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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 2013 

 

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 

penningmeester. 
Contributie: De contributie voor 2013 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: 17 september 2013. 

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 28 maart 2013 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 337 907 
nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

 

Externe zaken 

Biljarten 
Golf 

Toneel 

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 

Redactie 
Tuinclub 

Ziekencontact 

2e Secretaris Arlette van der Burg-Mol 

965 748 560 
nvoc.arlettemol@gmail.com 

 

Bibliotheek 

Prikbord 
Spaanse les 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Wim Witteveen 

669 454 373 

nvoc.wimwitteveen@gmail.com 
 

Advertenties 

Lay-out 

Tennis 
Golf 

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 
Zangkoor 

Bestuurslid Anne-Lize Jaspers-Goddijn 

695 867 006 
nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

 

Exposities 

Keuken 
Publicatiebord 

Schilderen 

Bestuurslid Perry van Glabbeek 
966 498 075 

nvoc.perry@gmail.com 
 

Accommodatie 
Evenementen 

Gastvrouwen 
Technische zaken 

Golf 

mailto:nvoc.christiaanjacobs@gmail.com
mailto:nvoc.joanyhubscher@gmail.com
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
mailto:nvoc.wimwitteveen@gmail.com
mailto:nvoc.theotappen@gmail.com
mailto:nvoc.annekeblokland@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@gmail.com
mailto:nvoc.perry@gmail.com
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COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 
Chris Jacobs 

966 490 385 
634 337 907 

Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125 
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 

ClubBand Theo Tappen 691 126 570 
Evenementen: 
nvoc.evenementen@gmail.com 

Monique Croughs 
 

699 985 116 
 

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

Chris Jacobs 
965 748 579 
634 337 907 

Fotokopiëren: Elly Huikeshoven  
Gastvrouwen: Joany Hübscher 

Perry van Glabbeek 
965 745 206 & 659 674 974 
966 498 075 

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 669 376 361 
Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com 

Louk Clavan 966 494 182 
  

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 
Schilderen: Louk Clavan 

Anna Kerkhoven 
966 494 182 
966 491 834 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 
Spaanse les: Nico Huikeshoven 968 979 837 & 680 172 746 
Technische zaken: Chris Jacobs 634 337 907 
Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 
Hein van Doorn 
(administrateur) 

965 747 142 

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 678 172 119 
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 

  

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
mailto:nvoc.golf@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 
20:00 Klaverjassen 

  
  

Donderdag 
Hele dag 

10:00 - 12:00 

Biljartclub 

Jeu de boules 

10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen met Anna & Louk 
16:00 - 20:00 Clubmiddag 

16:30 - 18:00 Geldzaken  
15:30 - 18:00 Bibliotheek 

  

  
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 2013 
 

pagina 

JUNI 2013 

    

    

    

    

    

OKTOBER 2013 

6 okt 13:00 uur Clubbarbecue 19 

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

*****   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 redactie@nvoc-delagelanden.com of een van de bestuursleden, 

waarna  Mohan Metha voor publicatie zal zorgen. 
 

 

 

 

 
 

 
 

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

Bezoek dan de website: 

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

  

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

 

Beste clubleden, 
 

Weer is een maand voorbij en richt ik mijn maandelijkse 

woordje tot jullie.  

 
Het was weeral een drukke maand, met vele activiteiten. Het 

hoogtepunt voor de Nederlanders was natuurlijk de kroning van 
jullie nieuwe koning en koningin... dit werd uitbundig gevierd.... 

uit solidariteit trok ik zelf dan ook maar een oranje getint shirt 
aan.  

 

De jaarlijkse golfreis is ook weer voorbij, 67 deelnemers hebben weer genoten van 
de prachtige omgeving en het fijne samenzijn met gelijkgezinden.  

 
Straks vertrekken we, zoals velen van jullie, naar ons moederland. We gaan daar 

genieten van de kinderen en kleinkinderen, vrienden terugzien en hopelijk hebben 

we aldaar toch een beetje een "zomer".  
 

Jammer genoeg wordt ook dit keer de vakantiesfeer een beetje gedrukt door het 
overlijden van enkele clubleden.  

 

Toch moeten we vooruit en daarom voor iedereen een goed weerzien in 
september!  
 

Christiaan Jacobs 

 
 

 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 
 

Op dit moment zijn er nog 14 leden die hun contributie niet betaald hebben. 

 
Zoals eerder medegedeeld worden deze leden nu uitgesloten van deelname aan de 

activiteiten van de club. 
 

