 
Redactie 

Tuinclub 

2e Secretaris Monique Croughs-Tijssen 

699 985 116 

nvoc.moniquecroughs@gmail.com 

Bibliotheek/leestafel 

evenementen 

prikbord 
Spaanse les 

Penningmeester 
& 2e Vicevoorzitter 

Wim Witteveen 
669 454 373 

nvoc.wimwitteveen@gmail.com 

Advertenties 
Lay-out 

Tennis 

Vice-

penningmeester 

Theo Tappen 

691 126 570 
nvoc.theotappen@gmail.com 

Jeu de boules 

Tennis 
 

Bestuurslid Anneke Blokland- 
van Leeuwen 

618 818 744 

nvoc.annekeblokland@gmail.com 

Bar 
Mode Op Maat 

Bestuurslid Chris Jacobs 

634 337 907 
nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

Accommodatie 

Biljarten 
Fietsclub 

Golf 
Technische zaken 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 
695 867 006 

nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

Exposities 
Keuken 

Publicatiebord 

Schilderen 
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 
Chris Jacobs 

966 490 385 
634 337 907 

Bergwandelen: Frans & Mary van de 
Steenoven 

966 491 459 
620 363 580 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 
965 745 628 
659 813 701 

Bridge: Joany & Coos Hübscher 
Leny Oudendijk 

659 674 974 
965 745 628 

Evenementen: 
nvoc.evenementen@gmail.com 

Monique Croughs 
 

699 985 116 
 

Evenementenkalender Beheer: Rini den Hartog 965 747 479 
Externe zaken: Dolf Bergmans 

Liesbeth Nijman 
965 748 579 
629 978 283 

Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouw: Zus van der Have 966 497 580 
Golf: 
nvoc.golf@gmail.com 

Perry van Glabbeek 
Chris Jacobs 
Wim Witteveen 

966 498 075 
634 337 907 
669 454 373 

Horeca: Anneke Blokland 618 818 744 
Jeu de Boules: Rietje de Knegt 966 491 232 
 Frank de Swert 966 490 199 
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers 

Kok Kroef  
695 867 006 
615 424 951 

Klaverjassen: Nico Zwinkels 965 748 596  
Koffie-Kletsen-Kuieren Chris Hallemans 965 973 454 
Leestafel: Beatrijs Bachman 667 441 720 
Mode Op Maat: Coby Hilgeman 965 748 459 
Nieuwsbrief   Redactie: 
                    Lay-out: 
                    Advertenties: 
redactie@nvoc-delagelanden.com 

Annette François 965 973 546 
Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Louk Clavan 966 494 182 
  

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 
Schilderen (dinsdag): Dadette Maas 966 495 153 
Schilderen (donderdag): Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 
966 494 182 
966 491 834 

Spaanse les (maandag): Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Spaanse les (woe & donderdag): Nico Huikeshoven 966 495 579 & 680 172 746 
Technische zaken: Chris Jacobs 634 337 907 
Tennis: 
 
yvonkoot@gmail.com 

Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 
Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 
Yvonne Aarts (administrateur) 616 028 570  

Toneel Rini de Hartog 600 373 632 
Tuinclub I: Gré Daenen 965 744 005 
Website: Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 
Edwina Zengerink 

678 172 119 
966 491 457 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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WEEKKALENDER 

Maandag 
Hele dag Biljartclub 

12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 

14:30 - 15:30 
15:30 - 17:00 

Yoga met Trudi van Dorp 
Spaanse les door Trudi van Dorp 

19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 
19:30 - 23:00 Bridgedrive 
 

 

Dinsdag 

Hele dag Biljartclub 
09:30 - 12:30 Schilderen met Dadette 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 

13:00 - 16:30 Mode Op Maat 
 met Coby en Bernadette 
 

 

Woensdag 

Hele dag Biljartclub 
 

09:00 - 10:30 
10:45 - 12:15 

12:30 - 14:00 

Spaanse les door Nico Huikeshoven: 

Licht gevorderden 
Groep die in oktober 2011 begonnen is. 

Beginners 

Vanaf ± 13:00 Golf 
15:00 - 18:00 Toneelclub 

20:00 Klaverjassen 
 

 

Donderdag 
Hele dag 

10:00 - 12:00 

Biljartclub 

Jeu de boules 
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen met Anna & Louk 

13:30 - 15:00 Spaanse les door Nico Huikeshoven:  

Gevorderden 
16:00 - 20:00 Clubmiddag 

15:00 - 17:30 Bibliotheek en geldzaken 
 
 
 

(zie de aangepaste openingstijden 
tijdens de zomer periode op pagina 17 
van deze Nieuwsbrief.) 

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 2012 
 

 

JUNI 2012 
 

2 juni 09:30 uur Bergstappers 37 

9 juni 18:00 uur EK: samen voetbal kijken in Arnesol!  17 

13 juni 20:45 uur EK: samen voetbal kijken in Arnesol! 17 

14 juni 17:30-18:30 Inzameling bruikbare kleding  

17 juni 20:45 uur EK: samen voetbal kijken in Arnesol! 17 

24 juni 10:30 uur KKK  

    

SEPTEMBER 2012 

30 sept 13:00 uur Barbecue  13 

    

OKTOBER 2012 

29 okt  Zesdaagse reis naar Andalusië  

 

 

 
De clubbarbecue die normaal gesproken in mei wordt gehouden zal dit jaar als 

openingsfeest voor ons nieuwe clubseizoen plaatsvinden op zondag 30 september. 
Inschrijven kan vanaf nu bij onze gastvrouw. 

 

 
 

 
 

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 
redactie@nvoc-delagelanden.com of een van de bestuursleden, waarna Mohan Metha 
voor publicatie zal zorgen. 
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VAN DE VOORZITTER 

 
U kunt het geloven of niet, maar dit is alweer de laatste 

Nieuwsbrief voor ons zomerreces. Velen van u zwermen weer 

uit: naar Nederland, Europa, Amerika enz. Er zijn ook leden van 
de club, die lekker thuis aan de Costa Blanca blijven en gaan 

genieten van de heerlijke warme temperaturen. 
Terugkijkend op dit seizoen september 2011 t/m juni 2012 vind 

ik dat we een heel druk jaar gehad hebben.  

Enkele hoogtepunten: In november jl. hadden we een zeer 
geslaagde wijnproefavond. In december was er het bijzonder 

sfeervolle Kerstdiner op Tweede Kerstdag. In januari is er dan 
weer de altijd zeer drukbezochte Nieuwjaarsduik, met toespraak en champagne. In 

februari werden we getrakteerd op een bijzondere ‘Klassieke Muziekavond’ waar de 
opera ‘La Traviata’ op het grote scherm werd vertoond. Heel veel leden kwamen 

ook hier op af en genoten van de wonderschone klanken van deze opera van Verdi. 

In maart zijn we met zijn allen met de bus naar Valencia geweest om daar de 
bloemenofferande aan Maria, tijdens de Fallas , te aanschouwen. In april is er een 

Bridgereis geweest en tevens zijn de golfers een lang weekend weg geweest om 
samen na de vele holes die ze gelopen hebben, te genieten van de 19e hole. Dit is 

een kleine schets van alles wat we hier doen, maar op onze wekelijkse 

donderdagborrel hoor ik vaak van de mensen, dat ze het naar hun zin hebben en 
genieten van datgene, wat voor hen van belang is binnen de club. 

Bij onze club kun je genieten van vele ontspanningsmogelijkheden, maar je kunt er 
ook wat leren, Spaanse les, weerbaarheidcursus, yoga etc. Het is de bedoeling van 

het bestuur om u veel activiteiten aan te bieden, zodat er voor ieder wat wils bij is. 
Namens het bestuur wens ik u hele fijne en bijzondere dagen toe met of zonder 

een Spaans zonnetje. 

