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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 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 

penningmeester. 
Contributie: De contributie voor 2013 is vastgesteld op € 80,00 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: 17 december 2012 

E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com 
Drukker: Mar y San Design - Moraira 
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BESTUURSSAMENSTELLING per 22 november 2012 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 337 907 
nvoc.christiaanjacobs@gmail.com 

Accommodatie 

Biljarten 
Fietsclub 

Golf 
Technische zaken 

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 Anne-Lize Jaspers-Goddijn 

695 867 006 
nvoc.annelizejaspers@gmail.com 

Exposities 

Keuken 
Publicatiebord 

Schilderen 

Waarnemend 

Bestuurslid 

Perry van Glabbeek 

966 498 075 
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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: Joany Hübscher 965 745 206 & 659 674 974 
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: 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 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 
Edwina Zengerink 

678 172 119 
966 491 457 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 667 441 720 
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Adverteren in de Nieuwsbrief of op onze website 

www.nvoc-delagelanden.com 

 

vraag naar onze gunstige tarieven voor  

kwart, halve of hele pagina advertenties in kleur of zwart-wit 

of banners op de website 

informatie:  advertenties@nvoc-delagelanden.com 

 

 

  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:advertenties@nvoc-delagelanden.com
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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 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
13:00 - 16:30 Mode Op Maat 

 met Coby en Bernadette 
 

 

Woensdag 
Hele dag Biljartclub 

 
10:45 - 12:15 

13:30 - 14:00 

16:00 - 17:00 

Spaanse les door Nico Huikeshoven: 
Enigszins gevorderden 

Gevorderden 

Licht gevorderden 
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 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 2012 & 2013 
 

pagina 
 

DECEMBER 2012 
 

6 dec.  Live muziek met tapa’s  

9 dec. 16:00-20:00 ‘Goud van Oud’ borrel  

11 dec. 20:00 uur Filmavond 30 

26 dec. 17:00 uur Kerstdiner  ***** 22 

    

JANUARI 2013 

1 jan. 12:00 uur Nieuwjaarsduik in El Portet  

  Aansluitend in het clubgebouw cava  

  en erwtensoep.  

    

FEBRUARI 2013 

17 febr.  Bloesemtocht  ***** 32 

    

APRIL 2013 

8-12 april  Bridgereis naar Carmona  

    

 
 

*****   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. 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden, 
 

Hier het eerste woord van jullie nieuwe voorzitter Christiaan 

Jacobs. Ik ben een man van weinig woorden en zal het dus kort 

houden, wel kan ik jullie beloven dat ik deze taak van harte 
neem. 

We hebben een bloeiend clubleven en zullen met het voltallige 
bestuur ons best doen dezelfde weg te bewandelen. Daar ik 

reeds geruime tijd deel uitmaak van het huidige bestuur, ken ik 

het reilen en zeilen van de Nederlands-Vlaamse club en weet ik 
dat we goed bezig zijn. Desalniettemin sta ik altijd open voor 

nieuwe positieve ideeën van alle leden. 
 

Graag bedank ik onze aftredende voorzitter Liesbeth voor haar inzet gedurende 
haar bestuurstermijn en wens haar nog vele fijne jaren in onze club. 
 

Christiaan Jacobs 

 

 
COMMUNICATIE VIA E-MAIL 

 
De ontwikkelingen gaan snel, communicatie verloopt snel, iedereen kan meteen 

overal van op de hoogte zijn. Dit geldt zeker voor de jongere generaties maar ook 

wij komen nog heel aardig mee. Veruit de meesten van onze leden beschikken over 
een e-mailadres. Dit is erg praktisch vooral waar het ad hoc Mededelingen betreft. 
 

Maar… van een aantal mensen hebben we het e-mail adres niet, of heeft geen e-

mail of heeft het om privacy redenen niet aan de club doorgeven. Dit aantal is te 
klein om wanneer nodig niet via de email te werken, maar het is te groot om 

iedereen daarvan persoonlijk te benaderen Wij willen al diegenen die geen e-mail 

hebben dringend aanraden om met iemand die ze kennen of die in de buurt woont 
en wel e-mail heeft een afspraak te maken hen van Mededelingen van de club op 

de hoogte te houden.  
 

Wij doen ook een verzoek aan een ieder die van e-mailadres verandert dit ook 

meteen door te geven aan de club. 

 

Tenslotte een tip voor mensen die de Mededelingen niet ontvangen: dit kan komen 
doordat uw computer de afzender niet herkent en het bericht naar de spam 

verwijst. In dat geval is de oplossing de afzender van de Mededeling als contact 

aan te maken. 
 

Het Bestuur  
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Deze pagina is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 

drukwerk uitgave van deze Nieuwsbrief.  (red.) 
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Deze pagina is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 

drukwerk uitgave van deze Nieuwsbrief.  (red.) 
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CULTURELE MAANDKALENDER  DECEMBER 2012 

 
Feestdagen:  
 

- Donderdag 6 december: ‘dia de la constitutión’. 
 

- Zaterdag 8 december: ‘la Inmaculada Conceptión’. 

 
Auditori (Concertgebouw) Teulada 
 

Zaterdag 22 en zondag 23 december,  

om 19.00 uur - € 26,-* 
‘El lago de los cisnes’; ‘Het Zwanenmeer’ van 

Pyotr ILych Tchaikovsky door het ballet van 

Moskou. 
 

Vrijdag 28 december, om 20.00 uur - € 10,- 

‘Concierto Lirico de Navidad’; Benefit 

Kerstconcert voor de parochies van Teulada en 
Moraira. 

