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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
OKTOBER 2014 

 
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 2014 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 okt. 2014. 
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com  

mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 21 NOVEMBER 2013 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 325 666 

nvoc.christiaanjacobs@gmail.com  

Externe zaken 

Biljarten 

Golf 
Technische zaken 

Toneel 

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 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Wim Witteveen 

669 454 373 
nvoc.wimwitteveen@gmail.com  

Advertenties 

Lay-out 
Tennis 

Golf 

2de penningmeester Theo Tappen 

691 126 570 
nvoc.theotappen@gmail.com  

Jeu de boules 

Tennis 
 

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 

Bestuurslid Perry van Glabbeek 

966 498 075 
nvoc.perry@gmail.com  

Accommodatie 

Evenementen 
Gastvrouwen 

Golf 

mailto:nvoc.christiaanjacobs@gmail.com
mailto:nvoc.annekeblokland@gmail.com
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
mailto:nvoc.wimwitteveen@gmail.com
mailto:nvoc.theotappen@gmail.com
mailto:nvoc.petervanbloppoel@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 

634 325 666 

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: Nicole Lesire 965 748 686 

Externe zaken: Chris Jacobs 634 325 666 

Gastvrouwen: Perry van Glabbeek 966 498 075 

Golf: 

nvoc.golf@gmail.com  

Perry van Glabbeek 

Chris Jacobs 

Wim Witteveen 

966 498 075 

634 325 666 

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: 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: 

redactie@nvoc-delagelanden.com  

Nieuwsbrief   Advertenties: 

louk.clavan@gmail.com  

Annette François 669 376 361 

Lex Vos de Wael  

 

Louk Clavan 

 

966 494 182 

Publicatiebord: Louk Clavan 966 494 182 

Schilderen: Louk Clavan 966 494 182 

Spaanse les: Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999 

Technische zaken: Chris Jacobs 634 325 666 

Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 691 126 570 

Wim Witteveen (vice voorz.) 669 454 373 

Domy Roël (administrateur) 966 491 237 

Toneel Marc Snijdoodt 965 748 942 

Tuinclub: Gré Daenen 965 744 005 

Website: 

redactie@nvoc-delagelanden.com  

Lex Vos de Wael  

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
mailto:louk.clavan@gmail.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com


Pagina 10 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

  



Nieuwsbrief oktober 2014 Pagina 11 

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 - 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   
 



Pagina 12 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

  



Nieuwsbrief oktober 2014 Pagina 13 

MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2014 
 

pagina 

OKTOBER 2014 

4 okt  Bergstappers  

8 okt 14:00 uur Modeshow B&G  ***** 25 

12 okt 13:00 uur Club BBQ  ***** 19 

14 okt 20:00 uur Filmavond 25 

26 okt  KKK  

28 okt 20:00 uur Klassieke muziekavond 27 

29 okt  Halskettingen maken met Margriet Ietswaart  

30 okt  Zeemanskoor ‘De Schuimkoppen’ 29 

    

 

    

NOVEMBER 2014 

4 nov 20:00 uur Wijnproefavond  ***** 19 

18 nov 20:00 uur Wijnproefavond  ***** 19 

27 nov 16:00 uur Alg. Ledenvergadering, daarna Brassband  

 

    

 

 
 

 
 

*****   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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VAN DE VOORZITTER 

 

Een nieuw seizoen voor onze club: vele bekende gezichten 

terugzien in onze Nederlands-Vlaamse club. 
 

Lieve leden, 
 

Laat ons allemaal samen met een open, dankbare spirit 
genieten van ons clubleven en dankbaar zijn voor alle leuke 

dingen die we nog altijd mogen meemaken. 
 

Bedenk ook dat er in de voorbije maanden een paar heel fijne 
mensen ons hebben moeten verlaten.... dus laat ons alleen maar met een positieve, 

energievolle manier door het leven gaan. De club kan er alleen maar wel bij varen. 
 

Een woordje van dank voor de mensen die zich tijdens de vakantie ingezet hebben 

om de club open te houden. 
 

Christiaan Jacobs 
 

 
 

VERLIES (OUD-)LEDEN 

 

We schijnen er niet aan te ontkomen: ieder jaar ontvallen ons in de lange zomer 

enkele clubleden. Soms vindt dat volledig onverwacht plaats; andere keren worden 
we er niet door overvallen, maar dan is het besef niet minder bitter. 

Deze zomer overleden: Harry Vijgeboom, Loeki Teuben en Rini den Hartog. 
Wij betuigen ons medeleven met de nabestaanden. 