De club is gesloten van maandag 16 juli t/m zondag 26 augustus 2012. 
 

Liesbeth Nijman-van den Hemel 
 

 
VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Op 24 mei hadden 18 leden hun contributie 2012 nog niet betaald. Hierbij 
nogmaals het vriendelijk doch dringend verzoek het bedrag ad € 75,- nu zo spoedig 

mogelijk over te maken op de rekening bij de CAM Bank: 
 

IBAN ES 22 2090 0464 96 0200029771 BIC: CAAMES2A 
 

Men kan ook contant betalen of pinnen op de clubmiddag. Inmiddels zijn de niet-

betalers doorgegeven aan de verschillende commissies. Mochten deze leden alsnog 
mee willen doen aan de clubactiviteiten dan zullen zij eerst de contributie moeten 

voldoen. 
 

Wim Witteveen  
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VAN HET BESTUUR 

 
Aangezien tijdens de zomermaanden de donderdagmiddagen nauwelijks worden 

bezocht gaat de club in die periode voor 6 weken dicht, te weten: 

van maandag 16 juli t/m zondag 26 augustus 2012.   
In die periode gaat de bibliotheek om de 14 dagen open van 17:00 - 18:00 uur, de 

eerste keer op donderdag 26 juli.  (zie ook elders in dit nummer) 
 

Het EK komt er aan. 
De eerste drie wedstrijden die voor ‘ons’ van belang zijn vinden plaats op: 
 

- Zaterdag 9 juni 18:00 uur Nederland – Denemarken 

- Woensdag 13 juni 20:45 uur Nederland – Duitsland 
- Zondag 17 juni 20:45 uur Portugal - Nederland 

 

Op zulke momenten samen kijken heeft toch wat! De club en de bar gaan daarom 

dan open, de tv gaat aan: voetballiefhebbers, wees welkom! 
 

 

MARKTPLAATS-BORD VOOR VRAAG EN AANBOD 

 
We hebben de indruk dat enerzijds de rubriek ‘te koop gevraagd en te koop 
aangeboden’ via het blad niet echt loopt, terwijl er anderzijds toch wel 
steeds vraag naar is. Daarom willen we dit op een andere manier gaan 
proberen. Er komt een ‘Marktplaats-bord’ voor vraag en aanbod in de hoek 
van de Bar, links om de hoek bij de ingang. Hier kunnen de annonces 
opgeprikt worden. Vereist is dat het alleen om roerende zaken gaat en dat 
de advertentie is voorzien van Naam, Datum en Lidnummer. 
 

Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

 
 

BIBLIOTHEEK 
 

Allereerst onze hartelijke dank aan alle KKK-leden voor hun hulp bij het 
boekentransport voor onze jaarlijkse verkoop. Hulde!!! 
 

De openingstijden van de bibliotheek deze zomer zijn: 

Tot en met 12 juli 2012-05-17:   van 15:00 tot 17:30 uur. 

Op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus: van 17:00 tot 18:00 uur. 
Vanaf 30 augustus:   van 15:30 tot 18:00 uur. 
 

Op verzoek van verschillende leden om de bibliotheek langer open te houden zijn 

de openingstijden op proef na 23 augustus gewijzigd. 
 

Beatrijs Bachman 
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GROOT SLEM VOOR ELS, PAUL, LENY EN THEO 

 
Daar gingen we dan, voor dag en dauw op weg naar onze eerste bridgemarathon, 

vier dagen bridge, niet niks. Chinchón hadden de organisatoren deze keer 

uitgekozen, 40 km van Madrid, dus helemaal niet in China, zoals het thuisfront 
meende te weten. Weliswaar 4½ uur rijden vanaf Moraira maar nog altijd gewoon 

in Spanje.  
 

Onderweg genoten we van een prachtig landschap, aan weerszijden van de weg 
omgeploegde akkers van rode aarde, uitgestrekte wijngaarden bij Requena en Utiel 

en onafzienbare olijfgaarden. Buiten was het koud, harde wind, gelukkig hadden 
we het weerbericht voor Madrid goed bekeken en veel wol in de koffer gepropt. 

Tijdens de rit hadden we ruimschoots de tijd om alle bridgeconventies nog eens 

onder de loupe te nemen.  
Mooi op tijd en goed voorbereid 

kwamen wij op tijd aan in het 
historische plaatsje Chinchón, mede 

dankzij Tom Tom en de goede 

aanwijzingen van de organisatie. 
Gauw een hapje eten in de cafetaria 

aan de overkant, 16:00 uur melden 
voor de briefing en om 17:00 uur 

aan de bak! Alsof we thuiskwamen 
op de club, de kleedjes, de bakjes, 

de boxen, de aloude kaarten, alle 

tafeltjes waren al aangekleed. Een 
vertrouwde aanblik, dat helpt. We wierpen ons dus vol vertrouwen en goed 

voorbereid in de strijd. En wie schetste onze verbazing; we eindigden in de 
bovenste helft, de ‘Rookies’ zorgden voor een verrassing. Leuk! 

De volgende dag gingen we met jeugdige overmoed eerst een rondje golfen in 

Aranjuéz alvorens ons weer in het bridgegewoel te begeven. Dat bleek geen goede 
combinatie te zijn; met precisie bridge van de routiniers werden we teruggefloten 

naar de onderste regionen. 
 

Dag 3 togen we wederom naar Aranjuéz, maar nu voor een cultureel uitstapje. We 
bezichtigden daar het zomerpaleis van de Spaanse vorsten. In 1561 begon men 

met de bouw en daarna volgden nog vele aanpassingen en verbouwingen door de 
eeuwen heen. Een schitterend complex, van gebouwen en tuinen. Binnen veel 

pracht en praal, rijkdom uit een ander tijdperk. Buiten bloeiden de Judasbomen en 

Viburnums en begonnen andere bomen met een eerste lichtgroene waas van 
nieuw blad. Vol van indrukken reden we weer terug naar ‘la Condesa de Chinchon’, 

ons hotel, om ons weer over te geven aan het kaartspel. Het valt toch niet mee om 
elke avond weer scherp te moeten zijn en hier en daar legden we flink het loodje, 

maar met een gemiddelde score waren we toch tevreden. De groepen waren 
inmiddels verdeeld in A en B en wij in B, onze thuisgroep. 
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De volgende dag vertrokken we al vroeg naar Madrid, het Thyssen - Bornemisza 

Museum was ons warm aanbevolen, vooral vanwege de speciale Marc Chagall 
tentoonstelling. Daar hebben we van genoten. en na ook nog even van het grote 

stadsleven geproefd te hebben, spoedden wij ons weer naar de bridgetafel. 

Oefening baart kunst, sommige tegenstanders hadden rijkelijk genoten van een 
Bourgondische Spaanse lunch en dat werkte in ons voordeel. We werden zomaar 

Numero Uno in onze groep. Onze eerste bridgereis kon niet meer stuk. Overigens 
waren er ook echte winnaars: de ‘overall’ in de A waren Jean en Hein van Noesel 

en in de B werden dat Grietje en Ben Brinkman. Bravo! 
 

De prijsuitreiking was tijdens het slotdiner. Dat werd gehouden in een sfeervol 
historisch pand in het centrum van Chinchón, een paar honderd jaar oud, helemaal 

onderkelderd. Daar stonden nog de levensgrote kruiken, waar vroeger de olijfolie 

in bewaard werd. Een mooie afsluiting van een bijzondere week. Guus Gerssen 
bedankte namens ons allen Leny, Theo, Paul en Els voor de perfecte organisatie 

van een alweer 100 % geslaagde bridgereis.  
Wij hebben het een erg leuke ervaring gevonden en hebben ook weer een stukje 

Spanje ontdekt. Alhoewel we nauwelijks tijd hadden om Chinchón uitgebreid te 

bekijken, terwijl dat toch vele bezienswaardigheden herbergt, zoals het Klooster, 
vele Ermíta’s, het Plaza Mayor en de Parador. 