In verband hiermee zijn de namen doorgegeven aan de verschillende activiteiten-
commissies 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Wim Witteveen 
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VAN HET BESTUUR 

 
IN MEMORIAM  MIEP LEEUWENHOEK 
 

Op 13 februari is, toch nog tegen de verwachting in, Miep Leeuwenhoek op 66-

jarige leeftijd overleden. Miep droeg haar hart op de tong, had een gevoel voor 

humor en was zeer begaan met de mensen in haar omgeving. Miep was een 
verwoed klaverjasser die zich niet gemakkelijk liet verslaan. Wij wensen Rien en 

zijn familie veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven. 
 

 
IN MEMORIAM  HUUB TOEBES 
 

Op 26 maart jl. is op 75-jarige leeftijd Huub Toebes na een lange strijd overleden. 

Huub hebben wij leren kennen als een bescheiden, altijd goed gehumeurde man.  

Samen met  zijn vrouw Cara vormde hij een enthousiast bridgekoppel. Tot enkele 
jaren geleden was Huub ook regelmatig te vinden op de golfbaan.   

Wij zullen hem missen en wensen Cara en haar familie veel sterkte toe. 
 

 

IN MEMORIAM  DICK VAN DER WERF 
 

Op 7 mei jl. overleed ons clublid Dick van der Werf. Dick kwam ongeveer 35 jaar 
geleden op vakantie naar Moraira en besloot al snel daarna van Moraira zijn vaste 

verblijfplaats te maken. 
Enthousiast bezocht hij op de club de klaverjasavonden en velen zullen zich de 

gelegenheden herinneren waar hij bij mensen thuis of ergens op een terrasje de 
avond opluisterde met gitaar en zang. Getooid met cowboyhoed en laarzen bracht 

hij dan zijn country-and-westernmuziek ten gehore.  

We zullen Dick en deze spontane optredens missen en wensen zijn familie veel 
sterkte toe. 
 
 

IN MEMORIAM  JOPIE TAPPEN 
 

Jopie Tappen is op 15 mei op 62-jarige leeftijd zeer plotseling overleden. Al enige 

jaren was Jopie Tappen een actief lid van onze club. Zij golfde, tenniste en zong in 
het koor van de clubband die onlangs door haar man Theo is opgericht. Wij zullen 

haar altijd vrolijke noot zeker gaan missen. 

Wij wensen Theo en zijn familie heel veel sterkte toe. 
 

 
ZOMERSLUITING 
 

Donderdagmiddag 18 juli 2013 is de laatste clubmiddag vóór de zomer in het 

clubhuis. Donderdag 25 juli 2013 is iedereen weer van harte welkom.  
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BIBLIOTHEEK 

 

Deze zomer is de bibliotheek, in tegenstelling tot andere jaren, vanaf 4 juli tot en 
met 8 augustus gesloten. Op 15 augustus bent U dus weer van harte welkom. 

27 juni 2013 is het de laatste mogelijkheid om boeken voor deze periode te lenen. 
Er is geen beperking aan het aantal boeken dat U mee kunt nemen voor deze tijd. 

Vanaf 27 juni tot 15 augustus wordt 1 kruisje per boek berekend. 
 

 

OPENING VAN HET NIEUWE SEIZOEN 

 

De eerste clubactiviteit, georganiseerd door de evenementencommissie, na de 
zomervakantie kunt u nu al in uw agenda noteren: 

Op zondag 6 oktober 2013 zal ook dit jaar het nieuwe 

seizoen weer geopend worden met een feestelijke 
barbecue voor alle leden in het clubhuis. Vanaf 

donderdag 29 augustus 2013 kunt u zich al inschrijven 
bij onze gastvrouwen.  

Wij wensen u allen een heel fijne tijd en tot ziens na 

de zomer in Moraira! 
 

de Evenementencommissie 
 

 
KRONINGSBORREL 

 

Een clubmiddag met een oranje randje!!! 
Wat was het een gezellige clubmiddag……. 

En wat een geweldige opkomst. Dit hadden 

we niet verwacht, dit heeft onze 
verwachtingen overtroffen. Weken zijn we 

bezig geweest met de voorbereidingen, 
plannen maken, inkopen doen, bar en 

keukendienst regelen, oranje decoratie en 
versieringen regelen, hapjes, drankjes, de 

kroning op dvd vastleggen, zangkoor met 

kroningslied… en ook de schildersclub heeft 
fantastische schilderijen gemaakt. De enorme opkomst echter maakte dat we niet 

voor iedereen een oranje soes of glas cava hadden, hier zullen we de volgende 
keer goed rekening mee houden. 