 
* Indien u lid bent van de ‘Amigos del auditori’ geniet u een korting van 20% voor 

maximaal 2 personen. 
 

Entree tickets zijn o.a. te verkrijgen in Espai la Senieta in Moraira en te betalen met 
uw creditcard. 

 

De ‘Tarjeta de amigo del auditori’ alleen op woensdag-, donderdag- en vrijdag- 
ochtend tussen 11:00 en 13:00 uur bij het Auditori in Teulada. 

 
De Evenementencommissie 

 

 
KERSTDINER 26 DECEMBER 2012 

 
Ook dit jaar kunt u weer genieten van een sfeervol, 

heerlijk kerstdiner in het clubhuis op Tweede Kerstdag.  
 

Hier zal Kok Kroef en zijn equipe weer borg voor staan.  

 
U krijgt maar liefst zes gangen voorgeschoteld.  

 
De kosten bedragen € 20,- per persoon. 

 

Om 17:00 uur kunt u elkaar al treffen voor een aperitief.  
 

Om 18:00 uur gaat u aan tafel.  
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Het kerstmenu ziet er als volgt uit: 
 

Ontvangst met een glas cava 
~ 

Amuse 
~ 

Huisgerookte zalm met citroenmayonaise 
~ 

Romige spinaziesoep 
~ 

Kleine verrassing van het keukenteam 
~ 

Lamsbout met vulling van kalfsvlees 
en calvados-tomatensaus 

~ 

Kaasplank met een glas port 
~ 

Dessert 
~ 

Koffie met iets lekkers 
 

Er kunnen maximaal 75 gasten deelnemen. U kunt zich inschrijven en betalen bij 
de gastvrouwen. Eventuele introducés kunnen pas de laatste week ingeschreven 

worden. 
 

De Evenementencommissie 
 

 

KKK  25 NOVEMBER 2012 
 
Een wel heel bijzonder verslag dit keer van de KKK. Wij zijn vereerd dat dit 
speciale clublid een keer zijn bijdrage wilde leveren (red). 
 

Lieve mensen van de club, 
 

Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Pascha Roderick la Rivière Zijdel van de 
Gooische Doodles. Althans dat staat in mijn paspoort. Ik vind het zelf een hele 
mond vol, dus voor het gemak luister ik ook naar alleen ‘Pascha’. Dat is de 
gewoonte in de club heb ik begrepen; iedereen heet Petra, Marijke, Koos of Marc. 
Maar als je Kees heet, ben je Kees van Lida, anders kom je in de war met al die 
andere kezen. 
 

Ik woon nu twee maanden aan de Costa Blanca, in Moraira en het bevalt me prima 
hier. Er is van alles te beleven. Met Lydia mag ik ’s morgens vroeg al naar het 
strand, want dan is de politie nog niet wakker. Met Guusje maak ik lange 
wandelingen langs de wegen. Ik schrik nog wel van het harde geblaf van hele grote 
honden, maar sinds ik ontdekt heb dat ze achter die muren en hekken moeten 
blijven durf ik er wel langs te lopen.  
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Onlangs zijn we op stap gegaan met een heleboel mensen, wel 40 heb ik horen 
zeggen, en ook een paar andere honden. Die zagen mij niet zo zitten, ik ben nog 
maar een brugpieper in hun ogen terwijl ik bijna net zo groot ben als zij. Nou ja, niet 
net zo groot als Bruno, maar die is ook wel héél erg groot. Zo wil ik later ook 
worden, net zo groot als Bruno.  
Terwijl de mensen binnen zaten hebben Bruno en ik een terrasje gepikt. Hij is wel 
een toffe gozer maar niet zo spraakzaam helaas. Wij kregen alleen maar water, 
dus dat beviel me niet. Toen heb ik het op een blaffen gezet, dat vond het 
personeel niet zo leuk. Normaal mag je als hond hier geen restaurant binnen, je 
snapt het niet want die schoenen van de mensen zijn veel viezer dan onze pootjes, 
die houden we immers goed schoon. Ik kreeg het toch voor elkaar en heb de hele 
poos lief onder de tafel gelegen. 
 

Voordat we gingen eten hebben we eerst een museum van moderne kunst 
bezocht. Ik niet hoor, dat is niet helemaal mijn ding. Als je daar meer over wil weten 
moet je bij Chris zijn, mevrouw Chris wel te verstaan.  
Daarna gingen we naar Marc Meijer, een Vlaamse schilder hier in Xabia, die een 
exposé hield over kunst. Ik heb er niet veel van gesnapt, behalve dan dat als je met 
een oorspronkelijk idee komt je miljoenen kan verdienen. Hij geeft ook schilder-
lessen, als ik me nu eens aanmeld als schilderskwast zou ik dan ook miljoenen 
kunnen verdienen? Dan ben ik de eerste Australian Labradoodle in de Quote 500, 
lijkt me kei gaaf.  
Vrouwtje Guus had me 
beloofd dat we een fijne 
wandeling zouden maken, 
maar dat bleek niet 
helemaal te kloppen. We 
liepen de pier van de 
haven heen en weer. Het 
rook er naar vis, maar je 
kon ze niet zien want het 
water was veel te ver weg. 
Trouwens, ik weet niet of ik 
wel van dat natte spul 
houd, laatst viel ik er 
pardoes in, was dat even 
schrikken!  
Om het goed te maken zijn                                                                                    Leuk Spaans eethuis hier !   

we na het eten nog even naar het strandje van Granadella geweest. Er is daar niet 
zoals bij ons voor de deur lekker zand, maar kiezelstenen en keien. Dat loopt niet 
lekker maar ik heb me er toch wel even uit kunnen leven.  
Het is heel grappig hier met water. Het komt steeds op je af om met je te spelen 
maar als je er aan wilt snuffelen rent het weer hard weg. Het smaakt ook heel 
anders dan uit mijn bak thuis, wel pikant.   
 