Ook zonder bridge, erg de moeite waard voor een bezoek. Als uitvalsbasis voor 
uitstapjes naar Madrid, Aranjuéz en Toledo echt een aanrader, ons hotel was ook 

prima. De volgende morgen vertrok iedereen weer richting de kust. Het dikke vest 
kon weer uit.  
 

Paul, Els, Theo en Leny veel lof voor het organiseren van deze reis, jullie hebben 

veel tijd in de voorbereiding gestoken, veel dank daarvoor. Jullie hebben voor ons 
Groot Slem gespeeld. 

Volgend jaar, 8 - 13 april, hopen we weer van de partij te zijn, waar dan ook! 

 
De ‘Rookies’, Michelle en Marleen 

 
 

EERSTE NVOC GOLFREIS 

 
De eerste golfreis die ooit door de NVOC werd georganiseerd, was een daverend 

succes! In het weekend van 27 - 30 april togen we met een gezelschap van een 
kleine 40 mensen naar het achterland van Torrevieja. Dat is een nogal saai gebied 

met zoutmeren, akkerlanden waar ze veel plastic verbouwen en vakantiefabrieken, 

die de projectontwikkelaars op willekeurige plekken hebben uitgestrooid over het 
verder nogal woestijnachtige landschap. 

Die indruk veranderde compleet toen we onder de poort van hotel 'La Finca' 
doorreden. Een prachtig glazen paleis met een zeer evenwichtige moderne 

architectuur in de groene oase van de omringende golfbaan. Iedereen voelde zich 
daar al gauw thuis. Meteen maar de stoute schoenen aangetrokken om daar een  

rondje 'Texas Scramble' te spelen. Dat is altijd erg leuk, omdat je moet   
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samenwerken en gezamenlijk relatief goed scoort. De 'longest drive' viel in het 

water en de 'neary' schoot ook tekort, maar dat mocht de pret niet drukken. Dan 
heb je wat om over te praten bij het 'nagolfen' tijdens de borrel en het diner. Dat is 

bijna net zo leuk als 'nakaarten' bij bridge. Veel golfers bleken trouwens 

geroutineerde NVOC-reizigers te zijn, die de week daarvoor ook mee waren 
geweest met de bridgereis naar Madrid. Het gezelschap bestond uit allemaal 

enthousiaste jonge mensen, die na 6 uur lopen over deze mooie lange baan de 
volgende dag toch maar liever een buggy wilden hebben. Het organisatieteam 

draaide daar zijn hand niet voor om en zorgde meteen daarvoor. Na het ontbijt een 

nieuwe briefing over de dagindeling, een lunchpakket en een routebeschrijving 
naar de golfbaan 'Villa Martin'. Een, zo mogelijk, nog mooiere baan met een 

schattig clubhuis in een soort Moorse stijl gedecoreerd. Iedereen moest nu zelf 
laten zien wat hij/zij waard was. Dat verschilde nogal maar dat is geen probleem 

bij golf, dankzij de verrekening van een persoonlijk 'handicap'. Jammer dat het af 
en toe wat begon te regenen, maar vrijwel iedereen liep (reed) de 18 holes toch 

helemaal uit. Nat, maar voldaan, keerde iedereen na een drankje weer terug naar 

het hotel om zich te verkleden voor het diner. Eén thuisblijver had gebruik gemaakt 
van de Spa onder het hotel. Iedereen had vrijkaartjes daarvoor gekregen, maar 

vrijwel niemand is daar verder aan toe gekomen. Golfspelen is nu eenmaal een 
volle dagtaak op lange18 holes banen. Tijdens het diner was er weer volop 

aanleiding voor nagolfen. Ongelooflijke prestaties, de interpretatie van de regels en 

de uitdagende baan voor de volgende dag gaven weer volop discussiestof. Dit keer 
had het organisatieteam voor een nog vollere prijzentafel gezorgd. 
 

Ook de volgende ochtend was alles weer voor elkaar. Enkele auto's moesten echter 

tanken, raakten de aansluiting kwijt en verdwaalden in de luxe getto's die rond de 
golfbanen zijn gebouwd. Zelfs de Tom Tom bleek daar geen weg mee te kunnen. 

Maar het organisatieteam gaf geen krimp, gooide het startschema om en haalde 
zelfs een paar auto's op. De golfbaan 'Las Ramblas' (dat doet denken aan een 

boulevard in Barcelona, maar betekent 'rivierbeddingen') bleek inderdaad een 

stevige uitdaging voor veel golfers. Voor 'long hitters' viel het wel mee. De meest 
spectaculaire hole bestond uit drie niveaus met twee ravijnen ertussen. Daar had je 

wel geluk nodig, mede omdat er geen afstanden stonden aangegeven. Het 
slotdiner was in een aparte zaal in het hotel en zeer geanimeerd. Dit keer vielen er 

ook een paar mannen in de prijzen. De vorige dagen hadden ze op de 
gemakkelijkere banen beleefd de dames laten voorgaan. Het kassucces was de 

loterij met allerlei prijzen die o.a. door sponsors ter beschikking waren gesteld. 

Leny stal de show met haar liedje over het 'piepertje', of iets dergelijks. In ieder 
geval was het gieren en brullen. 

De volgende ochtend gingen we na het ontbijt, zonder de Tom Tom te gebruiken, 
weer terug naar Moraira; wat is het landschap daar toch liefelijk! Doodmoe, maar 

zeer voldaan. We hebben een geweldige tijd gehad. Wim, Perry, Chris en Gerard, 

heel erg bedankt voor de uitstekende organisatie. We gaan de volgende keer zeker 
weer mee. 
 

Ab van Duuren  
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GOLFWEEKEND NVOC 

 
Als beginnend golfers zijn wij, Joany en ik, het laatste weekend van april 2012 

meegegaan met het eerste golfweekend van de NVOC - golfclub. De vier 

organisatoren, Perry Glasbeek, Wim Witteveen, Chris Jacobs en Gerard van den 
Riet – kenner van deze omgeving waar gespeeld zou gaan worden – hadden reeds 

ruim van tevoren kwartiergemaakt in het sublieme 5 sterren Golfhotel, genaamd La 
Finca Golf en Spa Resort in Algorfa. Zesendertig golfliefhebbers met hoge en lage 

handicap – hoe lager je handicap, hoe beter je bent - hebben gebruikt gemaakt 

van dit unieke golfweekend. 
 

Ik heb dit weekend weer veel ervaring opgedaan. Waar ik zo langzamerhand wel 

ben achtergekomen is dat golfen een sport is voor alle leeftijden. Vroeger had ik 

het idee dat alleen maar veteranen van boven de 65 het spelletje speelden. Niets is 
minder waar, loop maar eens een 18 holes baan. Prima voor de conditie. Zelfs 

vernam ik laatst dat golfers zeven jaar langer leven. Ik bedoel maar, dit is een 
reden om met golfen te starten. Maar je raakt ook gefascineerd door het spel en 

het landschap waarin je speelt. Het leuke is dat je constant naar hetzelfde 

voorwerp loopt te zoeken. Je kijkt tijdens het spel steeds naar de lucht, naar de 
grond, tussen de bosjes, in het ravijn, in het zand(bunker) op zoek naar het 

balletje. En iedere keer als je het balletje weer terugvindt, geef je er weer een mep 
tegen, zodat hij weer in het luchtruim verdwijnt en er achteraan moet lopen. Het 

spel stelt wel je kracht en instelling op de proef. Regelmatig moet je in de spiegel 
kijken en je een blik gunnen in je ziel. Ja, op de golfbanen leer je jezelf zeker echt 

kennen.  