Namens de kroningscommissie iedereen bedankt die aan deze feestelijke middag 

heeft meegewerkt maar vooral ook u als lid bedankt voor uw enthousiaste 
opkomst! 
 

de Kroningscommissie.  
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DE BERGSTAPPERS OP DE CUMBRE 

 

Neem ontelbare spectaculaire zeezichten in alle varianten blauw, een pittig maar 
goed begaanbaar pad, slingerend langs het rotsige gebergte en gelegen in mooie 

natuur en je hebt een impressie van deze wandeling op de Cumbre. Tien 
bergstappers genoten op zaterdag 18 mei van een prachtige tocht langs de kust. 

Hij startte op een behoorlijke hoogte en voerde ons onafgebroken met uitzicht op 
de zee verder. Geen huis of bebouwing kwamen we tegen; een enkele boom of 

afgespleten rotsblok versperde slechts het pad. Het was de mooiste dag van deze 

week en de zon deed met ons mee. We zagen baaitjes, uitstekende rotsblokken 
met vissers in de zee en heel steile hellingen ver beneden ons. Voor iemand met 

hoogtevrees geen aanrader, maar wij hadden er weinig last van. Vanaf de enkele 
boot die we een schuimend spoor zagen trekken in het blauw, moeten we eruit 

hebben gezien als berggeiten, geplakt tegen de wand. Af en toe was er wat 

geklauter, waarbij dames die hun hele leven al snakken naar langere benen, een 
helpende hand behoefden, maar verder liep het vrij gemakkelijk. Een kwartel wees 

ons de weg; die bleef de hele heenweg vrolijk voor ons uit huppelen. 
Bijzonder was een soort huis, gebouwd van een overhangend rotsblok en 

gestapelde stenen en een echte voordeur (zonder deur overigens). Erachter was 
een lege ruimte, waar het diepste donker weg werd gehouden door een kier onder 

'het plafond'. Wat hout verried kampvuurtjes van weleer. We stopten bij een 

barranco en zagen af van de klimpartij naar het strandje beneden, maar draaiden 
om. In restaurante la Cumbre wachtte een feestelijk gedekte tafel ons op en 
genoten we van allerlei heerlijkheden. Caña en wijn vulden het vochtgehalte weer 

aan en het was een mooie afsluiting van een prachttocht. Jo, Femmy en Harm, 

bedankt voor de organisatie! 
Een bergstapper   
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GOLFEN / GOLVEN 

 

Het golfen, georganiseerd vanuit de NVOC gaat zijn derde seizoen in. Ook het 
afgelopen seizoen kunnen we terugkijken op diverse hoogtepunten. Er wordt 

tweemaal in de week gespeeld op de Ifach-golf, op woensdag en zaterdag. Op 
woensdag worden de flights ter plaatse ingedeeld d.m.v. het trekken van een 

gemerkt balletje. Op zaterdag worden de flights op sterkte ingedeeld. De 
belangstelling neemt toe! 
 

Momenteel hebben we meer dan 110 leden op de mailinglist. Een keer per twee 

maanden spelen we Texas-Scramble, een spelvorm waarbij het om het team gaat, 

niet om het individu. Ook gaan we een keer per twee maanden naar een grote 
baan in de omgeving. Er is veel vraag om dat wat vaker te organiseren. We zullen 

bekijken of dat mogelijk is. De spelers die ver kunnen slaan met hun houten, 
komen op deze banen beter tot hun recht. 
 

Het succes van de NVOC-golf zit o.a. in het ongedwongen karakter. U kunt zich 

immers per zaterdag of woensdag opgeven. Als het u een week niet uitkomt, gaat 
alles ook zonder u gewoon door. 

Er wordt wel van u verwacht dat 

u uw golfvaardigheidsbewijs in 
bezit heeft. Het opgeven gaat via 

e-mail: nvoc.golf@gmail.com 
Dit is een gouden vondst, ook als 

een van de organisatoren even 

niet beschikbaar is, kan een ander 
de organisatie overnemen. Het is 

dan ook van groot belang dat U 
zich altijd via deze site opgeeft. 
 