 
De redactie 

 

 
IN MEMORIAM HARRY VIJGEBOOM 

 

Reeds in 1978 vestigde Harry zich in Moraira waar toen nog ezeltjes over 
ongeasfalteerde straten liepen. Wij leerden elkaar pas goed kennen via de 

Tennisclub die we samen (buiten de NVOC om) oprichtten rond 1990. Naast tennis 
waren biljarten en zeilen zijn hobby’s. 
 

Harry was een geboren leider want ondanks dat hij nooit als zodanig werd benoemd 

beschouwden alle tennissers hem als 'President'. Nadat hij in januari jl. nog zijn 
80ste verjaardag mocht vieren te midden van zijn kinderen en kleinkinderen ging zijn 

gezondheid snel achteruit. Hij was helaas uitbehandeld in het Slotervaart ziekenhuis 

in Amsterdam en kwam terug naar Moraira voor de tijd die hem nog restte. Daar 
werd hij liefdevol verpleegd door Suzie en later mede door zijn zoon.  
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Enkele dagen nadat ik afscheid van hem mocht nemen moest hij de strijd opgeven. 
maar hij behield de regie tot het einde. Alle details van zijn crematie werden door 

hemzelf na overleg met Suzie en zijn zoons geregeld. 18 september namen we 
afscheid van hem met tennisvrienden en nog heel veel andere vrienden en 

vriendinnen in een overvol crematorium in Javea. 
 

We zullen je missen, amigo ! 
Hein 

 

 
IN MEMORIAM RINI DEN HARTOG 

 
Rini den Hartog, 

12 sept. 1951 ~ 30 aug. 2014. 
 

Na een jaar van vrees en hoop 
is onze liefste vriend, 

echtgenoot van Herman van 

Oevelen, rustig ingeslapen.  
Iedereen die Rini en Herman 

kent, zal geschokt en 
verdrietig zijn. Een zo’n uniek 

mens is niet meer bij ons. 
Wat hebben we genoten met 

hem en van hem, spitsvondig, 

ondeugend, opgewekt, lief en 
betrouwbaar. Een kameraad in 

de diepste zin van dat woord! 
Met Rini kreeg je geen ruzie, hij was een mensen-mens, bemiddelde en regelde 

graag veel en deed dat goed. 

Alles wat hij aanpakte deed hij met een aanstekelijk goed humeur. Wat genoot hij, 
samen met Herman, van Spanje, van hun mooie huis, de tuin, het golfen met de 

vrienden, de golf- en wijnreisjes en eten met de vriendengroep. Er was zoveel waar 
hij blij van werd en wij werden blij van hem. 

In het afgelopen jaar hebben wij hoogte- en dieptepunten met elkaar meegemaakt 
en veel leden van de NVOC, familie, vrienden en bekenden leefden met hen mee en 

hoopten op een wonder. 

Dat wonder waar we op hoopten hebben we niet gekregen, maar het wonder van 
de vriendschap met een uniek mens houden we bij ons. De afscheidsbijeenkomst in 

Westerveld liet ook zien hoe veel men van hem hield, zo’n tweehonderd mensen 
waren aanwezig bij het afscheid nemen van Rini, waaronder heel veel ‘Spaanse’ 

Nederlanders van de NVOC. 

Lieve Rini, wel uit het oog, maar niet uit ons hart! 
 

Marijke Herben 
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FEESTELIJKE OPENING VAN HET NIEUWE CLUBSEIZOEN 

 

Ook dit jaar openen wij het nieuwe 

seizoen weer met een smakelijke Barbecue 
op zondag 12 oktober. 

De keukenploeg zal ons weer verwennen 
met allerlei heerlijkheden, de 

barmedewerkers ontkurken graag enkele 
‘botellas’ voor U en onze eigen clubband 

‘Just us’ zal voor spetterende muziek 

zorgen. 
 

De Barbecue begint om 13:00 uur en 

kost € 15.- p/p, inclusief het traditionele 

glaasje Cava. 
 

Tot donderdag 9 oktober kunt u zich inschrijven bij onze gastvrouwen.  
 

De Evenementencommissie 
 

 
WIJNPROEVERIJ 

 

In maart 2010 kwamen drie 
enthousiastelingen met het idee eens een 

wijnproefavond te organiseren.  
‘Een schot in de roos’ bleek dit te zijn want 

nog steeds is het een activiteit waar talloze 

leden graag aan willen deelnemen.   
Voor de gezelligheid, de lekkere hapjes 

maar vooral ook om de wijnen te proeven 
die daar geschonken worden. 
 

Vanwege deze altijd weer grote 

belangstelling zal er dit jaar op dinsdag 4 
november en op dinsdag 18 november 

een wijnproefavond zijn.  

Beide avonden met dezelfde wijnen. 
 