Uiteraard is het de kunst de bal zo goed mogelijk te slaan. De juiste afstand en 
daarvoor de goede club nemen. Obstakels, zoals bomen, struiken, zandbunkers en 

water moet je vermijden.  Als ik bij de eerste tee moet afslaan en vele ogen op je 
gericht zijn moet je een ijskonijn zijn en je niet op hol laten jagen. Mijn ervaring bij 

de NVOC club is dat een ieder geïnteresseerd is in je spel, ook al zou dit eventueel 

schijn zijn, ik ervaar het als positief.  
 

Deze positieve ervaringen werden tijdens het golfweekend bevestigd. Op vrijdag-

middag speelden we naast het hotel op de baan van ‘La Finca Golf’ Texas 

Scramble. Negen flights, van gelijkwaardige sterkte, startten vanaf 13:00 uur. Ik 
had het genoegen om met Manfred, Perry en John in de flight ingedeeld te zijn. 

Spelers waarvan ik toch wel wat van kan opsteken. Zeker van de captain Manfred, 
een tweede Tiger Woods, allemachtig wat kan deze man slaan. Bij de afslagen zag 

ik de ballen soms de dampkring uitgaan. Een genot om naar te kijken. God zij dank 
had ik een buggy voor deze dag besproken. Wat een afstanden. Buiten het balletje 

slaan is het amusant om met zo´n gemotoriseerd wagentje door het landschap 

heen te crossen. Heuvel op, heuvel af, geweldig om te doen. Jammer dat er geen 
achteruitkijkspiegel in de buggy zat.  Bewondering voor de spelers die deze dag de 

baan te voet met de trolley hebben gelopen. Hoewel ik na afloop wel begreep dat 
de meeste spelers zaterdag wel een buggy zouden gaan nemen. Het spelletje 

Texas Scramble is zeker voor een beginner leuk om te doen, zoiets als bij het   
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biljarten tien over rood. Het is een spelvariant waar je als team het beste resultaat 

moet behalen. Tactisch inzicht van de captain en spelers is zeker vereist. Voor 
zekerheid had ik in mijn golftas een reddingslijn meegenomen, wetende dat onze 

captain van de flight nog wel eens het water in duikt. Twee weken voor deze reis is 

hij tijdens de bridgereis overdag met een partijtje golf op de baan van ‘Golf Jardin 
de Aranjuez’ nabij Madrid in de ochtenduren ternauwernood uit een zeer diepe 

waterhindernis gered. Onze flight eindigde niet bij de eersten. ´s Avonds na het 
dinerbuffet werden de prijzen uitgereikt. Eerste werd de damesflight bestaande uit 

Esta Löchter (captain), Nel Dirrewachter, Carla van der Klaphorst en Lyda 

Beerepoot. Uit handen van Perry kregen zij de winnaarsbokaal uitgereikt. 
 

De tweede dag werd gespeeld op de 18 holes baan ‘Villamartin Club de Golf’. De 

heren en dames flights werden op spelvorm Stableford indeling op handicap-

sterkte ingedeeld. De winnaars van deze spel-vorm werden wederom dames uit 
verschillende flights. Jammer was dat we in de namiddag werden geconfronteerd 

met een fikse Spaanse bui met een frisse wind. De echte diehards onder ons lieten 
zich niet van de baan regenen en gingen onverwoestbaar door.  Na gisteren 

maakten alle flights gebruik van buggy’s. Gezien de afstanden en hoogteverschillen 

was dit niet onverstandig. Ook deze dag kwamen de dames als beste voor de dag. 
De winnaars kwamen uit verschillende flights. Nummer 1 werd Riet Vogelaar met 

op de 2e plaats Joany Hübscher en de 3e plaats werd ingenomen door Esta Löchter. 
Op zondagochtend, volop zon en geen wolkje aan de lucht, reden we af naar 

Orihuela Costa alwaar op de golfbaan ‘Las Ramblas’ werd gespeeld. Zoals ik al had  
gememoreerd was dit een mooie maar zeer lastige baan. Er waren vele ravijnen en 

andere hindernissen. Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was van deze 

baan. Vele ballen zijn met verkeerde slagen het ravijn ingejaagd. Ook deze dag had 
ik wederom een plezierige en enthousiaste golfer in de buggy zitten, die mij 

regelmatig adviseerde. Herman bedankt. Deze dag heb ik weer veel geleerd.  
 

Hoewel vele afslagen mooi de lucht ingingen en helaas vervolgens links of rechts af 
sloegen richting water, ravijn of bos had ik toch steeds de spanning bij ieder afslag 

om de juiste swing te vinden. Allemachtig, wat een uitdagingen waren er deze dag. 
Het is toch even anders als een partijtje voetbal, hockey, honkbal of basketbal. Een 

golfbal ligt stil op de grond en daagt je uit om hem niet kwijt te raken. Bij de 

meeste sporten heb je maar een fractie van een seconde om op een actie te 
reageren. Bij golf krijg je veel te veel tijd om na te denken bij wat je doet of moet 

gaan doen. En neem van mij aan dat bij een beginner, althans bij mij, met te veel 
denken je je ziel wurgt en je verstikt in je geest. Deze dag ben ik wel acht ballen 

kwijtgeraakt. Gelukkig heb ik met zoeken in de afgronden - met gevaar voor eigen 

leven – ook wel weer zes betere ballen teruggevonden. Ik ben dus niet de enige 
die afzwaaiers produceert. Na vele uren hebben we 18 holes gelopen en wat is dan 

heerlijker dan een welverdiende gekoelde caña. De laatste avond werd afgesloten 
met een diner en een gezellig samenzijn aan tafel en bar. De prijzen van de derde 

dag werden tijdens het diner uitgereikt. De eerste prijs ging naar John de Groot, 
tweede prijs was voor Irene Schuttenhelm en de derde prijs ging naar Herman van 

Oevelen.
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De Longest en Neary zijn niet uitgereikt omdat het niet duidelijk was dat de bal wel 

op de fairway moet liggen en niet in het water of de rough. Deze prijzen worden 
meegenomen naar volgend jaar. De birdie-bokaal is niet uitgereikt daar er geen 

birdies geslagen zijn. Voor de niet kenners: een Birdie is een score van één slag 

onder Par op een hole. Afgesproken is dat de NVOC-golfer die aan het eind van het 
jaar de meeste birdies heeft gemaakt deze krijgt uitgereikt. Dat is dus nog wel 

even oefenen voor me. De prijzen werden gesponsord door Gerard van den Riet  
– OrangeVillas -. 
 

We kunnen met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagd golfweekend dat 

voortreffelijk is georganiseerd door Perry, Wim, Chris en Gerard. Bedankt voor de 
vele inspanningen, maar ook allen die van deze golftrip een feest hebben gemaakt. 

Belangrijkste vond ik om de tijd op een prettige manier met vrienden door te 

brengen, bezig te zijn om fit te blijven en te genieten van de prachtige banen in de 
natuur. Geen golfbaan ziet er het zelfde uit. En ik denk dat dit een spelletje is voor 

de rest van mijn leven. Mijn vrienden mogen dan wel voetballen of hockeyen, ik zie 
ze geen vrije trappen of strafcorners nemen op hun 60e en 70e jaar. Maar de 

belangrijkste reden om te gaan golfen is dat het magie is. Het maakt je razend, het 

maakt je gek, het frustreert je en het is verslavend. Wanneer het eenmaal een 
onderdeel van je leven is, kun je je leven zonder golf nauwelijks meer voorstellen. 

Tot de volgende golfreis. 
 