Al met al vond ik het super om mee te mogen met de KKK en hoop dat ik er de 
volgende keer weer bij mag zijn.  
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CURSUS WEERBAARHEID VOOR MANNEN AFGESLOTEN 

 
De cursus Weerbaarheid voor 

mannen is onlangs afgesloten. 

Getuige het gedicht hieronder 
van een van de cursisten was 

hij een groot succes.  
 

Lydia Zijdel laat weten dat de 

nieuwe cursus Weerbaarheid 
voor vrouwen in de derde week 

van januari zal beginnen.   
 

 
VOOR LYDIA 

 

Cursus ‘ Weerbaarheid en Zelfverdediging’ 
(niet te verwarren met de cursus ‘Eerbaarheid en Zelfbevrediging’ !) 

 
Als iemand in een donker steegje 

een plotse aanval op mij pleegt, 

en als hij ouder is dan tachtig 
en honderd pond of minder weegt : 

 
Nou, dan komt hij op de koffie 

en van een koude kermis thuis… 
Dan grijp ik hem bij strot en schouder, 

vermorzel hem tot puin en gruis ! 

 
Maar als zo iemand jong en sterk is 

En zwaargewicht nog bovendien, 
dan denk ik aan de raad van Zijdel : 

Wie dan niet weg is, is gezien ! 

 
Want Lydia heeft mij geleerd, dat 

verdediging vaak lópen is: 
dat overmoed soms slechts de hoop laat 

dat d’hemelpoort nog open is… 

 
Ik leef voortaan met zorg en vreze, 

en kijk goed naar mijn opponent : 
Het is vaak beter weg te wezen 

wanneer je oud en weerbaar bent ! 
 

                                               N.N.  
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FILMAVOND IN DECEMBER 

 
De stand van de zon 

Multatuli gaf de Zuid-Aziatische archipel haar 

beroemde bijnaam ‘gordel van smaragd’. Indonesië 
roept nog altijd de koloniale beelden van weelderige 

natuur en exotische schoonheid op. Naast 
rijstplantages en wajangpoppen wordt het land echter 

ook gekenmerkt door wijdverbreide armoede en 

corruptie. En hoewel Indonesië veelal geassocieerd 
wordt met typisch oosterse religies als boeddhisme, is 

ze het grootste moslimland ter wereld.  In De stand 
van de zon portretteert de documentairemaker Retel 

Helmrich voor het eerst de familie Sjamsuddin, die hij 
zou blijven volgen in de daarop volgende delen: de 
stand van de maan en de stand van de sterren. Bij 

voldoende belangstelling willen we in drie avonden de 
hele reeks aan u presenteren.  

 
De stand van de zon toont het leven van de familieleden - grootmoeder Rumidjah, 

haar twee zonen Bakti en Dwi en haar kleinkinderen - in Jakarta tegen de 

achtergrond van de Reformasi, de politiek instabiele periode die volgde op het 
aftreden van president Soeharto. Beelden van demonstraties, met grootschalige 

politie-inzet tegen protesterende studenten, worden afgewisseld met opnamen van 
het dagelijks leven van de Sjamsuddins. Die twee raken elkaar regelmatig, zoals bij 

de verkiezingen, als Bakti meedoet aan een demonstratie, of als haar zoons 
Rumidjah plagen met haar steun voor regeringspartij Golkar. In zijn bekende Single 

Shot Cinema-stijl, met een vloeiend bewegende camera, lange opnames en geen 

commentaar of interviewvragen, registreert Retel Helmrich de spanningen tussen 
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stad en platteland (waarnaar Rumidjah regelmatig terugkeert), het christendom 

(waartoe de Sjamsuddins traditioneel behoren) en de islam (waarin Bakti zich 
verdiept) en tussen arm en rijk. Rode draad is de immer ondeugend grijnzende 

Bakti, die door zijn moeder en broer streng wordt toegesproken op zijn goklust en 

lethargie. 
De hele reeks werd nationaal en internationaal gelauwerd en kreeg talloze prijzen. 

De filmavond is zoals gewoonlijk op de tweede dinsdag van december:  
11 december om 20:00 uur. Speelduur ongeveer 125 minuten. 

 

Wil Heeffer 

 

 
BLOESEMTOCHT 

 

Hoewel het nog enige tijd duurt is de organisatie al volop bezig met de 
bloesemtocht. Deze wordt gehouden op zondag 17 februari 2013. U kunt zich 

inschrijven bij de gastvrouwen vóór 1 februari 2013. De kosten bedragen € 23,- 
per persoon. Hierin is een kop koffie vóór de start, een versnapering onderweg 

alsmede een uitgebreide lunch begrepen. Het belooft, evenals vorige jaren, een 

‘happening’ te worden. Meld u derhalve tijdig aan om teleurstellingen te voorkomen. 
 

