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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 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 2015 is vastgesteld op € 80,00 per persoon. 
Bankrekening: IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544   BIC: BSABESBB 

   

Colofon: Deze nieuwsbrief verschijnt 9× per jaar en ligt steeds voor u 
klaar in de bar van ons clubgebouw. Vanaf januari 2006 zijn alle 

nieuwsbrieven digitaal gearchiveerd op onze website en kunnen 
daar onbeperkt worden geraadpleegd. 

 

Redactie: 
Lay-out: 

Annette François 
Lex Vos de Wael 

Advertenties: Louk Clavan 
 

Kopij: Uiterste inleverdatum volgende nummer: 16 december 2014. 
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com  

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com


Pagina 6 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 
 

  



Nieuwsbrief december 2014 Pagina 7 

BESTUURSSAMENSTELLING PER 27 NOVEMBER 2014 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 325 666 

nvoc.christiaanjacobs@gmail.com  

Externe zaken 

Biljarten 

Golf 
Technische zaken 

Toneel 

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 

Theo Tappen 

691 126 570 
nvoc.theotappen@gmail.com  

 

Advertenties 

Lay-out 
Tennis 

Golf 

2de penningmeester n.t.b. 

 
 

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 n.t.b. 

 
 

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.theotappen@gmail.com
mailto:nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@gmail.com


Pagina 8 NVOC ‘De Lage Landen’ 

    
 

   



Nieuwsbrief december 2014 Pagina 9 

COMMISSIES & CONTACTEN 
 

   

Accommodatie: Peter Croughs 

Chris Jacobs 

966 490 385 

634 325 666 

Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125 

Bibliotheek: Beatrijs Bachman 966 495 398 

Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 

965 745 628 

659 813 701 

Bridge: 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:   

Golf: 

nvoc.golf@gmail.com  

Perry van Glabbeek 

Esta Löchter 

Wim Witteveen 

966 498 075 

 

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 

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 966 495 398 
  

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

 

Maandag 

Hele dag Biljartclub 
12:00 - 14:00 Zangkoor Alegría 

14:30 - 17:00 ClubBand 
19:00 - 19:20 Inschrijven bridge 

19:30 - 23:00 Bridgedrive 

  
  

Dinsdag 
Hele dag Biljartclub  

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

 met Coby en Beatrijs 

  
  

Woensdag 
Hele dag Biljartclub 

Vanaf ± 13:00 Golf 

19:30 Klaverjassen 
  

  
Donderdag 

Hele dag 
10:00 - 13:00 

11:00 - 12:30 

Biljartclub 
Tekenen en schilderen met Louk 

Jeu de boules (in het park van Moraira) 

16:00 - 20:00 Clubmiddag 
16:30 - 18:00 Geldzaken  

15:30 - 18:00 Bibliotheek, uitleen en verkoop van boeken 
 Fotokopiëren. 

  

Vrijdag 
Hele dag Biljartclub 

10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark 
14:30 - 14:50 

15:00 - 18:30 

Inschrijven bridge 

Bridgedrive 

  
  

Zaterdag 
Vanaf ± 13:00 Golf   
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MAANDKALENDER EN EVENEMENTEN IN 2014 & 2015 
 

pagina 

DECEMBER 2014 

6 dec 10:00 uur Bergstappers  

10 dec 09:15 uur Kerstinkopen in Valencia  *****  

16 dec 20:00 uur Filmavond:  ‘Lucia de B.’ (clubhuis) 27 

26 dec 17:30 uur Kerstdiner  ***** 29 

    

      JANUARI 2015  

1 jan 12:00 uur Nieuwjaarsduik (strand el Portet)  

  aansluitend cava + erwtensoep (clubhuis)  

10 jan 09:30 uur Kookworkshop  

13 jan 20:00 uur Filmavond  (clubhuis)  

17 jan 10:00 uur Bergstappers  

17 jan 09:30 uur Kookworkshop  

25 jan 10:30 uur KKK  

27 jan 20:00 uur Klassieke Muziekavond  

    

     FEBRUARI 2015  

14 feb  Bloesemtocht  

    

    

       MAART 2015  

18 mrt  Fallas Valencia  

 
 

*****   Bij deze activiteiten: inschrijven bij de gastvrouwen.  ***** 
Uw betalingsbewijs is uw toegangsbewijs. 

 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien 
van toepassing - onze website en/of mededelingen@nvoc-delagelanden.com in 

de gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten!  
 