De wijnproefavonden beginnen om 20:00 uur en kosten € 8.- p/p 
 

Tot donderdag 30 oktober kunt u zich inschrijven bij onze gastvrouwen. Vol=Vol. 

 

De Evenementencommissie  
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EVENEMENTEN IN AANTOCHT 

 

Woensdag 8 oktober Modeshow B&G. 

Zondag 12 oktober Barbecue met livemuziek. 

Woensdag 29 oktober Halskettingen maken met Margriet Ietswaart. 

Donderdag 30 oktober 

 

Zeemanskoor ‘De Schuimkoppen’. 

Dinsdag 4 november 

Dinsdag 18 november   

Wijnproeverij. 

Wijnproeverij. 

Donderdag 27 november Algemene Ledenvergadering, waarna optreden van 

Duitse Brassband.  

 

Woensdag 10 december Kerstinkopen in Valencia. 

Donderdag 25 december Kerstdiner. 

 

Donderdag 1 januari Nieuwjaarsduik. 

 

Zondag 15 februari Als de weergoden het hier ook mee eens zijn: de 

Amandelbloesemtocht. 

 

Woensdag 18 maart FALLAS. 

 

Maandag 6 april Paasbrunch. 

Dinsdag 14 april 

Ma 20 – Vrij 24 april 

Stadswandeling. 

Clubreis naar Granada. 

Donderdag 30 april Koningsdag. 

 

Uitgebreide informatie ontvangt u uiteraard tijdig via de mededelingen@nvoc-
delagelanden.com  mail en ons clubblad. 

 
De evenementencommissie 

 

 
KKK   25 MEI 2014 

 
 Een groep KKK’ers uit Moraira’s dreven 

was bijeen om zich aan de wandel te begeven 
Zo liepen ze alras 
door Font Salasa’s moeras 
Blij dat ze zo’n tocht nog mochten beleven 

  

mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
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Na twee maanden NL hadden we ons al verheugd op de voorlaatste KKK. Helaas 
kwamen we een dag te laat aan, namelijk op maandag. Jammer dan. Toen hadden 

we alle hoop erop gezet dat er nog een laatste zou komen. En die kwam, een 
waardige KKK, een pareltje van een KKK!  Zelfs mensen met gebrekkige benen en 

ruggen hadden deze wandeling met plezier op hoge hakken kunnen lopen. Dankzij 

de kundige routekenners Chris en Adriaan kwamen we met de superlange sleep 
auto’s aan in het Parc Natural de Pego-Oliva. Deze keer iets verder weg van huis 

dan we doorgaans gewend zijn van onze KKK specialisten. 
We kuierden rustig langs de Rio Bullent. Later langs een zijbeekje waar je ook 

bootjes kon huren. Na een gevaarlijke oversteek d.m.v. een zwikzwak bruggetje 

kwamen we via sluipwegen bij een gezellig typisch Spaans restaurantje, nog echt 
met groene plastic stoelen, sommige wat doorgezeten en papieren tafelkleden. Tot 

aan het opdienen van heerlijke op houtskool gegrilde spareribs, zonder saus maar 
gewoon met een handvol grof zout, duurde het even. De keuken was aan de 

overkant van het pad. Jammer genoeg wisten we niet dat we  in het natuurlijke 
‘zwembad’ van de rivier hadden kunnen poedelen.  

Met dikke buiken en lichte hoofden begonnen we in de late namiddag aan onze 

leuke terugtocht naar de auto’s. Op naar de verdiende siësta!! 
 

Limerick: Harry 
 

Gudrun 
 
 

WANDEL - SPEURTOCHT IN JAVEA 
 

Op dinsdag 10 juni was er door de evenementen commissie een wandel-speurtocht 

georganiseerd in het historisch centrum van Jávea. De deelname was enorm, 
minstens zestig personen hadden zich hiervoor ingeschreven. 

Het beginpunt van de stadswandeling was bij de parkeergarage ‘Clot’ een prima 
plek, iedereen kon in ieder geval gratis de auto kwijt. 

Direct bij het begin kreeg men een beschrijving van deze rondgang, waarin vragen 
waren opgenomen, die je kon beantwoorden en noteren op de aangehechte 

verzamellijst. Allemaal zeer goed verzorgd en informatief. 

Tijdens de wandeling konden we ook het etnografisch museum ‘Soler Blasco’ 
bezoeken, evenals de oude kerk ‘San Bartolome’. 

Het was uitstekend weer en gelukkig was er ook voldoende tijd om op een van de 
vele terrassen iets te drinken. Wat een charmante stad! 
 

Door de dertig vragen die in de route waren opgenomen, werden we op zeer 

interessante zaken gewezen, die men anders echt over het hoofd ziet. 
De wandel-speurtocht werd afgesloten met een uitstekende lunch in een echt 

Spaans restaurant ‘Nesfor’. Het was een geweldige en zeer leerzame dag. 
 