Coos Hübscher 
 

 

KOFFIE, KUIEREN, KLETSEN EN……… BLAFFEN OP 29 APRIL 2012  
 

Het was weer een verrassing, de omgeving waar de wandeling die door Chris en 
Adriaan was uitgezet in het kader van de KKK en B, zou plaatsvinden. Na de koffie 

in Arnesol onthulde Adriaan de bestemming, Jesus Pobre en Chris deelde mee dat 

ons nog een verrassing te wachten stond na de wandeling. In colonne vertrokken 
we zo rond 11:00 uur naar Jesus Probre, bij de 1e rotonde twee maal rechts en 

daar werden de auto’s geparkeerd. Chris onthulde de verrassing, we zouden voor 
de lunch een klooster bezoeken.  
 

 De wandeling voerde ons door een gebied, ten zuiden van de flanken van de 

Montgo, ingeklemd tussen de CV734 en CV735, een stuk land- en tuinbouwgebied, 
waar we allemaal al talloze malen zijn langs gereden, maar nooit het idee hebben 

gehad om daar eens  te stoppen en te gaan wandelen. 
 

Dit gebied wordt overheerst door de citrusbomen, sinaasappels en citroenen. De 
geur wordt hier dan ook door bezwangerd, lekkere luchten dus van die oranje en 

gele jongens. Verschillende van de ongeveer 30 wandelaars lieten zich onderweg 

de sinaasappels goed smaken, zo vers van de boom geplukt, werkelijk overheerlijk! 
Tijdens de wandeling passeerden we een kavel, waarop een wrakke houten keet 
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kennelijk dienende als woning, de ‘tuin’ bleek bezaaid met allerlei zaken, rommel 

dus, maar de mensen die er wonen zullen het ongetwijfeld naar hun zin hebben zo 
midden in de natuur, weg van alle drukte, echt wel bijzonder. Maar we kwamen 

ook keurig aangelegde moestuinen tegen waarop het volgens mij goed boeren 

was. Verder honden, veel 
honden, aan de lijn, loslopend 

op hun terrein, in hokken, aan 
kettingen, aan touwen, achter 

tralies en allemaal Blaffen als we 

in de buurt kwamen... Na zo’n 
1½ uur stappen waren we terug 

bij de auto’s en reden naar 
Jesus Pobre. Maar een  rotonde 

gooide de plannen in de war, 
want een aantal van de 

chauffeurs volgden de verkeerde 

auto, waardoor zij pas een half 
uur later in Jesus Pobre 

aankwamen. De groep was dus toch weer compleet en we werden hartelijk welkom 
geheten door Maaike Onkenhout op de mooie binnenplaats van het Franciscaner 

klooster. Na de introductie konden we naar de Salon waar wij haar moeder Mieke 

de hand mochten schudden en de salon weer dienden te verlaten om moeder 
verder te laten rusten. 

Het klooster te Jesús Pobre. 
Toen Pare Pere, een Franciscaner monnik, in een grot van de Montgó een klein 

beeld van Christus vond, kreeg hij een visioen. Hij overzag de heuvels en de vele 
olijfbomen en wist, daar 

wilde hij een nieuw 

Jeruzalem stichten. Van 
koning Philips IV en Doña 

Isabel de Bourbon kreeg hij 
geld voor de bouw van een 

klooster in Jesús Pobre. Het 

gevonden beeld kreeg een 
plaats in de aanleunende 

kerk, waar het nog steeds te 
bewonderen is. Het klooster, 

met 25 cellen, werd in 1638 

door de Franciscaner 
monniken betrokken. In 

1836 werden alle kleine 
kloosters verkocht en het klooster in Jesús Pobre werd een eeuw lang als 

wijnbodega gebruikt, waarna het jammerlijk zou vervallen. Toen de Amerikaan Ian 
Mac Allister in 1967 het klooster kocht, was het bijkans een ruïne. Hij nam de  
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restauratie ter hand en herstelde bv. de vloeren van de kloostergangen met stenen 

van de Romeinse brug, die bij Valencia werd afgebroken! Door geldgebrek was hij 
in 1973 gedwongen het deels gerestaureerde klooster te verkopen. 

Bart en Mieke Onkenhout werden de kopers. De restauratie werd voortgezet en na 

vijf jaar betrokken Bart en Mieke hun klooster en startten met de inrichting, 
prachtig antiek en waardevolle kunstvoorwerpen. Ook de tuin werd prachtig 

aangelegd. Waar je ook kijkt, overal oogstrelende kunst: schilderijen, porselein, 
houten sculpturen, kandelaars, bewerkte kisten, boeken, waaronder heel oude 

Bijbeluitgaven. Tien schitterende tegeltableaus, waarvan de tegels wonder boven 

wonder bewaard gebleven waren, sieren de wanden. De waterput op de 
binnenplaats is nog steeds intact en bevat zo'n 200.000 liter helder water. 
 

Om 14:15 uur namen we hartelijk afscheid van Maaike en we dankten haar voor de 

gastvrije ontvangst en de bijzondere rondleiding. 
 

Op naar restaurant Casa Pedro waar de lunch was gereserveerd in de overdekte 

tuin en waar ook nog een aantal niet wandelaars bij aanschoven. Helaas, de 

honden mochten van de uitbater niet bij hun baasjes aan of onder tafel zitten, dus 
verdwenen de trouwe viervoeters achter een tuinmuur. De dieren lieten duidelijk 

merken dat ze het met die afzondering niet eens waren, waardoor we ook tijdens 
de lunch konden genieten van de B van blaffen. 

Na een prima maar bovenal gezellige lunch, gingen we zo rond 16:30 uur weer 

richting huis, genoten hebbende van een fijne middag, met opnieuw dank aan 
Chris en Adriaan voor hun organisatie. 

 
Peter van Bloppoel. 

 
 

IETS OVER KONINGINNEDAG 2012  

 
Na een toespraak van voorzitter Liesbeth en het Wilhelmus, begeleid door Wies op 

de piano, mochten de aanwezige NVOC-leden gaan stemmen. Stemmen waarover? 
Over Beatrix!  
Vier leden van de donderdagochtend-schilderclub hadden - op initiatief van Louk 

Clavan - portretten van onze koningin geschilderd. Het schilderij met de meeste 
stemmen zou als ‘officieel portret’ ons clubgebouw gaan opsieren. Het waren vier 

knappe portretten, elk met een geheel eigen uitdrukking en sfeer. En het winnende 
schilderij is: een nog tamelijk jeugdige, ietwat schalks vanonder haar hoed kijkende 

Beatrix, geschilderd door Ietje Speets. Het hangt nu officieel te wezen in de grote 

zaal. Het ligt in de bedoeling dat ook portretten van het Belgische en Spaanse 
staatshoofd zullen worden vervaardigd. Ook was er naast de traditionele 

boekenverkoop  een verkoop van Kunst uit de Kelder: door de eigenaars in kelders 
of zolders gedumpte schilderijen werden verkocht voor het goede doel. De kopers 

waren méér begaan met het goede doel dan begeesterd door de schilderijen en 
wisten toch nog € 110,- op te brengen… Hulde en dank aan deze gulle kopers ! 
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Het bedrag is inmiddels overhandigd aan Nico Dekkers van de Lionsclub Teulada-

Moraira die zal zorgen voor een passende bestemming in de omgeving. 
 