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO 
 

 
 

Mededelingen via mededelingen@nvoc-delagelanden.com dienen ingeleverd te 
worden bij de voorzitter van de Evenementencommissie óf een van de leden 

van het Dagelijks Bestuur, waarna Mohan Metha voor publicatie zal zorgen. 
 

 

 
 

Mededelingen van persoonlijke aard graag ook melden aan het secretariaat als 

u wilt dat het bestuur van de club daar op reageert. 
 

 

 

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

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

  

mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
mailto:mededelingen@nvoc-delagelanden.com
http://www.teulada-moraira.es/apartados/agenda/1258
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Reumatoloog 
 

Paul van ’t Pad Bosch 
 

Afspraak:  afspraak@reumasalud.nl  
 

  

mailto:afspraak@reumasalud.nl
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 
 

Na het super herfstweer doet de winter langzaam zijn intrede. 
Ons clubleven dobbert langzaam verder, meer hoeft dit niet te 

zijn. 

We hadden weer een fijne Goud van Oud waar meerdere 
danspasjes gezet werden. Ook de andere activiteiten zijn nog 

altijd een fijn treffen onder gelijkgezinden. 
Leden reizen af en aan, ook ik behoor tot die groep. Zodoende 

vertrek ik straks en zie jullie hopelijk in december terug. 

 
Christiaan Jacobs 

 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 

De contributie voor 2015 bedraagt ongewijzigd € 80,-  
 

Graag overmaken vóór 31 januari 2015 op rekening van: 
NVOC De Lage Landen,  nummer:  0081 0674 6300 0138 6544  bij de 

SabadellSolbank in Moraira, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. 

Dit nummer kunt u terugvinden in de ledenlijst. 
 

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf een buitenlandse bankrekening, dient u de 

volgende gegevens te gebruiken: 
 

IBAN code: ES05 0081 0674 6300 0138 6544 
BIC: BSABESBB 
 

Mocht u contant willen betalen of pinnen dan kan dit op donderdagmiddag 

(clubmiddag). Onze voorkeur gaat uit naar overmaking op onze bankrekening. 
 

Indien de contributie niet vóór 31 januari 2015 is ontvangen, wordt een verhoging 
toegepast van € 5,- in verband met extra werkzaamheden. 
 

Theo Tappen 

 
 

VAN HET BESTUUR 
 

Waarom de rubriek Wie-Wat-Waar? 

Al enkele malen is deze rubriek gestart om dan bij gebrek aan bijdragen te stoppen 
waarna er vervolgens weer stemmen opgaan om er nogeens mee te beginnen. 

Waarom? Een mens kan niet alles weten maar met elkaar weten we veel. Vandaar 

toch nog maar weer een poging met deze rubriek. Omdat alles steeds in beweging 
is, veel niet hetzelfde blijft. Praktisch gesproken: nieuwe restaurantjes,   
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nieuw te ontdekken plekken, musea, tentoonstellingen, sportfaciliteiten, noem maar op. 
Is u iets speciaals ter ore gekomen, heeft u iets meegemaakt of iets gedaan waarvan u 

denkt dat ook een ander daar plezier van heeft of zijn voordeel mee kan doen, meldt 
het dan voor de rubriek: Wie-Wat-Waar. 
 