Het afgelopen seizoen zijn er 

weer meer dan 130 birdies uitgereikt! Een nieuwe voorraad is weer binnen! De 
winnaar van afgelopen seizoen wordt na de zomer bekend gemaakt. Het 

hoogtepunt van het afgelopen seizoen was ongetwijfeld onze golfreis naar La 

Manga. Als u van golfen houdt op een prachtig golfresort, drie dagen wilt golfen, ‘s 
avonds wilt genieten van een uitstekende maaltijd, wilt optrekken met 

gelijkgestemde mensen, dan moet u volgend jaar maar eens meegaan. Afgelopen 
reis waren er 67 deelnemers, ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen het heel 

goed naar zijn zin heeft gehad. Kleine teleurstellingen zijn onvermijdelijk. De 
organisatoren lopen inmiddels rond in prachtige poloshirts, aangeboden door de 

deelnemers, daarvoor nogmaals onze dank. 
 

Verdriet is er ook. In het afgelopen seizoen zijn er twee echtgenoten van bij ons 

spelende golfers overleden. Rolf Quanjer en Huub Toebes. Deze twee mannen 
hebben zelf niet bij ons gegolfd, de dames wel. Ook al wordt dat niet elke week 

uitgesproken, we denken wel aan hen.  

mailto:nvoc.golf@gmail.com
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Deze week werden we voor het eerst geconfronteerd met het overlijden van een 

van onze golfspelers. Volstrekt onverwacht. Woorden schieten tekort, verdriet is er 
veel………………  Wij wensen Theo Tappen en zijn familie veel sterkte toe, wij zullen 

Jopie ook missen! 

Er wordt weer verder gegolfd, het golvende leven gaat gewoon door. 
 

Namens de Golfcommissie 
Perry van Glabbeek 

 

 

GASTGEZINNEN GEVRAAGD 

 
De Big Band van de Zeeuwse muziekschool bestaat dit jaar 20 jaar. In het kader 

van dit jubileumjaar brengt de Big Band een concertreis naar Moraira van 
donderdag 17 oktober tot maandag 21 oktober aanstaande. 

De leden van de Big Band starten hun bezoek aan Moraira met een benefietconcert 
op vrijdag 18 oktober in ‘Espai la Senieta’. Dit concert is mede georganiseerd door 

de NVOC waardoor de donatie overhandigd kan worden aan het Alzheimertehuis in 

Teulada. Op 19 oktober spelen zij dan ´s avonds samen met de muziekschool van 
Teulada in de zaal van het gemeentehuis in Teulada.  

Op zondag 20 oktober in de namiddag, verzorgen zij optredens in ons clubgebouw 
samen met ons zangkoor ‘Alegria’ en onze ‘ClubBand’. (verdere mededelingen 

hierover volgen nog in ons clubblad van oktober). 

Voor de vier nachten dat de 28 muzikanten en crew in Moraira verblijven zoeken zij 
gastgezinnen waar zij kunnen overnachten en ontbijten. Ook wordt het op prijs 

gesteld als de gastgezinnen de muzikanten naar het verzamelpunt in Moraira 
brengen en ophalen. Gedurende de dag beschikken zij over gehuurde busjes. 

Indien u bereid bent om aan deze oproep gehoor te geven, meldt u zich dan aan 

bij Liesbeth en Wil Nijman, telefoon 666 943 065 of per e-mail: 
wilenliesbeth@gmail.com  om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail door te 

geven en hoeveel slaapplaatsen u wilt aanbieden. 
Hopende op veel gastgezinnen groet ik u vriendelijk,  

ook namens al mijn muzikanten,  
Anja Sinke 

docente Zeeuwse Muziekschool 

Leider van de Big Band ZMS 
  

mailto:wilenliesbeth@gmail.com
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Aankomst 17-10-2013 

Alicante 15:15 uur met HV6625 > Aankomst in Moraira + 17:30 uur. 
Vertrek 21-10-2013 

Alicante 10:20 uur HV662 > Vertrek vanuit Moraira om 07:30 uur. 

www.zeeuwsemuziekschool.nl 
http://bigband-zsm.webs.com 

 
 

BERICHT VAN DE KLAVERJASCLUB 

 
De klaverjassers kwamen dit seizoen voor het laatst bij elkaar op 22 mei 2013.  

Op 25 september 2013 starten zij weer. 
 