Namens de evenementencommissie, 

Jacqueline Hulleman 
 

 
MET DE BERGSTAPPERS NAAR SENIJA 

 

Zaterdag 5 mei verzamelden wij ons, zoals gewoonlijk, bij Pan Pan Jamon y Jamon. 
De autorit viel dit keer erg mee want we gingen wandelen in de omgeving van 

Senija. Senija ligt tussen Benissa 
en Lliber en ligt aan de voet van 

een heuvel. De inwoners legden 
zich oorspronkelijk voornamelijk 

toe op het drogen van rozijnen 

maar tegenwoordig is het een 
landbouwdorp dat zich heeft 

gespecialiseerd in de citrus-, en 
olijventeelt (dit te uwer informatie) 

Wij parkeerden de auto’s aan de 

rand van het dorp en de pret kon 
beginnen. Al vrij snel verlieten we 

het asfalt om een klim naar boven 
te beginnen; heren hielpen de dames met het maken van de iets wat te grote 

stappen naar boven over keien en struiken. Hilariteit bij een dame die, geheel 
volgens het prachtige weer, 

gekleed was in een net iets 

te korte rok… Al snel werd 
er een korte pauze ingelast 

vanwege de prachtige 
vergezichten. Je zag Jalon 

liggen met daar achter 

Alcalali en links daarvan 
Parcent. Het klauteren ging 

verder en het is maar goed 
dat er goed schoeisel op de 

markt is want anders had je 

aan deze tocht een flinke 
klus. Op een gegeven 

moment kwamen we op een 
punt aan waar alleen maar bergen te zien waren, je voelde je even alleen op de 

wereld en dat slechts zo’n 20 minuten van Moraira. Planten bloeiden o.a. paars, 
geel en fel blauw, de natuur liet zich van haar mooie kant zien. Eenmaal 

aangekomen op het hoogste punt verrees er een enorm wit kruis van zo’n vier,  
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vijf meter hoog. De reden van dit kruis op deze locatie is voor mij nog steeds een 

raadsel maar voor de bergstappers een reden om hier even te rusten en te 
genieten van het uitzicht en de eventueel meegenomen koffie en versnaperingen. 

Beneden zagen we de AP-7 liggen met daarachter Benissa en in de verte het 

torentje van El Portet. Tja, en toen begon de tocht naar beneden waar 
voornamelijk de ogen gericht waren op de stenen waar je je voeten op moest 

plaatsen zonder een behoorlijke smak te maken. Het laatste stuk verliep op een 
goed pad zodat je je kon concentreren op de diepgaande gesprekken die vaak 

tijdens deze tochten plaatsvinden. Toen we aankwamen bij de auto’s werden de 

schoenen ingewisseld voor een wat eleganter model en reden we tevreden en 
voldaan naar het restaurant in Benissa.   

Na zo’n twee à drie uur stappen is de lunch, zoals altijd perfect georganiseerd door 
Frans en Mary, een verdiende aangelegenheid. De drank vloeide rijkelijk en het 

eten was ondergeschikt aan de enorme gezelligheid. Helaas kregen we te horen 
dat deze wandeling, in principe, alweer de laatste is van dit seizoen. Bij voldoende 

belangstelling willen Frans en Mary zaterdag 2 juni nog een tocht organiseren. Dus 

wil je genieten van de prachtige omgeving die de Costa Blanca biedt en aansluitend 
in alle gezelligheid lunchen met elkaar, meld je dan aan! 

 
Michel Rosenberg 

 

 
CHAMPAGNE OP DE IFACH!!! 

 
De NVOC-golfclub heeft voor de derde maal een hole in one gescoord! De eerste 

was van Gerian, onze laagste handicapper 10.9. Daarna was het de beurt aan Cees 
Beerepoot en zeer recent speelde Gerard van 

de Riet ook een hole in one. Het lijkt een 

normale zaak te worden, maar uit ervaring 
weet ik dat een Par al een hele prestatie is! 

De vorderingen van al onze golfers worden 
wekelijks bijgehouden. 

Zo kan ik u melden dat Cees Beerepoot vorig 

jaar begonnen is met een handicap van 36 en 
nu speelt voor 26.2! Gerard van de Riet is 

begonnen met handicap 29 en speelt nu 24.9. 
Oefening baart kunst! Dit jaar zijn er al 52 

birdies uitgereikt! 

Al met al een gezellige golfclub waar het spelen op woensdag en zaterdag serieus 
wordt beoefend, maar waar ook na afloop een gezellig samenzijn is. 

Mocht u uw gvb hebben en u wilt meespelen, dan bent u van harte welkom. U kunt 
zich aanmelden bij nvoc.golf@gmail.com. Op de foto ziet u links Gerard van de Riet 

en rechts Cees Beerepoot. 
 

Perry van Glabbeek  
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BERGSTAPPERS IN JUNI 

 
Alhoewel het seizoen eigenlijk voorbij is - we wandelen altijd t/m mei - blijkt nu dat 

er toch nog liefhebbers zijn die de eerste zaterdag van juni willen wandelen, dit zou 

2 juni zijn. Met voldoende deelnemers willen wij best nog een tochtje organiseren, 
maar dan moet U zich wel bijtijds opgeven. Wij kunnen dan kijken en beoordelen 

of er genoeg animo voor is en eventueel waarheen.  
 

Telefoonnummers, Frans: 966 491 459 of Loek: 965 748 187. 
Eventueel verzamelen bij Pan Pan y Jamon Jamon om 09:30 uur. 
 

het Bergstappers team. 

 
 

GEZOCHT: MUZIKANTEN 
 

Muziek maken is voor mij één van de leukste vrije tijd bestedingen. Ongetwijfeld 

geldt dit voor meerdere leden van onze club. Het zou geweldig zijn als wij met een 
aantal enthousiastelingen een eigen clubband zouden kunnen vormen. Daarom 

roep ik ieder lid dat een muziekinstrument bespeelt zich bij mij te melden.  
Naast muzikanten hebben wij voor een clubband ook zangers/zangeressen nodig. 

Vind je dat je goed kunt zingen, meld je dan aan. Ik ben benieuwd naar de 
redacties en ben er van overtuigd dat er voldoende muzikaal talent in onze club 

aanwezig is om een leuke band in het leven te roepen.  

Wees niet te bescheiden maar meld je aan: nvoc.theotappen@gmail.com 
 

Theo Tappen 
 

 
AQUI HABLAMOS ESPAŇOL 

 

Van ganser harte hoop ik dat u hier in de praktijk veel 
profijt van zult hebben. In ieder geval zijn de Spanjaarden 

heel blij met buitenlanders die zich de tijd en moeite nemen 
om de taal van hun tweede vaderland onder de knie te 

krijgen. In oktober starten we weer met de lessen. De leden 

die al een cursus volgen zullen hierover tijdig een e-mail 
van hun leraar ontvangen. Leden die interesse hebben om 

met Spaans te beginnen of het weer op te pikken kunnen 
met mij contact opnemen. Om een keuze te kunnen maken 

die bij u past zal ik u dan een beschrijving van de twee leermethodes, geschreven 
door de leraren zelf, doormailen.  

Namens de leraren en het bestuur wens ik u: ’un verano muy agradable’! 
 

Monique Croughs 
 

Info: nvoc.moniquecroughs@gmail.com  telefoon: 699 985 116 
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BRIDGELESSEN 

 
In oktober kunt u een beginners bridgecursus volgen bij onze club. De lessen 

zullen gegeven worden op donderdag avond in het clubgebouw en op dinsdag 
ochtend bij mij thuis. De cursus bestaat uit 10 lessen waarin wij het ‘klaver’ boekje 

behandelen van Berry Westra. Voor verdere informatie en aanmeldingen kunt u 
zich wenden tot: nvoc.joanyhubscher@gmail.com of telefonisch vanaf september 

op nummer: 659 967 974. 
 

Joany Hubscher 
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JASON GAST OVER HOOFDPIJN 
 

Een groot percentage mensen heeft  regelmatig of 

chronisch hoofdpijn. De oorzaak van deze pijnen is echter 
bij de patiënt in de meeste gevallen niet bekend. Vaak is 

er een diagnose migraine of spanningshoofdpijn, maar dit 
geeft niet aan wat eigenlijk de hoofdpijn veroorzaakt. 
 

Hoofdpijn kan grofweg worden veroorzaakt door 3 

lichamelijke omstandigheden.  
 