Het organisatiecomité, 

Jopie, Yvonne, Gilles en Theo 

 

 
STOELHONKBAL  

 

en andere (psycho) fysieke activiteiten in het clubgebouw 
Drie weken geleden is de cursus Bewegen voor jongere Ouderen van start gegaan 

en zijn er wekelijks ca. 10 tot 12 leden (van allerlei leeftijden en mogelijkheden) 
actief bezig. De lessen van 1,5 uur vliegen voorbij, met een gevarieerd beweeg 

aanbod (stoel aerobics of Tae bo; valpreventie oefeningen; en diverse spelletjes en 
activiteiten – diabolo, flowersticks, jongleerbordjes en ballen, enz.). Vanaf medio 

januari zal er een vervolg komen, maar met wat aanvullingen. 

Via Ted Hornstra, één van onze leden, werd ik geattendeerd op Stoelhonkbal als 
mogelijk activiteit voor die leden die fysiek (tijdelijk) niet heel actief kunnen zijn, 

maar wel competitief ingesteld. In het zomerprogramma wordt er door deze groep 
leden o.a. jeu de boules gespeeld, maar op minder warme of op regenachtige 

dagen, vervalt vaak hun activiteit. Ook voor hen biedt Stoelhonkbal een aardige 

binnen activiteit 
Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede benaming. De spelers moeten wel degelijk 

staan en naar de honken (stoelen) lopen. Als je niet speelt, zit je in afwachting van 
de volgende beurt op een stoel. Het is een leuk spel waar met plezier veel wordt 

bewogen en heeft een prettige sociale kant.  In plaats van een knuppel worden   
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stoffen zakjes gevuld met rijst in een speciale bak met gaten en met cijfers op 3,5 

meter afstand vanaf de ‘thuisplaat’ geworpen. In die bak zitten negen gaten die 
corresponderen met de honken (1ste, 2de, 3de honk, ‘uit’ en natuurlijk homerun). 

Indien een honk gegooid is mag men een stoel opschuiven. Dus eigenlijk zijn de 

spelregels hetzelfde als bij het gewone honkbal: twee teams, drie honken (dat zijn 
stoelen), thuisplaat en homeruns. Dus spelen twee teams ‘tegenover’ elkaar, en 

heeft elk team een eigen teamcaptain en staat het hele spel onder leiding van een 
scheidsrechter. 

In overleg met de evenementen commissie zal besloten worden of Stoelhonkbal als 

extra activiteit gegeven gaat worden in een vast te stellen frequentie (wekelijks, 2-
wekelijks of maandelijks) en of dit i.p.v. de lessen Bewegen voor oudere 

Jongeren zal komen of er naast. In de komende weken zullen Ted en Lydia een 
introductie demonstratie geven tijdens één van de clubmiddagen, en als daar 

voldoende animo voor is zullen zij samen deze activiteit gaan aanbieden. Houdt het 
mededelingenbord e.o. de website in de gaten. 

 

Weerbaarheid voor vrouwen: op vrijdag 30 november a.s. (10-13 uur) is er een 
besloten herhalingsles voor de cursisten van de vrouwen weerbaarheid cursus  van 

het afgelopen seizoen in het clubgebouw. Op woensdag 30 januari 2013 start 
een nieuwe Cursus psycho-fysieke weerbaarheid voor vrouwen (totaal 8 weken) 

van 10-12 uur. Opgeven verplicht bij de gastvrouwen op donderdagmiddag. Kosten 

voor het te gebruiken materiaal € 15,- p.p. voor de gehele cursus. 
 

Lydia la Rivière-Zijdel, docent Bewegen voor Jongere Ouderen en Psycho-fysieke 
Weerbaarheid. Telefoon: 647 116 066 of e-mail: lydiazijdel@gmail.com 

 
 

CLUBBAND 

 
In de nieuwsbrief van juni 2012 heb ik muzikanten uitgenodigd zich te melden om 

te kijken of het mogelijk is een eigen clubband te vormen. Tot heden heb ik vijf 
positieve reacties ontvangen. Aangezien mijn oproep net vóór de zomer kwam en 

veel leden naar Nederland zijn gegaan in de zomermaanden, was het tijdstip van 

mijn oproep niet zo gelukkig gekozen. Vandaar deze hernieuwde oproep aan 
muzikanten die het, net als ik, erg leuk vinden om muziek te maken zich bij mij te 

melden om te kijken of wij gezamenlijk iets leuks van de grond kunnen krijgen. 
Naast muzikanten ben ik ook opzoek naar mensen die goed kunnen zingen. M.i. is 

er voldoende talent in onze club om een clubband in het leven te roepen. Wees 

niet te bescheiden en meld je aan op mijn e-mailadres: 
nvoc.theotappen@gmail.com  

In januari wil ik samen met degenen die zich hebben aangemeld een middag 
beleggen om de mogelijkheden te onderzoeken 

 
Theo Tappen 

mailto:nvoc.theotappen@gmail.com


Pagina 34 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 



Nieuwsbrief december 2012 Pagina 35 

SPAANSE LES 

 
Al heel wat jaren heb ik veel leden van onze club mogen helpen om een klein 

beetje de Spaanse taal onder de knie te krijgen. Nou ja, onder de knie krijgen is 

misschien wat veel gezegd. Maar toch komen sommige heel ver.  Spaans is voor 
ons Nederlanders een moeilijke taal en wij zijn nu eenmaal geen twintig meer. Je 

moet veel studeren, maar het is de moeite waard. Als je je een beetje kunt 
uitdrukken in het Spaans wordt dat door de Spanjaard buitengewoon gewaardeerd. 