 

BETER SPELLEN 

 

Ook al hebben we foutloze spelling niet meer nodig voor ons werk, toch vindt 
iedereen het prettig zijn of haar woorden zonder teveel fouten op papier te kunnen 

zetten. Er is spellingcontrole op de pc die we te allen tijde (wist je dat je dit zo 

schrijft?) aan kunnen zetten, maar er zijn erg veel uitzonderingen die deze controle 
niet bestrijkt. Denk maar aan de werkwoordvormen bijvoorbeeld waarbij je 

grammatica moet toepassen of de verschillen tussen alle en allen. Of wat te 
denken van jou of jouw. En dan de Engelse invloed: woorden die een samenstelling 

vormen, vaak los van elkaar schrijven (boek omslag*) of de apostrof (‘) in de 
tweede naamval zoals onze westerburen (Willem’s fiets*). Langzamerhand sluipen 

er steeds meer fouten in onze geschreven tekst. Daarbij spelen de verouderde 

grijze celletjes natuurlijk ook een rol, helaas. 
 

Er is een erg leuke site op internet: Beter Spellen. 
Iedereen kan zich daarvoor aanmelden, kost niets. Op werkdagen krijg je iedere 

morgen vier problemen voorgeschoteld op spellinggebied. Een paar minuten kost 

het je om ze in te vullen en je krijgt onmiddellijk de uitslag. Er is een uitleg bij en 
het scoreverloop van je persoonlijk presteren kun je vergelijken met het 

gemiddelde van de deelnemers. Sommige problemen komen terug, dus je kunt ook 
toetsen of je er wat van opsteekt. Er zijn drie niveaus, afhankelijk van de 

vooropleiding. 

 
Dus: wil je foutloos (blijven) schrijven, google op Beter Spellen en meld je aan. Een 

ochtendritueel dat ons scherp houdt!     
 

Annette François 
 

*De juiste spelling is boekomslag en Willems fiets  

http://www.zeeuwsemuziekschool.nl/
http://bigband-zsm.webs.com/
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                       OVERPEINZING 

 

                       
 

Overpeinzing...... op een ochtend aan zee... 

 
Op de lange stenen bank vlakbij zee 

luister ik geboeid naar het rumoer 
van rollende stenen terwijl ik zie  

naar water dat klotsend  uiteen spat. 

 
Dan ineens realiseer ik me te kijken 

naar duizenden lichtjes op korte stelen 
die - door de zon opgeroepen - 

van veraf, uit het niets, mij naderen. 

 
Het is alsof een groot leger met felle lichten 

in aantocht is en massaal marcherend  
de kust nadert, dreigend op me afkomt, 

me verpletteren, verzwelgen wil. 
 

Naderbij gekomen valt het leger 

in verspringende delen uiteen, 
zijn het rijen schitterende lampjes 

die dansend de kust naderen. 
 

De stelen van die lichtjes worden 

langer en langer,  ze gaan 
fascinerend door elkaar heen draaien 

terwijl ze dichter en dichterbij komen 
 

Om dan vlakbij uit elkaar gerukt te worden, 
opgeslokt,  in een dikke rand van wit schuim 

die met een golfslag over de stenen rollend  

alle lichtjes in het niets doet verdwijnen. 
 

                                         Froukje  
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DE MEDITERRANE TUIN 
 
Deze maand: Cassia corymbosa. 

 
Nu we richting zomer gaan, wil ik u graag 

attent maken op een makkelijke en mooi 
bloeiende plant, genaamd de Cassia 

corymbosa.  

 
Voor mij persoonlijk zit er aan deze plant een 

speciale herinnering. Ik heb namelijk 
indertijd in Nederland van de genoemde 

plant een stek gekregen van mijn inmiddels 
overleden zwager. Deze stek heb ik 

opgekweekt tot kuipplant en enkele jaren 

gehouden in mijn tuin in Nederland. Inmiddels staat de struik alweer ruim veertien 
jaar in mijn tuin hier aan de Costa Blanca.  

 
Ik heb indertijd de Cassia direct in de volle grond gezet. De plant heeft zich erg 

goed ontwikkeld. Hij heeft een doorsnede van drie meter en een hoogte van 

anderhalve meter. Deze Cassia corymbosa heeft blijvend groen gevederd blad met 
grote gele bloemtrossen.  

De plant begint zo in mei te bloeien en dit gaat door 
tot in november. Deze lange bloeitijd is natuurlijk 

waardevol, maar wat voor mij ook extra geldt is, dat 

de goudgele bloemen erg mooi afsteken, tegen de 
lichtblauwe bloemen van de Plumbago. Samen 

vormen ze al jaren een mooie volle border in mijn 
mediterrane tuin.  