Marjan, Cora en Louk hartelijk dank en wij kijken uit naar wat jullie volgend jaar 
organiseren. 
 

Irene van Dijk 
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EXCLUSIEVE MODESHOW NVOC  

 

Speciaal voor de NVOC organiseert BG Intermoda een wervelende modeshow op 

woensdag 8 oktober van 14:00 uur tot 16:30 uur in hun winkel in Denia. 
De show geeft een inspirerend en divers beeld weer van de nieuwe wintercollectie. 

Clubleden, dames en heren tonen u combinaties die er allemaal mogen zijn. Onder 
het genot van een hapje en een glaasje kunt u genieten van een verrassende show 

met prachtige kleuren en stijlen. Tevens kunt u gratis 2 uur gratis parkeren in de 
parkeergarage. Kaartjes bij de gastvrouwen. 

Minimaal 40 personen, maximaal 60 personen. 
 

De evenementencommissie 
 

 

HET NIEUWE NVOC FILMSEIZOEN  1STE FILMAVOND 

 

Op dinsdag 14 oktober, aanvang 20:00 uur. 
 

Het nieuwe NVOC filmseizoen staat weer voor de deur en kunnen wij u (hopelijk) 
verrassen met weer een aantal mooie recent uitgebrachte, films. Dit seizoen ook 
enkele films van Nederlandse bodem. Voor degene onder u die haar/zijn filmkennis 
graag zou willen delen met onze leden, maak u bij ons bekend, want dit wordt ons 
laatste filmseizoen. 
 

Op deze eerste filmavond van het nieuwe seizoen openen 

wij met een oer-Hollands verhaal en dito verfilming van 
Maarten Treurniet. 

Haarlem, december 1572. Terwijl het leger van Alva de 
Hollandse opstand met harde hand de kop indrukt, runt 

weduwe Kenau Hasselaer (Monic Hendrickx) haar 

scheepswerf alsof het geen oorlog is. Pas als haar jongste 
dochter Gertruide (Lisa Smit) betrokken raakt bij het verzet 

en in Spaansgezinde handen valt, kan ze niet langer 
afzijdig blijven. Kenau levert het hout om de stadspoorten 

te versterken, maar bevecht ook samen met de vrouwen 
van Haarlem de Spanjaarden met hand en tand. 

Legerkapitein Wigbolt Ripperda (Barry Atsma) wil liever zelf de leiding houden, 

maar moet al snel erkennen dat samenwerken met de moedige vrouwen het beste 
is voor de stad. Alleen Kathelijne (Sallie Harmsen), de overgebleven dochter van 

Kenau, wordt buiten schot gehouden. Vertrouwt Kenau haar niet of heeft ze een 
andere reden om haar buiten het vrouwenleger te houden? 
 

KENAU (duur 110 minuten!) kon niet echt rekenen op veel lovende kritieken. Een 

historisch drama met goede acteurs waar u zelf over mag beslissen.  
 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND  DINSDAG 28 OKTOBER 2014 

 

Op dinsdag 28 oktober a.s. neem ik het stokje van Erik Hulleman over. Erik heeft 

gedurende vijf jaren op een voortreffelijke wijze de muziekavonden gepresenteerd. 
Jacqueline heeft tijdens de muziekavonden steeds voor heerlijke hapjes gezorgd, 

waardoor niet alleen de ogen en oren gestreeld werden, maar ook de knorrende 
magen. Erik en Jacqueline: hartelijk bedankt voor al die mooie avonden.  
 

Op het programma van de eerste 

muziekavond van het komende seizoen 
en onder mijn leiding staat vóór de 

pauze het tweede pianoconcert van 
Johannes Brahms, opus 83. Het werk 

bestaat uit vier delen. Brahms 

componeerde het werk maar liefst 22 
jaren na zijn eerste pianoconcert en 

deed er drie jaren over. Het orkest 
speelt een zéér belangrijke rol in dit 

concert, zodat je ook zou kunnen 

spreken van een symfonie met 
pianobegeleiding. Opvallend in dit alom 

bejubelde meesterwerk van Brahms is 
ook dat de nodige instrumenten in 

bepaalde passages een solorol 

vervullen, waarbij het lijkt alsof die 
instrumenten en de piano met elkaar 

communiceren. Het werk is 
buitengewoon melodisch en straalt 

passie uit.                                              Johannes Brahms (1833-1897) 
 

De uitvoerenden op deze avond zijn de Münchner Philharmoniker onder leiding van 
de beroemde, maar overleden, dirigent Sergiu Celibidache en aan de piano speelt 