Ik ben dit jaar weer gestart met drie groepen. Drie verschillende niveaus, van heel 

licht gevorderd tot behoorlijk gevorderd. De groepen zitten vol. Er was nog meer 
belangstelling, maar op dit moment kan er niemand meer bij. Begin februari begin 

ik met een nieuw blok van 13 of 15 lessen. Ik zal een nieuwe indeling maken, 
zodat er wat leerlingen bij kunnen komen. Ik zal zeker een uur vrij maken voor een 

nieuwe groep beginners als daar belangstelling voor is. Laat het maar weten aan 
de gastvrouwen of aan mij.  

 

Mijn telefoonnummer is: 968 979 837 of 680 172 746.  E-mail: niekelly@gmail.com 
 

Nico Huikeshoven 
 

 

NIEUWS VAN BILJARTVERENIGING  ‘KrijtUwTopje’ 
 

De Herfstkampioen van ‘KrijtUwTopje’  is afgelopen maandag feestelijk ontvangen 
op de luchthaven Schiphol. De feestelijkheden waren naar Schiphol verplaatst in 

opdracht van de burgemeester van Katwijk, die na de recente rellen bij de Blauw-

Witten (Quick Boys) de veiligheid voor een rijtour in open koets niet kon 
garanderen. Driekwart van Katwijk is in opstand naar aanleiding van de slechte 

resultaten van Quick Boys. De assistent-trainer had de storm zien aankomen en 
had verleden week al zijn ontslag  ingediend en maandag jl. na de nederlaag tegen 

Volendam (4-1) heeft de hoofdtrainer de handdoek in de ring gegooid. Een logisch 

gevolg van een ploeg die moet promoveren en nu al na 7 wedstrijden al 14 
verliespunten heeft. Wie zal de nieuwe trainer gaan worden? Zijn er kandidaten 

vrij? Ron Jans vrijgekomen bij Standard Luik, John Karelse komt vrij bij NAC, Peter 
Wesselink van Spakenburg kan ook een kandidaat zijn of misschien wel  Kattukker 

AandeWiel. Of zal de Hoofdklasse te laag zijn voor deze mannen. Ook de vraag of 

het wel aan de trainer ligt. Mogelijk verkeerde spelers gehaald. De trainer krijgt als 
eerste altijd de Zwarte Piet toegespeeld en is het haasje. Het degradatiespook ligt 

op de loer zoals onze correspondent uit Katwijk vermeldt. Er moet iets gebeuren. 
Allereerst zaterdag winnen van Bennekom uit. Het zal toch niet gebeuren dat QB 

stuivertje wisselt met FC Rijnvogels.  
 

Dinsdag jl. werden de eerste oefenpartijen gespeeld ter voorbereiding van het 

eventuele Winterkampioenschappen c.q. Voorjaarskampioenschappen 2013. Theo   
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speelde zijn eerste partij tegen Kees en won met 25 – 22. Een Nek aan Nek race. 

Mogelijk dat Kees al met zijn gedachten aan de thuisreis liep te denken of 
misschien was hij wel bezig met de gedachten dat hij sportpark Nieuw Zuid weer 

moest gaan betreden i.v.m. de onderscheiding die naamgenoot Jaap bij QB voor 

zijn 60 jarig lidmaatschap gaat krijgen. Dit zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan. 
Kees zal daar zeker bij aanwezig zijn al is het voor hem in het hol van de leeuw 

(QB). Mogelijk dat dit met de 
leeftijd toch nog wel een slijt. Maar 

ja, Kees zal er zijn. 

De twee Rotterdamse straat-
biljarters ‘Motor Henkie’ en ‘Nico 

van de Oude Maas’,  beiden ook op 
hoog niveau gespeeld – Euromast 

– vochten de onderlinge strijd uit. 
Routinier Nico trok aan het langste 

eind en won met 25–15. Door deze 

overwinning moest Nico aantreden 
tegen Theo. Nico had duidelijk zijn 

kruit verspeeld en ging ten onder met 25–9.  
Kees, die na zijn nederlaag  tegen Coos, ex-voetbaltrainer in de regio Den Haag, 

Wassenaar en Voorschoten, moest spelen, herstelde zich redelijk met een 25-9 

overwinning.  Is er tijdens deze partij over voetbal gesproken? Niemand zal het 
weten. Coos de  nieuwe trainer voor Quick Boy’s? Coos: ‘Nee, ik verlaat Moraira 

voor geen club meer. Mogelijk FC Benissa, FC Benitachel, FC Teulada of FC Moraira 
dat zou kunnen, maar geen Nederlandse club’. Door de overwinning die Cees 

behaalde, moest hij de slotpartij spelen tegen Rotterdamse Nico. In deze partij 
bleek dat Cees niet meer de concentratie kon opbrengen om Nico goed partij te 

geven. Nico had geen medelijden met Cees en zette hem op een 25-10 nederlaag. 

Even slikken voor Cees, maar niet getreurd: a.s. zaterdag zal het glas weer 
geheven worden als Katwijk de winst tegen Kozakken Boys binnenhaalt. Hiermee 

blijft de aansluiting voor de koppositie gewaarborgd. En Cees zal dit weekend 
helemaal in zijn sas zijn als hij zondagmiddag vanaf 12.30 uur zijn zetel bij de AOW 

club heeft verruild voor een luxe zetel in de Kuip en daar Feyenoord ziet winnen 

van Ajax. En mensen geloof mij: Hoop doet Leven! Wij zullen de wedstrijd via 
EredivisieLive in Moraira op de voet volgen. Cees, vergeet niet als de camera je in 

beeld heeft, ons spandoek van ‘KrijtUwTopje’ te ontvouwen. Je mag deze ook over 
de railing van de eerste ring hangen, als het maar in beeld komt. 