Ten eerste kunnen er zenuwen geïrriteerd zijn die naar het 
hoofd lopen. Deze zenuwen geven,net als beenpijn bij een rughernia, pijn in het 

hoofd. De oorzaak ligt dus in de irritatie van de zenuw naar het hoofd en niet in het 
hoofd zelf. Vaak wordt de zenuw geïrriteerd door een inklemming in de nek door 

een dwangstand, wervelverschuiving of  abnormale houding. 
 

Ten tweede kan hoofdpijn worden veroorzaakt door irritatie van de hersenvliezen. 
Een bekend extreem voorbeeld is natuurlijk meningitis, waarbij het hersenvlies 

door een bacterie of virus geïnfecteerd is. Deze hersenvliezen bedekken de 

hersenen en lopen als een soort jas door om het gehele ruggenmerg in de 
wervelkolom. Als er hoog in de wervelkolom, dus in de nek, druk wordt uitgeoefend 

op deze vliezen, kan dit deze vliezen irriteren en dus hoofdpijn veroorzaken. Bij 89 
% van onze hoofdpijnpatiënten drukt de atlas, de eerste nekwervel, tegen het 

ruggenmerg en veroorzaakt de hoofdpijn.  
 

Ook migraine wordt door hersenvliesprikkeling veroorzaakt en het blijkt dat 93% 
van migrainepatiënten ook nekpijn hebben en daarvan 98% nekpijn aan de kant 

van de hoofdpijn.  
 

Als laatste kan hoofdpijn ook veroorzaakt worden door irritatie van gewrichten in 
de nek en dan vooral het bovenste gedeelte van de nek. Dit geeft de typische pijn 

in het achterhoofd en boven de ogen. 
 

In de drie hierboven genoemde groepen kunnen alle oorzaken van hoofdpijn 
worden geplaatst. Hersenen voelen zelf geen pijn. Om een ernstig voorbeeld te 

geven wordt een hersentumor gevoeld als de hersenvliezen door druk worden 
geïrriteerd. Hierboven staan dus vooral minder ernstige veel voorkomende 

voorbeelden. Chiropractoren zijn tijdens hun vijfjarige universitaire opleiding 

gespecialiseerd om ernstige oorzaken van hoofdpijn uit te sluiten.  
 

Doordat de oorzaak van hoofdpijn dus vaak in de nek kan zitten (ook migraine), 

kan met chiropractie door mechanische en neurologische manipulaties de oorzaak 

worden verholpen. Van alle patiënten die met hoofdpijn in onze kliniek komen 
kunnen we 91% van hun klachten afhelpen. Al is dit geen wetenschappelijk bewijs, 

het geeft wel aan dat chiropractie zeker een oplossing kan zijn tegen hoofdpijn. 
 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze 
kliniek in Calpe.  Jason Gast  (Doctor in Chiropractic), Quiropráctica Calpe, 

Avda. Puert de Santa Maria 25, Quintanes II, Local 3, Tel: 965 875 917.    
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BERICHTJE VAN DE KLAVERJASCLUB 

 
Dit seizoen speelden we op 23 mei de laatste klaverjasavond. Na de zomervakantie 

beginnen we weer op woensdag 19 september in ons clubhuis. Ik wens alle leden 

een goede en plezierige zomer toe.  
 

Nico Zwinkels. 
 

DE NVOC EN DE LIONS 
 

Jacqueline zei het al in haar stukje: het goede doel van de schilderijenverkoop is de 
Lions. De bekendste doelen van de Lions zijn het verstrekken van voedselbonnen 

en hulp voor het Children’s Home in El Vergel. Veel minder bekend is onze steun 

voor de Domestic Violence Unit (een Blijf van m’n Lijf Huis) in Moraira en het leek 
ons zinnig om  deze gift daaraan te besteden. Maar ook de inzameling van 

bruikbare kleding, elke tweede donderdag van de maand op de Club van 17.30 – 
18.30 hr,  is een doorslaand succes. De soms grote partijen (goede!) kleding die 

we krijgen zijn binnen enkele dagen weg. We kunnen niet anders dan iedereen die 

daaraan bij draagt van harte bedanken en we kunnen alleen maar vragen: Gaat zo 
door. 
 

Nico Dekkers 

President Lions Club Teulada-Moraira 
 

 
LOFDICHT VAN DEN PEKEL-HARING 

 

Soo gij wilt een goe Bewaring  
Neemt een schoonen Pekel-haring, 

Swaer en niettemin van schick 
En van rugge blaeuw en dick, 

Dees die sult gij dus bereyden, 
’t Hooft en smacht van ’t lijve scheyden 

’t Vel aftrecken om end’om, 

Reynigen van ‘tvuyle grom 

Dan soo moogt gy hier van eten, 
Raeuw, oft in het vier ghesmeten, 

Neemt daer toe ajuyn, en noch, 
Boere-broot van swarte rogh: 

Dit, des avonds inghenomen 
Eer gij tot de slaep sult komen, 

Is een trefflick medicijn 

Nae den dronk van Bier en Wijn. 
 

Kees den Dulk 
 

 

WAARSCHUWING VAN EEN VAN ONZE LEDEN 
 

Met u wil ik een ervaring delen die mij en mijn man is overkomen op het vliegveld 
van Alicante. Wij vliegen al jaren drie keer per jaar heen en weer naar Nederland. 

De laatste keer gingen we als gebruikelijk door de beveiliging, u kent het wel: 

schoenen uit, je hele handbagage in witte bakken, door de poort, je spullen weer 
verzamelen en aankleden. Op dat moment komt een stevig gebouwde   
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beveiligingsvrouw op mij af en zegt bars: ‘Computer!’ Help, ik had vergeten mijn 

tablet uit de handbagage te halen. Ik geef deze aan haar en moest weer mee op 
kousenvoeten naar de andere kant van de poort. Daar deed ze het tablet in een 

witte bak op de band richting scan. Ik voor de tweede keer door de poort naar de 

band maar geen bak met tab te zien! Verbijsterd vroeg ik waar hij bleef, maar twee 
mannelijke collega's plus de vrouw zeiden niets, keken alleen maar naar ons. Een 

leidinggevende kwam er ook bijstaan, zei niets en deed niets. Mijn man, inmiddels 
aangekleed, liep naar het scanapparaat waar een stapel bakken stond en zag plots 

een bak apart staan met mijn tablet erin. Vier paar ogen keken hoe hij hem eruit 

pakte en aan mij teruggaf. Ik heb het stel nogal overdreven bedankt. Wij hebben 
hier zo onze gedachten over. Let heel goed op, u bent heel kwetsbaar op het 

moment dat uw spullen over de band gaan. 
 

Elles van de Star 
 

 

FIETSEN IN SPANJE? 
 

Ik kom net thuis van een stukje fietsen. In de route zat de weg van Adsubia via 
Forna naar Oliva. Ik heb genoten. Twee km voorbij Adsubia, de Val de Gallinera in, 

kan je rechtsaf naar Forna. Een nieuwe weg, licht glooiend, prachtig asfalt en geen 
verkeer. Stilte, natuur. Zo mooi, ik moet erover schrijven. Een paar uurtjes uit ons 

fietsersbestaan. Misschien dat wij iemand die aarzelt om te fiets te pakken, over de 

streep kunnen trekken. Wij rijden van de Col de Rates naar Tárbena. Een 
schitterend landschap. Het spel van 

licht en schaduw van de zon op de 
terassen die eeuwen geleden door 

de Moren werden aangelegd. Dit 

tegen een achtergrond van  een 
van de mooiste rotsformaties uit 

deze omgeving. Prima asfalt en 
praktisch geen verkeer. Wij hebben 

ons een beetje ingespannen in de 
beklimming vanaf Parcent, maar als 

beloning dit landschap en zo 

meteen koffie bij Amparo in Ca's 
Pelut in Tárbena. Daarna van 

Tárbena naar Castells de Castells. 
En zoals zo dikwijls vragen wij ons af waarom er toch zo weinig Nederlanders hier 

fietsen. Bijna iedereen fietste of 'fietste weleens' in Nederland. Waarom hier niet? 