Daniel Barenboim, inmiddels bij ons vertrouwd van de nodige vorige 

muziekavonden. 
Het plan bestaat om tijdens de muziekavonden van het 

komende seizoen steeds een Schubert lied ten gehore te 
brengen, met uitzondering van de opera-avond. Deze avond 

zal dat, direct na de pauze, ‘Die junge Nonne’ D. 828 zijn, op 
een tekst van Jacob Nikolaus, één van de latere liederen van 

Schubert. Het gaat over een non, op het keerpunt in haar 

leven, die terugdenkt aan haar vroegere wereldse en frivole 
leven en tot het inzicht is gekomen dat dit leven nu plaats 

gaat maken voor een sereen en ingetogen toekomst. Tijdens 
de avond wordt de tekst van het lied uitgedeeld (en 

toegelicht).  
Franz Schubert (1797-1828)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1833
http://nl.wikipedia.org/wiki/1897
http://nl.wikipedia.org/wiki/1797
http://nl.wikipedia.org/wiki/1828
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Schubert_by_Wilhelm_August_Rieder_1875.jpg
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Tenslotte wordt een werk uitgevoerd 
van Johann Sebastian Bach. In dat 

werk wordt aangetoond dat Bach van 
tijd tot tijd ook in was voor een vrolijk 

stuk. Het betreft een van zijn 
wereldse cantates, de Kaffeekantate, 

BWV 211. Het gaat over een vader en 

diens dochter. De vader verbiedt de 
dochter koffie te drinken, maar de 

dochter vertikt het op dit punt naar 
haar vader te luisteren. Het was wat 

met die jeugd van vroeger!  

Uitvoerenden zijn Concentus Musicus 
Wien, gedirigeerd door Nikolaus 

Harnoncourt (bekend om zijn 
voorliefde voor authentiek musiceren 

en oude instrumenten), Janet Perry, 

sopraan, als dochter Lieschen, Peter 
Schreier, tenor als verteller en Robert 

Holl, bass als vader Schlendrian.  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Jan Aerts 
 

 

ZEEMANSKOOR IN CLUBHUIS 

 

30 oktober tijdens de donderdagse 

clubnamiddag zal vanaf 18:00 uur het 
Zeemanskoor ‘De Schuimkoppen’ optreden. 

Het koor bestaat uit 35 Nederlandse en 
Vlaamse mannen in de categorie 65+ en 

twee accordeonisten. 
 

De zeemansliederen zijn Nederlands/ 
Vlaams, Duits, Engels en Spaanstalig.  

Het koor bestaat dit najaar vijf jaar en 
treedt geregeld op bij verschillende 

festiviteiten.  
 

Ze verwachten U allen op de clubnamiddag van 30 oktober 2014 met een optreden 

om 18:00 uur. 
 

De evenementencommissie 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1685
http://nl.wikipedia.org/wiki/1750
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Johann_Sebastian_Bach.jpg
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KLEINKINDEREN IN SPANJE 

 

Kleinkinderen op bezoek in Spanje laten ons vaak kennismaken met een andere kijk 
op het leven hier. Hieronder volgt een anekdote door een opa opgetekend. Maakt u 
ook zulke leuke uitspraken mee? Laat ons meegniffelen! 
 
Als travestiet 

Onze zoon en schoondochter met de twee dochters en een vriendinnetje zijn op 
vakantie. Met de auto. Een weekje Frankrijk, een weekje aan de Costa Dorada en 

een weekje bij ons op de Cumbre del Sol. Een heel gezeul met spullen zou je 

denken. Dat wordt bevestigd als wij hen opzoeken in Ametla de Mar. Niet te 
geloven wat er toch nog aan opmaakattributen in de beautycases van de vrouwtjes 

zit! 
Het is te warm om veel te doen en als het verzoek van de drie meiden komt om mij 

op te mogen maken laat ik dat maar begaan. Bovendien vind ik dat gekriebel aan 
mijn lichaam door twee kleindochters van 10 en 12 jaar en een vriendin van 11, 

best wel prettig. 

En dus worden mijn wimpers en wenkbrauwen zwart geverfd, mijn snor groenig 
gemaakt, mijn nagels rood gelakt, mijn handen en armen ingesmeerd met zalf, mijn 

spaarzame hoofdharen van een kleurtje voorzien en mijn gezicht met mascara.  
Als ik eindelijk mijzelf in de spiegel mag zien, schrik ik toch een beetje. ‘Hoe moet 

dat nu als we straks terugrijden en we worden  in het dorp aangehouden door de 

politie?’  Nou, dat is geen probleem volgens de drie kleine meisjes! ‘Het barst hier 
van de travestieten, de politie zal zich er niets van aantrekken!’ 