Het bestuur 

 
 

GEZOCHT:  KOEL-VRIESCOMBINATIE 
 

Wij zoeken een goede koel- vriescombinatie voor gebruik in de keuken van ons clubhuis 
Arnesol. Wellicht heeft een lid zo’n combinatie ongebruikt staan. We vragen wel een 

kast met goede rubbers en een laag energieverbruik. Graag uw reactie naar Joop 
Dekker 966498399, Piet Beemsterboer of Peter van Bloppoel 966498773, email: 

nvoc.petervanbloppoel@gmail.com  
 

De barcommissie 

 
 

VAN HET BESTUUR 

 
Dit artikel is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 

drukwerk uitgave van deze Nieuwsbrief.  (red.) 
  

mailto:nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
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Dit artikel is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 
drukwerk uitgave van deze Nieuwsbrief.  (red.) 
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Concerttournee Spanje Daniel Wayenberg & Martin Oei 

 
     Huisconcert  21  december 
 

    U I T V E R K O C H T  
 

     Voor huisconcert 28 december nog 
      kaarten en alle overige locaties 
 

• Javea/Xabia  Kaarten  € 49,- incl. drinks & tapas, ontmoeting met de 
pianisten.  
Op 21 en 28 december (14 H), Villa El Nido, Calle d Mila 15/17, Javea/Xabia 
 

• Benidorm  Kaarten  € 21,- waarvan € 1 naar de Voedselbank in Benidorm. 
Op 22 december (15 H) in de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente “Het 
Anker”  in Benidorm (schuin tegenover ‘Benidorm Palace’). 
De pianisten spelen op een Steinway concertvleugel. Iedereen is welkom. Ook 
hier is een mogelijkheid voor een drankje in de pauze en aansluitend een 
ontmoetingsmoment met de pianisten.  
 

• Valencia  Kaarten  € 25,- 
Op 23 december (17 H) in het prestigieuze  La Palau de la Musica (Sala 
Rodrigo) Valencia. 
 

• Denia   Kaarten  € 25 waarvan  € 2 naar  “iniciativa Betania”. 
Op 25 december (Kerstdag, 11 H) in het Marriott Golf Resort & Spa in Denia 
Het concert op een Steinway concertvleugel  in La Sella Gran Ballroom.  
Het Marriott Hotel biedt aansluitend  een uitgebreide Kerstbrunch. 
Kaarten concert incl. brunch kosten € 65,- 
 

• Alicante  Kaarten € 20,-. 
Op 26 december (19 H) in het beroemde  Auditorium (ADDA, Sala de la 
Camara) in Alicante. 
 

 

Daniel Wayenberg en Martin Oei spelen op alle locaties: 
 

• 
• 

 
 

• 
 
• 
 
 

Brahms: Hungarian Dances 1, 2, 3 

Albeniz: Iberia Parts 
 

PAUZE 
 

Chopin: Nocturne in cis op. posth. 
             Impromptu Fantasy 
Rachmaninov: Six Morceaux op.11 
Barcarolle, Scherzo, Thème Russe, Valse, 
Romance, Slava 
 

(quatre-mains) 

(Daniel Wayenberg solo) 

 

 

(Martin Oei solo) 

(quatre-mains) 
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     Kaarten voor alle concerten bestellen:  
 
        huisconcert 21 december uitverkocht 
 

• Alle concerten via Peter Neeteson 
- op de club 
- via  www.momentosdemusica.es  
- peter@momentosdemusica.es  
- telefonisch (0034) 634 979 620 

 

• voor La Palau Valencia ook direct: 
http://es.palaudevalencia.com/ver/2791/DANIEL-WAYENBERG--piano---
MARTIN-OEI--piano.html  
 

• voor ADDA Alicante ook direct: 
https://www.instanticket.es/teleentrada/ReservasSV  
 

• voor Marriott Denia ook  direct:  
- denia.reservations@marriotthotels.com  
- telefonisch bij het Marriott  Hotel: 96 575 71 04  
- aan de balie van het Marriott Hotel Denia 

 

 

      Peter Neeteson / Momentos de Musica wenst u 
      veel luistergenot! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

http://www.momentosdemusica.es/
mailto:peter@momentosdemusica.es
http://es.palaudevalencia.com/ver/2791/DANIEL-WAYENBERG--piano---MARTIN-OEI--piano.html
http://es.palaudevalencia.com/ver/2791/DANIEL-WAYENBERG--piano---MARTIN-OEI--piano.html
https://www.instanticket.es/teleentrada/ReservasSV
mailto:denia.reservations@marriotthotels.com
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Dit artikel is alleen te bekijken in de uitsluitend voor NVOC-leden beschikbare 
drukwerk uitgave van deze Nieuwsbrief.  (red.) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

BIEBNIEUWS 

 
Hoewel het voor ons altijd goed weer is om te lezen, vinden anderen de winter de 

perfecte leestijd. Voor de overwinteraars hebben wij weer een aantal mooie en 
spannende boeken gekocht. 