Dikwijls horen wij zeggen dat het fietsen hier gevaarlijker zou zijn dan in 
Nederland. Wij willen dit met klem tegenspreken. In het binnenland, zo vanaf 

Parcent of vanaf Pego is er zo weinig verkeer dat het echt veilig fietsen is. Goed, 
het is wel een beetje zwaar. Veel klimmen en dalen, maar met een aangepaste,  
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gepensioneerde versnelling is dat perfect op te lossen. Mijn versnelling heeft vóór 

drie tandwielen van respectievelijk 50, 40 en 30 tandjes. Achter 9 bladen. De 
kleinste 11 tandjes en de grootste het liefst 34. Zo kan je echt overal naar boven 

fietsen. Het zal voor een echte fietser belachelijk licht zijn, maar wij vinden dat 

heerlijk. De Col de Rates is een geliefd traject voor ons, maar ook het gebied van 
Facheca, Quatretondeta, Gorga is een prachtig gebied voor een fietser.  Facheca 

ligt 10 km ten westen van Casstells de Castells op 750 meter hoogte. Vooral de 
weg van Facheca over Quatretondeta naar Gorga is schitterend. Dikwijls zien wij in 

die 14 km geen enkele auto. En begin maart is het voor ons de mooiste 

bloesemweg die wij kennen. (Zie foto)  
Vorig jaar september fietste ik samen met Gerard van Keulen in een kleine 3 weken 

vanaf Sevilla over de 'ruta de la plata' (de zilverroute) via Mérida en Salamanca 
naar de prachtige romaanse stad Zamora. Vandaar over zeer goed bereidbare stille 

asfaltwegen naar Valencia en weer terug naar Moraira. 1850 km waar wij soms 
dagen hadden dat wij bijna geen auto zagen. Op de foto fietsen wij langs de Ribera 

del Duero en stoppen even om de druiven te proeven waar een van de beste 

wijnen van Spanje van wordt gemaakt. 
Wij gaan ook weleens naar Valencia. Fantastische fietsroute, practisch langs de 

kust. Valencia is fietsvriendelijk geworden. Vanaf el Saler, het laatste dorp voor 
Valencia, ligt een prachtig fietspad, gedeeltelijk langs het strand, dat ons in 10 km 

in de Ciudad de las Ciencias brengt. Daar ga je de oude bedding van de rivier de 

Turia in en zo kom je soepel naar het centrum. De foto van het geraamte van de 
dinosaurus (museum van de wetenschappen) heb ik genomen vanaf het fietspad. 

Wie een keer mee wil fietsen om te kijken of het echt zo leuk is, is van harte 
welkom. 
 

Nico Huikeshoven 

 

 
DE MEDITERRANE TUIN. 

 
Deze maand: Ceanothus. (De Amerikaanse sering.) 
 

Enige tijd geleden was ik met wat vrienden in de Irissentuin achter Benissa, 

richting Los Pinos. Een van de zaken die mij toen in deze mooi aangelegde en 
onderhouden tuin het meest verraste, was de aanwezigheid van diverse Ceanothus 

struiken. Deze stonden er goed bij! 

Indertijd heb ik deze mooie struiken volop gezien in tuinen in Zuid Engeland. Dus 
in een veel vochtiger klimaat, dan hier in Spanje. Daarom heb ik altijd gedacht, dat 

deze planten niet toepasbaar zijn hier aan de Costa Blanca. Vooral ook in de 
wetenschap, dat deze sering absoluut niet van kalk in de grond houdt. De plant 

komt oorspronkelijk uit Noord en Midden Amerika. Er zijn zo’n 50 soorten. Ze 
behoren tot de wegedoorn familie (Rhamnaceae). De meeste soorten zijn 

groenblijvend, maar er zijn ook bladverliezende struiken. De soorten die vooral in 

Engeland voorkomen, zijn vaak niet geschikt om hier in Spanje toe te passen.   
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Daarom beschrijf ik hieronder enkele soorten, die wel een goed resultaat kunnen 

geven hier aan de kust. 
Allereerst de Ceanothus arboreus, een struik die 3 tot 5 m. hoog kan worden. De 

bladeren zijn eirond. Ze zijn aan de bovenzijde d. groen en aan de onderzijde 

glanzend grijs en viltig. De bleekblauwe bloempjes ontwikkelen zich in een pluim 
tot 10 cm lang. De bloeitijd is in de ‘primavera’ 

Er is ook een soort, die min of meer als bodembedekker gehouden kan worden. De 
naam is Ceanothus thysiflorus repens. Deze struik wordt niet hoger dan een meter. 

Heeft in diverse tonen blauwe bloemen. De bloeitijd is het meest in de ‘Verano’. 

Allereerst de Ceanothus arboreus, een struik die 3 tot 5 m. hoog kan worden. De 
bladeren zijn eirond. Ze zijn aan de bovenzijde groen en aan de onderzijde 

glanzend grijs en viltig. De bleekblauwe bloempjes ontwikkelen zich in een pluim 
tot 10 cm lang. De bloeitijd 

is in de ‘primavera’. 
Er is ook een soort, die min 

of meer als bodembedekker 

gehouden kan worden. De 
naam is Ceanothus 

thysiflorus repens. Deze 
struik wordt niet hoger dan 

een meter. Heeft in diverse 

tonen blauwe bloemen. De 
bloeitijd is het meest in de 

‘Verano’. Verder is er ook 
een soort met witte 

bloemen met de naam 
Ceanothus rigidus. Deze 

wordt zo’n 2 à 3 meter hoog. Tenslotte noem ik nog de Ceanothus maritinus, deze 

bloeit al in Spanje aan het einde van de winter. 
Al de door mij hier beschreven soorten, zijn oorspronkelijk afkomstig uit Californië. 

Voor alle soorten geldt dat de grond goed doorlatend moet zijn en dat er veel 
humus wordt toegevoegd aan vooral zware, kalkrijke grond, om deze te ‘breken’. 

Verder moet de plant regelmatig bewaterd worden. Zeker in de zomer-droogte. Na 

de bloei de plant terugsnoeien, echter niet tot in het hout. De Ceanothus bloeit op 
het hout van het voorgaande jaar. De plant heeft een betrekkelijk korte 

levensduur. Ca. 10 jaar. Echter bij een goede verzorging gaat de plant langer mee 
en kan dan wel 15 tot 20 jaar oud worden. U kunt de plant ook goed kweken in 

een pot of kuip. Het voordeel is dat U dan de samenstelling van de grond goed in 

de hand heeft. Is dan ook geschikt om op een terras of balkon te plaatsen. Doordat 
de plant altijd groen is en een mooie bloei voortbrengt is de Amerikaanse sering 

een uitdaging om deze in uw Mediterrane tuin te houden. Bij toepassing, wens ik u 
van harte succes toe! 

 
Rik de Greeff 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Teulada-Moraira Consulaat der Nederlanden Benidorm: 
Ctra. CV70, Benidorm-La Nucia (Polop, Callosa) 
Urbanización Caravana 12, 03530 La Nucia 
Telefoon: 966 875 932 - Fax: 965 875 248 
E-mail: nlgovlanucia@telefonica.net 
Openingstijden: ma-vr 08:00 - 13:00 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 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 mei en juni 2012 
is dat ds. Bert Oosthoek uit Arnhem, in juli en aug. 
2012 is dat: Mw. Da. M. Schepers v.d. Poll. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie. Wilt u 
meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig? 
Bram Gerth (965795152), Henk de Jong (965974303) 
of Chris en Ria de Jong (966236986) 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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