Ondertussen is de jongste bezig met een apparaatje en van plan om de haren op 
mijn rug  en schouders te epileren. Dat gaat mij wat ver, zeker gezien het werk dat 

daar mee gemoeid is en ik begin me te verzetten.  Gelukkig word ik gered door een 

roep van beneden dat het eten klaar is.  
De rest van de familie schrikt óók even. Inderdaad maar even, want de maaltijd 

verloopt net als anders, ondanks de aanwezigheid van mij opgemaakt als een 
travestiet.  

Toch wel een beetje teleurstellend voor iemand met gevoel van eigenwaarde, maar 
zo is het kennelijk met mijn status, als bron van alle goeds, gesteld. 

Vóór de terugreis probeer ik mezelf te ontdoen van de meest aanstootgevende 

kleuren. Ik slaag daar niet echt in, maar kom wel thuis. 
 

Paul van Halteren 

 

 
TONEELCLUB ZOEKT NIEUWE LEDEN 

 

Heeft u ook zo genoten van een van de twee voorstellingen van de toneelclub in 
mei? Het plezier van de spelers was zeker niet minder groot. Het neerzetten van 

een blijspel op het podium, de repetities van tevoren, de inspirerende regie van  
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JASON GAST OVER NEKPIJN 

Naast rugpijn zijn nekproblemen de meest voorkomende klachten die 
wij in onze kliniek zien. Dit kan zeer beperkend zijn in het dagelijkse 
leven. Mensen kunnen niet goed meer autorijden, omdat het hoofd 
niet gedraaid kan worden; een boek lezen is onmogelijk, omdat er 
pijn ontstaat in de nek; in de ochtend worden mensen vermoeid met 
een stijve nek wakker en er wordt een last op de schouders ervaren. 
Veelal worden deze klachten afgeschreven naar leeftijd of arthrose, 

terwijl dit (heel) vaak niet de oorzaak is van deze klachten. De oozaak van pijn in de nek is 
altijd te wijten aan het overbelasten van een gewricht waardoor dit gewricht of  deze 
gewrichten ontstoken raken. Een ontsteking is de reactie van het lichaam op 
weefselschade, het is dus een GOEDE reactie van het lichaam, het is eigenlijk de eerste 
stap naar herstel. Als echter de OORZAAK van de weefselschade, zoals een slechte 
houding, aan blijft houden kan het lichaam niet herstellen en wordt deze reactie een 
chronische ontsteking die dus niet overgaat tot herstel. Dit geeft al direct aan waarom 
ontstekingsremmers niet helpen, ze nemen de oorzaak niet weg, maar remmen 
(blokkeren) eigenlijk het herstelmechanisme van het lichaam. Als een gewricht in het 
algemeen en in de nek in het bijzonder langdurig wordt overbelast en dus ontstoken raakt, 
ontstaat er pijn, beperking (stijfheid) en aanspanning van de aangrenzende spieren die er 
op de lange duur voor zorgen dat gewrichten verkleven en hierdoor stijver worden en 
chronische pijn veroorzaken. Dit uit zich vaak in pijn en stijfheid in de nek en schouders, 
hoofdpijn, vermoeide spieren, tintelingen in de armen (vooral ´s nachts), duizelingen, 

moeite met het heffen van de armen en een breed scala aan andere klachten. Meer dan 
eens ontstaan ook klachten in de onderrug of tussen de schouderbladen omdat het 
lichaam altijd een probleem probeert te compenseren en hierdoor ontstaat dan weer 
overcompensatie, wat dan weer klachten op andere plaatsen veroorzaakt. Bij deze 
vervelende klachten is het zaak de GEHELE oorzaak aan te pakken. Nekklachten worden 
NOOIT veroorzaakt door spieren, ze reageren alleen op een probleem dat ontstaan is in de 
GEWRICHTEN. Om de functie in deze gewrichten te normaliseren, zal de oorzaak van de 
gewrichtsirritaties moeten worden opgespoord. De oorzaak ligt vrijwel altijd gedeeltelijk in 
een foutieve lichaamshouding en een scheefstand van de wervelkolom. Daarbij komen dan 
de slaaphouding, werkhouding en de algemene belastbaarheid van het lichaam die 

belangrijke factoren zijn tot het ontstaan van nekklachten. 
Omdat deze klacht zo enorm veel voorkomt en de kwaliteit van leven negatief beïnvloed, 
hebben wij ons in onze kliniek gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten. Om 
de oorzaak van deze klachten boven water te krijgen worden onze patiënten van onder tot 
boven uitvoerig onderzocht. Een vergroeide teen kan immers de oorzaak zijn van 
nekklachten... Nadat de diagnose is gesteld, zo nodig met behulp van röntgen en MRI 
onderzoek, wordt een behandelplan op maat gemaakt. Dit behandelplan doorloopt 3 fasen 
tot volledig herstel. Hierbij speelt u zelf ook een rol, aangezien bij nekklachten, zoals u nu 
immers weet, de oorzaak ook in de houding ligt en die moet u zelf leren te wijzigen. Wij 
hebben speciale oefeningen om dit te bewerkstelligen.  
Wij zijn zeer succesvol in het behandelen van deze vervelende klachten en helpen elke dag 
mensen van nekklachten af om deze zonder pijn en beperkingen door het leven te laten 
gaan. 