De laatste partij was de match tussen ‘Motor Henkie’ en Coos. Henk had de eerste 

partij van zijn Euromast maat Nico verloren en wilde toch niet het biljartcentrum op 
zijn motor verlaten richting Benimarco zonder winstpartij. Coos heeft er alles 

aangedaan om de winst binnen te halen, helaas voor Coos waren de ballen soms te 
klein – te vaak achterom – en gaf hij de Rotterdammer te vaak mooi posities weg 

waarvan Henk met zijn fabelachtig technisch/tactisch stoten dankbaar gebruik 
maakte. Henk won de partij verdiend met 27-17.  
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Op donderdag 25 oktober was de bezetting 4 spelers. Jaap en Kees terug in 

Katwijk om de voetbalzaken bij QB en v.v.Katwijk weer op orde te zetten. John nog 
steeds in Rockanje op zoek naar zijn jachtgeweren en bezig om van zijn huis een 

onneembare vesting te maken. Gerrit was het dorp uit, naar verluidt was hij als 

undercover naar Valencia voor de FC Twente om aldaar het stadion ‘Èstadio Ciudad 
de Valencia’ te inspecteren i.v.m. de komende Europacup wedstrijd van FC Twente 

tegen Levante. Uitslag inmiddels bekend, 3-0 voor Levante. Gerrit had beter de 
scheids kunnen bespelen. Hans in Poppel, mogelijk dat hij de Vlamingen bijstaat in 

deze voor hen moeilijke tijd. 

 
Ziekenboeg  

Ja en dan ook onze twee zieke leden Albert en Ben. Beiden verblijven zij 
momenteel in het ziekenhuis. Speciaal voor jullie beiden:   Veel sterkte in deze zeer 

moeilijke periode en wij, de ‘KrijtUwTopje’ spelers hopen dat jullie je er goed door 
heen slaan. Wij missen jullie erg en we spreken de hoop uit dat wij jullie, al zal het 

misschien wel even duren, weer aan de biljarttafel mogen begroeten. Nogmaals 

veel sterkte. Wij denken aan jullie! 
 

Dus een beperkt oefenprogramma. Nico 
speelde de eerste wedstrijd tegen Theo 

en ging met 25 – 18 ten onder. 
Wassenaarse Coos met Haagse en 

Scheveningse achtergronden trad aan 
tegen onze wekelijkse gastspeler 

‘Handschoen Robby’. Om tegen dit 

fenomeen te spelen kun je rustig 
tussentijds een bakkie koffie nemen. 

Voor Coos een zeer leerzame match 
met vele instructies van Rob zijn kant.. 

Zo moet je het toch onder de  knie gaan krijgen. Goede instructies en veel 

oefenen. De partij eindigde in een 25-7 zege voor Rob, die de volgende week 
richting Nederland afreist. De finale partij van deze oefendonderdagochtend ging 

tussen Rob en Theo. Rob liet even duidelijk zijn klasse zien en zette Theo met 25 - 
4 aan de kant. En de club maar denken dat Theo na zijn Pelgrimstocht naar 

Santiago er helemaal klaar voor zou zijn.  
 

Achteraf blijkt dat Theo niet zijn keu mee heeft genomen naar de Kathedraal en 
dat was nu juist de bedoeling. Advies aan Theo: Neem volgend jaar al je keu's mee 

naar Santiago. Helpt het niet, schaden zal het zeker niet. In de verliezersronde trad 

Nico aan tegen Coos. Ondanks de goede instructies die Coos van Rob had 
meegekregen, had de Rotterdamse Nico weinig moeite met Coos en overwon met 

25–14. 
 

Coos Hübscher 
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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 volgen een aantal anekdotes door een opa 
opgetekend. 
 

 
Rotszwaluwen 
 

Yuna is bij ons op bezoek in Spanje. Ze is helemaal alleen op haar zevende jaar 

met het vliegtuig naar ons toe gevlogen. Op een warme avond sta ik met haar aan 
het einde van onze straat, die bij de afgrond naar de zee dood loopt, en we kijken 

wat naar de zee en al die rotsen. Er vliegen veel rotszwaluwen langs de rotsen 

heen en weer.  
Ik houd een boeiend betoog over het vangen van insecten, hun buikje vol eten en 

het vliegen naar Afrika om daar te overwinteren als er hier in de winter geen 
insecten meer voor ze zijn. In het voorjaar komen ze weer terug om te broeden. Ze 

kijkt me peinzend aan en zegt: Opa? Ja? Vindt u ook dat dit rode bloesje eigenlijk 

niet goed past bij dit oranje rokje? De afstand tussen Opa en zijn kleindochter is 
nog erg groot! 

 
 

Hopeloze pogingen 
 

Onze dochter komt met man en kleinzoontjes tien dagen bij ons in Spanje logeren. 