 
De Cassia corymbosa komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Hij behoort tot de 

vlinderbloemfamilie. Naast deze soort wordt hier aan de Costa Blanca ook wel 

aangeboden de Cassia didymobotrya die oorspronkelijk uit Afrika komt. Deze heeft 
ook goudgele bloemtrossen, die zonder meer decoratief zijn. Echter de plant is 

minder sterk dan de Cassia corymbosa.  
 

Voor de Cassia geldt, dat de grond goed doorlatend moet zijn. Ze moet regelmatig 

besproeid worden, zeker in de droge periode. Voor de wintersnoei moet de plant zo 
1/3 worden ingekort. Uiteraard moeten ook de dode takken verwijderd worden. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat de Cassia corymbosa een sympathieke, 
mooie en langbloeiende plant is. Hij is goed combineerbaar met andere planten en 

mede daardoor van harte aanbevolen! 
 

Rik de Greeff 
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JASON GAST OVER DUIZELIGHEID 
 

Duizeligheid  is een veel voorkomend symptoom dat wij vaak 
zien bij patienten. Duizeligheid wordt vaak niet gezien als een 

aandoening waar een chiroprator iets aan kan doen. Echter 
een groot gedeelte van onze opleiding is gericht op het vinden 

van de oorzaak en behandelen van duizeligheid.  

Ons gevoel voor balans en evenwicht wordt gestuurd door het 
gezichtsvermogen, evenwichtsorgaan en gewrichten / pezen / 

spieren (propriocepsis). Wanneer er een disbalans is tussen deze 3 factoren, dus 
een signaal wordt verstoord, kan er een gevoel van duizeligheid ontstaan. Daarin 

zijn twee types te onderscheiden; het gevoel van “licht in het hoofd “ en 

draaiduizeligheid. De eerste (licht gevoel in hoofd) kan, vooral hier in Spanje, 
ontstaan door een tekort aan vocht, dehydratie, door lage bloeddruk en ook door 

een te lage bloedsuikerspiegel. Dit zorgt dat er niet voldoende bloed/brandstof 
naar de hersenen stroomt en ontstaat er een licht gevoel in het hoofd. Ook een 

disbalans tussen de 3 genoemde evenwichtssystemen kan dit gevoel veroorzaken. 
 

Draaiduizeligheid ontstaat bij bepaalde afwijkingen van het evenwichtsorgaan 
zoals BPPD, ziekte van Menière, onstekingen/trauma van het evenwichtsorgaan of 

van de bijbehorende zenuwbaan. Dit kan leiden tot verandering van signalen 

vanuit het evenwichtsorgaan. Tegelijkertijd blijft de visuele en proprioceptieve 
informatie hetzelfde en dus ontstaat er een gevoel van uit balans zijn: 

duizeligheid. Simpel gezegd: één systeem vertelt je brein dat je beweegt terwijl de 
andere twee zeggen dat je stilstaat (of andersom). 

Mensen met nekstoornissen, dit hoeft niet perse nekpijn te zijn, bijvoorbeeld na 

een auto-ongeval of door een slechte houding, worden duizelig omdat de 
informatie vanuit de nekgewrichten en –spieren, de propriocepcis, verstoord is. 

Maar er is ook sprake van een wisselwerking tussen de drie systemen. Dit houdt in 
dat verstoringen in bijvoorbeeld de nekbeweeglijkheid kunnen leiden tot 

veranderingen in de oogmotoriek. Dit maakt het vaak complex, maar zeker niet 

onmogelijk, de werkelijke oorzaak van de klacht te herlijden. 
In onze kliniek analyseren we duizeligheidklachten vanuit een neurologisch en 

biomechanisch standpunt. Wanneer duidelijk is wat de klachten veroorzaakt 
maken we gebruik van verschillende technieken om de balans tussen genoemde 

systemen te herstellen. Veelal zal dit bestaan uit stimulatie van het 
evenwichtsorgaan d.m.v. gerichte oefeningen of handelingen, correcties van de 

nek of rug en training. Door het stimuleren of juist afremmen van één van de 

systemen kan de balans in het evenwichtssysteem worden hersteld. Chiropractie is 
vrijwel het enige specialisme dat in staat is de drie systemen te onderzoeken en 

behandelen. 
 

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

Puert de Santa Maria 25.          Tel: 965 875 917.         www.quiropracticacalpe.es 
   

http://www.quiropracticacalpe.es/
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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. van 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. 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 juni 2013 is dat 
Ds. R. Hoogenkamp uit Zuiderwolde, in juli 2013 is dat 
Ds. E. Warnink uit Hellendoorn. 
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 

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