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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Hugo en Greet….. 
De individuele 

spelers groeiden in 
hun rol en kregen 

het steeds beter 

onder de knie. 
Samen zorgden ze 

voor een avond 
plezier voor volle 

zalen. 

Zij popelen weer om een nieuw stuk vorm te geven en kunnen nog spelers 
gebruiken. 

Altijd al zin gehad zich in een ander personage in te leven? Willen profiteren van 
aanwijzingen om dat nog beter te kunnen? Gedroomd van applaus na afloop? 

Grijp je kans en meld je aan bij een van de toneelclubleden. 
 

In oktober starten we weer met de repetities voor het nieuwe stuk van de 

toneelvereniging. Het wordt weer een blijspel met als titel 'Een schat van een 
meisje'.  

Helaas is een van de mannelijke acteurs afgevallen voor we begonnen zijn. We zijn 
dus op zoek naar iemand die graag toneel speelt om deze leemte te vullen. Wij 

repeteren vanaf woensdag 1 oktober wekelijks om 10:00 uur in Espai La Senieta. 

Wie zich geroepen voelt om een rol te spelen kan zich daar aanmelden.  
Wij verwachten een overrompelend succes. 
 

Marc Snijdoodt 

 
 

PLEZIER MET DE PC 

 

In de NVOC Nieuwsbrief van April schreef ik over handige informatiebronnen die u 

kunt raadplegen. Zie vanaf pagina 37  in die Nieuwsbrief in het archief van de NVOC 
site of ga naar  http://tinyurl.com/otw9ton . 
 

Inmiddels is er alweer van alles gebeurd. Windows XP is taboe verklaard door de 

gezamenlijke banken. En Windows, versie 8 mag ook niet meer; het moet versie 8.1 
zijn. Windows 7 mag voorlopig nog wel. En u moet ook altijd een up to date 

Antivirus programma gebruiken. 
 

In het artikel raadde ik u aan om eens te kijken naar de ‘computer-bijbels’ van 
Menno Schoone en zijn website. Bij Googelen zult u merken dat daar regelmatig 

verwezen wordt naar teksten uit die boeken. 
 

Nieuw is nu dat wij inmiddels de Schoone PC bijbels in onze bibliotheek hebben. De 
versie van Windows 7 en de nieuwe uitgave van Windows 8.1. U kunt die boeken  

  

http://tinyurl.com/otw9ton
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daar inzien. En u kunt met toestemming van bibliotheek medewerkers ook de 
elektronische versie van die boeken raadplegen op de PC van de bibliotheek.  
 

Zo kunt u gebruikmaken van de vele automatische links naar extra informatie of 

software die in de boeken vermeld worden. Kopiëren van de elektronische boeken 
MAG NIET op grond van copyright. Elke pagina van een boek is gemarkeerd en 

verwijst rechtstreeks naar onze Club. De auteur is zeer vastbesloten en actief om 
misbruik te vervolgen! 

Inmiddels is bekend dat Microsoft in het najaar Windows 9 gaat uitbrengen. Die 

versie zal in aanzienlijke mate tegemoet komen aan de gebruikersbezwaren van 
versie 8.1. De verwachting is dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe druk van de 

‘computer-bijbel’ zal verschijnen en die zal dan ook weer in onze bibliotheek 
beschikbaar komen. 
 

Ik brak ook een lans voor Seniorweb.nl. Naast de bijna wekelijks nieuwe filmpjes en 

demo’s op YouTube zijn er op hun site nu ook complete cursussen beschikbaar. 
Waaronder een gedetailleerde cursus over het installeren en gebruiken van 

Facebook. 
 

Inmiddels is de veiligheidsreputatie van ANDROID niet meer zo onaantastbaar 

gebleken als hij ooit was. Met als gevolg dat er nu allerlei speciale Mobile versies 
van bekende (en onbekende) Antivirus c.q. Internet Security programma’s voor 

(Android) telefoons en tablets zijn verschenen. Ik heb Internet, computer 
tijdschriften en de sites van sommige Antivirus leveranciers nagepluisd. Al vele jaren 

gebruik ik ‘Norton’ naar volle tevredenheid en was dan ook geneigd hun Mobile 
versie voor Android aan te schaffen.  Maar heb daarvan afgezien vanwege de prijs 

(de licentie mag maar op één apparaat gebruikt worden) en beperkte functionaliteit 

in vergelijking met alternatieven.  
 