Tien dagen is lang. Bovendien hebben wij de lieve jongetjes beter in bedwang als 

hun ouders er niet bij zijn en dus bedenken we dat het leuk zou zijn als de ouders 
een paar dagen alleen op stap gaan. Wij suggereren Cartagena. Iedereen 

enthousiast! 
Ze zijn weg en wij proberen om 20:00 uur de beide jongens van zeven en negen in 

bed te krijgen. Zo jongens, tanden borstelen en naar bed! Neen, tanden borstelen 
hoeft niet, dat hoeven ze van papa en mama ook niet. Dat is dan jammer, maar in 

dit huis wel. Mopperend over zo veel onzin borstelen ze hun tanden en gaan na 

enig dralen toch maar naar bed. 
Vier dagen later komen onze kinderen terug en nemen de regie weer over. En dus 

is het die avond: kom, jongens, tanden borstelen en naar bed!  Neen, neen, 
tanden borstelen is niet nodig, dat hoeft van Opa en Oma ook niet. Ik kijk de 

jongens aan. De oudste kijkt enigszins beschaamd terug en gaat zonder verder 

protest zijn tanden borstelen. 
De volgende dag spreek ik hem aan. ‘Jongen, dat was toch wel stom, zeg! Dat je 

wat probeert begrijp ik wel, maar als je weet dat het tóch niet lukt moet je het niet 
proberen’. Hij gaf toe het zelf óók wel een beetje dom te vinden. De jongste niet. 

 
Paul van Halteren 
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OVERPEINZING..... 

 
Het regende dinsdag 6 november, het was kil. Ik had afgesproken om ’s avonds 

naar de film ‘No more without us’, te gaan die in het clubgebouw gedraaid zou 

worden. Ik ging, niet erg verwachtingsvol. 
Ja, ik had de toelichting in het clubblad gelezen, maar dat zijn de woorden van de 

vrouw die het project (met anderen) had opgezet en uitgevoerd. Dan kom je niet 
verder dan bewondering voelen voor die Nederlandse mannen en vrouwen die in  

Ethiopië -dat niet in de vaart der volkeren is meegegroeid naar de welvaart van het 

Westen - een poging hebben gedaan om daar verandering in te brengen.  
Verandering, door een begin te maken om de outcast in dat land, de 

gehandicapten, de weg te wijzen hoe ze boven zich zelf kunnen uitstijgen. Door 
eerst de zelfverdediging zich eigen te maken, wat betekent weerbaarder, minder 

kwetsbaar worden, om zo erkenning te kunnen verwerven. 
Dat de weg wijzen naar erkenning is door Lydia en haar medewerkers gedaan, 

door onderricht in zelfverdediging te geven aan een aantal minder valide jongeren. 

(waarvan er velen zijn in Ethiopië) Het doel van de initiatiefnemers was de 
gehandicapten zo op te leiden, dat die uiteindelijk door het geleerde, zelf les 

kunnen geven in spel en sport activiteiten. Dat is de theorie van het project.  
De films over dit project ‘Nothing about us’ en ‘No more without us’ laten zien, hoe 

en wat er in de praktijk  geleerd, gedaan en beleefd werd in die wereld van 

allemaal gehandicapten.  
 

Allen die in de film meewerkten, Ethiopiërs, Nederlandse jongeren en ook de 

initiatiefneemster Lydia Zijdel, zijn gehandicapt. Dat alleen al maakte op mij een 

diepe indruk. Je leefde mee met de betrokkenheid van die jonge Nederlandse 
mensen bij hun lotgenoten in zo heel, heel andere leefomstandigheden. Zij werden 

zich bewust van hun bevoorrechte thuis situatie. Van hen ging een geweldige 
stimulans uit naar de Ethiopiërs die in sloppenwijken leefden, waar niemand zich 

om hen bekommerde. Juist die jongeren uit Nederland konden laten zien wat ze 

met hun handicap toch nog konden doen en bereiken. Zij gaven het voorbeeld dat, 
als je echt wilt, er veel meer bereikt kan worden dan je voor mogelijk had 

gehouden. 
Diepe indruk maakte dan ook de demonstratie van vaardigheden van de Ethiopiërs 

in de laatste filmopnamen: een acrobaten show! Geleerd in drie jaar enthousiast 
oefenen. 
 

Petje af voor Lydia en alle medewerkers aan dit project, voor wat zij hebben 

gedaan en bereikt. Het werd voor mij en ik denk voor velen een indrukwekkende 

avond die ik niet licht zal vergeten. 
Het was de bevestiging van het Leidmotief dat de directeur van mijn HBS ons 

meegaf voor het nieuwe schooljaar in 1940, het eerste oorlogsjaar: 
‘Ik WIL’, zeg ik het ernstig en stil, het kan bergen verzetten, dat ene woordje ‘WIL’ 
 

Froukje 
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NIEUWE EXPOSITIE TEKEN- EN SCHILDERCLUB 

 
De opdracht voor de kerstperiode was het schilderen van een icoon. We zijn aan de 

slag gegaan aan de hand van verschillende voorbeelden en hebben niet 

geschroomd flink met goudverf te werken. Een enkeling heeft de opdracht vrij 
ingevuld. 

De resultaten zullen vast bijdragen aan de sfeer in het clubhuis, passend bij 
Kerstmis 

 

Wat is een icoon eigenlijk? 
Iconen behoren tot de Oosters-orthodoxe, de Oriëntaals-orthodoxe Kerk en de 

Oosters-katholieke Kerken en zijn onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en 
spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen. 

Iconen zijn meestal geschilderd op een houten paneel. Bij het schilderen dient 
rekening gehouden te worden met bepaalde regels. Deze regels hebben de 

bedoeling voor zuiverheid en uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de 

leerstellingen van de Kerk.  

Een icoon wordt in principe niet gesigneerd, omdat men ervan uitgaat dat het Gods 

hand is. Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar het christendom in de vorm 
van Oosterse orthodoxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de 

Balkanlanden, Oost-Europa en ook Egypte en Ethiopië. 
 