Ik heb besloten ‘Avast’ Mobile security te gaan gebruiken. Er is (bij de Google Play 

Store) een gratis (Free) versie beschikbaar. Die heeft bij PC Magazine de ‘Editors 

choice’ status en heeft bij diverse tests een 95,5 tot 100% detection score. De Free 
versie doet wat hij belooft. Maar ik heb wel gemerkt dat hij na een paar maanden 

gaat zeuren om de Premium versie te nemen voor €50,- per jaar. Dat zeuren is 
soms vervelend als je een lange film afspeelt en verder niets doet met je apparaat. 

Het beeld wordt dan afgedekt door het zeurvenster. 

Als je de premium versie neemt heb je daar geen last meer van maar bovendien 
kun je dan beschikken over een grote lijst van nuttige extra’s waar je bij andere 

producten extra voor moet betalen. ‘Avast’ heeft verder ook het voordeel dat die 
ene licentie ook geldt voor al je andere mobiele apparaten zoals telefoons en tablets 

die ooit zijn aangemeld bij Google met een Google product of toepassing zoals 

Chrome, Google search, Gmail, etc. Ik ben heel tevreden over ‘Avast’. Het updaten 
gaat automatisch en het programma is snel. 
 

Ik wens jullie veel plezier met de PC/Telefoon/Tablet! 
 

Jan Schoonenberg 
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: de ALSTROEMERIA. 
In het voorjaar kwam ik de Alstroemeria tegen 

in een tuincentrum hier aan de Costa Blanca. 
De planten vielen me vooral op, door hun 

exotisch aandoende fraai gekleurde bloemen, 
die lelie-achtig zijn. Ook herkende ik deze 

bloemen als bekende veel voorkomende 
snijbloemen. Bij nader onderzoek bleek het te 

gaan om de ligu-hybriden van de Incalelie. 

(Hybride is een kruising van b.v. twee 
verschillende variëteiten.) De Incalelies kende 

ik vanuit mijn ‘vorige’ leven in Nederland, als 
toepassing in plantenborders. Het geslacht van 

de Incalelies behoort tot de Narcissenfamilie 

(Amaryllidaceae). Kenmerkend bij deze 
Alstroemeria ligu-hybride is, dat de bladeren gedraaid zijn, waarbij de onderzijde 

van het blad naar boven gekeerd is. Ook kenmerkend is, dat de dikke vlezige 
wortels zeer breekbaar zijn en voorzichtig behandeld moeten worden, bijvoorbeeld 

bij het verpotten. De Alstroemeria ligu wordt zo’n 60 cm hoog en heeft de fraaie 
kleuren van o.a. diverse tinten lila,maar ook roze, rood of 

paars. De Alstroemeria dankt zijn naam aan de Zweedse 

rechtsgeleerde Clas Alstroemer (1736-1794), een leerling 
van Linneaeus. Hij heeft de plantensoort ontdekt in Chili 

en Peru, dus Zuid Amerika. Daar de grond kalkarm moet 
zijn, maar rijk aan humus en voedingsstoffen en tevens 

vochtig gehouden moet worden, betekent dit, dat de plant 

niet geschikt is om rechtstreeks hier aan de Costa Blanca 
in de grond te planten. Maar kan juist zeer goed 

toepasbaar zijn als pot of kuipplant op een terras e.d. 
Daar de plant afkomstig is uit de tropen en subtropen, 

verlangt de Alstroemeria een beschutte plaats, liefst in de 
zon of halfschaduw. 

Deze zomer heb ik de plant in mijn tuin als kuipplant uitgeprobeerd. Verrassend 

vond ik, dat de plant zo uitbundig en lang blijft bloeien. De hele zomer vertoonde 
de plant als het ware een prachtig exotisch boeket van roze-achtige gekleurde 

bloemen in scheuten gerangschikt. Belangrijk is, dat de verwelkte bloemstelen tot 
op de grond worden teruggesnoeid. Hierdoor creëert u, dat nieuwe bloemstelen 

zich kunnen ontwikkelen. Ook van belang is, dat u gedurende het voorjaar en de 

zomer regelmatig vloeibare mest aan de planten toedient. 
Conclusie, als u op uw terras een opvallende plant wil toepassen, dan komt deze 

Alstroemeria daar zeker voor in aanmerking. 
 

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. 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 de maand oktober 
2014 is dat ds. Bert Oosthoek uit Arnhem. 
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 (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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