Louk Clavan 
Voorbeelden: 
Russisch icoon 14e eeuw  > 
(Bron: Wikipedia) 
 

 
 
 
Byzantijns icoon 12e eeuw                                                                    Russisch icoon 19e eeuw 
(Bron:Wikipedia)                                                                                            (Bron: Wikipedia) 
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JASON GAST OVER  GIROPRACTIE IN DE TOPSPORT 

 

Blessures spelen helaas vaak een belangrijke rol in de 

(top)sport. Bij de behandeling en het voorkomen van 
blessures speelt chiropractie een steeds  grotere rol. Vooral 

omdat veel blessures hun oorsprong hebben in het foutief 
bewegen van de wervelkolom. Ook door het optimaal 

functioneren van het zenuwstelsel worden prestaties 
verbeterd. Nu nog vooral in de VS met als bekendste namen 

Lance Amstrong, Arnold Schwarzenegger en Michael Phelps. 

Ook in Europa wordt chiropractie steeds bekender in de topsport. Zo is het hoofd 
van het medisch begeleidingsteam van AC Milan een Belgische collega 

chiropractor. Door het beleid wat hij voert, wat berust is op de chiropractische 
filosofie, heeft AC Milan het minst aantal blessures van alle clubs ter wereld en 

voetbalden opa’s als Maldini en Seedorf lang mee in de top. Wij begeleiden in 

onze praktijk tijdens de winter inmiddels een groot deel van het profpeleton 
wielrennen. Ikzelf werk al sinds 1996, tegenwoordig op oproep, bij de Koninklijke 

Zwembond en heb het preventiemodel voor schouderblessures opgezet waardoor 
het percentage schouderblessures bij de nationale waterpoloploegen tot een 

minimum is teruggelopen.  
 

Hier aan de Costa Blanca trachten mensen een gezonde levenswijze na te streven 

door veel te wandelen, tennissen, golven en fietsen. Echter doordat er 
beperkingen of scheefstanden bestaan in de wervelkolom die tijdens het ‘leven’  

zijn ontstaan, kunnen pijnen ontstaan in schouders, knieën, heupen, benen en 
andere gewrichten. Door de wervelkolom te corrigeren en terug in balans te 

brengen, en dat kan tot elke leeftijd, kunnen problemen voorkomen worden of als 
die er al zijn, verholpen worden. De oorzaak van een peesontsteking in de 

schouder is namelijk vaak een niet goed functionerende nek, kniepijn en heuppijn 

meestal een bekkenscheefstand en een tennis/golferselleboog een blokkade in de 
nek/schoudergordel. Verder hebben wij ons gespecialiseerd in het behandelen van 

pijn in de heup, lies, bil uitstralend in de been. 
 

Het is raadzaam ook voordat u (intensief) met sporten begint u wervelkolom te 
laten analyseren. Verder kunnen problemen die ontstaan zijn vaak verholpen 

worden door chiropractie en daarna voorkomen door een revalidatieprogramma, 

omdat de chiropractor de oorzaak van klacht zoekt en zich niet alleen op het 
symptoom richt. Zo is bijvoorbeeld een intensieve massage van een schouderpees 

de juiste behandeling voor een peesontsteking, maar als de oorzaak ergens 
anders ligt, zal de klacht niet verdwijnen. 
 

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 
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DE MEDITERRANE TUIN. 
 

Deze maand: Polygala myrtifolia. ( Vleugeltjesbloem.) 
 

Deze maand wil ik u graag attent maken op een plezierige makkelijke plant. Deze is 
misschien niet enorm opvallend, maar wel dankbaar. Ik praat hier over een heester 

die het hele jaar groen is.  Hij heeft geen stekels of andere ongemakken. Vooral in 

het voorjaar heeft hij een mooie bloei, maar hij kan ook het gehele jaar bloemen 
vertonen. De voorjaarsbloei hieraan de Costa Blanca is al in februari, maart. 

De plant heeft paars-rode 
bloemen met in het midden een 

iets witte vleug en lijkt op een 

vlinderbloem. We praten hierover 
de Polygala myrtifolia. Dit is een 

plant van 1,00 meter tot 1,20 
hoog. De plant is afkomstig uit 

Zuid Afrika. Nog exacter, hij komt 

van oorsprong uit de Kaapstreek. 
De Polygala behoort overigens tot 

het geslacht van de Vleugeltjes-
bloem familie (Poly-galaceae) en 

is over de hele wereld verspreid. 
Hieronder vallen zo’n 500 soorten, zowel heesters als halfstruiken en kruiden. De 

plant gedijt zéér goed hier aan de Mediterranée.  

  
De Polygala vraagt een 

doorlatende, humusrijke 
bodem. Gedurende de zomer-

maanden is het goed om wat 

water te geven, om de plant 
optimaal groen te houden. De 

Polygala myrtifolia kan 
overigens redelijke goed tegen 

de droogte. Hij groeit goed, 
zowel in de zon, als in de 

halfschaduw.  Zwaar terug-

snoeien hoeft u niet. Het beste 
is de droge takken uit de struik 

te halen en verder niet teveel inkorten. Mocht de struik na een aantal jaren 
behoorlijk uitdijen, dan kunt u altijd nog wat forser ingrijpen. U ziet, een makkelijke 

plant, die op vele manieren goed toepasbaar is in uw mediterrane tuin. 

 
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 december 2012 is 
dat ds. Ties J. Prins uit Harlingen. 
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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