Boeken die al een tijd niet gelezen zijn hebben wij uit het assortiment verwijderd 
(deze zijn te koop voor €0,50 per stuk) om plaats te maken voor de nieuw gekochte 

of gekregen exemplaren. De vernieuwde catalogus kunt u raadplegen op de website 

onder het kopje ‘snelmenu’. 
Wellicht hebben uw zomergasten boeken achtergelaten die niet meer in de koffer 

pasten. U maakt ons er blij mee, zij worden óf in de collectie opgenomen óf gaan in 
de verkoop om van dit geld  actuele boeken aan te schaffen. 
 

Beatrijs Bachman  
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VERSLAG KKK VAN 26 OKTOBER 2014 

 

En bijna voordat we het merkten, was het weer zover: de laatste zondag van de 
maand, tijd voor Koffie, Kuieren en Kletsen met de NVOC. 

In het clubhuis was het bij aankomst al een gezellige drukte. Veel mensen zagen 

elkaar terug na een min of meer lange afwezigheid in de zomer. Het onderdeel 
Kletsen kwam al goed op gang nog voor de wandeling begon, maar dat is eigenlijk 

altijd gegarandeerd in orde. 
Na het inventariseren van de culinaire wensen van de deelnemers voor het etentje 

erna, gaf Chris uitleg waar we naartoe gingen. Door het bos reden we naar de weg 

die vanuit het dorp Benitatchell naar de Cumbre gaat. Nog voor de weg gaat 
stijgen, vind je aan de linker kant restaurant Monte Video, het start- en eindpunt 

van de wandeling op deze schitterende nazomer dag. De route ging geheel over 
smalle asfaltwegen en voerde ons onderlangs de urbanisatie die we vanaf de 

doorgaande weg Moraira - Benitatchell kunnen zien liggen. Nooit zou ik vermoed 
hebben dat een van de toegangswegen tot dit mooie landelijke gebied bij het 

Ecopark van Benitatchell is! Ook werd duidelijk dat de bewoners van deze woonwijk 

die gelegen is aan de voet van de Cumbre kunnen genieten van een weergaloos, 
panoramisch uitzicht.  

En zo kuierden dan ongeveer vijftig NVOC-leden en een paar trouwe viervoeters 
door de campo richting urbanisatie Monte Vista III. Bodywarmers en vestjes werden 

uitgedaan, honden kregen drinken, want het was warm..! Omdat het bereiken van 

bovengenoemde woonwijk tevens keerpunt van de wandeling was en het tempo 
hoog genoeg was om tijd over te houden, werd er in de schaduw gepauzeerd en 

genoten we van meegebrachte abrikozen en ander lekkers dat rondging. 
Bij restaurant Monte Video aangekomen, ging vrijwel iedereen eerst richting de bar 

om zich na deze inspanning te laven. Het personeel had inmiddels de tafels gedekt 

en na wat heen en weer geschuif lukte het om iedereen een plek te geven, hetzij 
binnen, in de sfeervolle patio of in de naya aan de zijkant. 

Het restaurant was kort ervoor van eigenaar gewisseld en de staf heeft haar 
uiterste best gedaan om het onze grote groep naar de zin te maken. Als altijd 

smaakte het eten heerlijk, we hebben ook geleerd dat  gamba's op de kaart ook 
slechts één gamba kan betekenen. Of de wijn goed was of matig weet ik niet, 

daarover lijken de meningen verdeeld. In elk geval vloeide deze uitstekend de 

dorstige kelen in, kortom de stemming zat er weer uitstekend in. Chris en Adriaan: 
wat heerlijk dat jullie zo van wandelen houden en over zoveel pioniersgeest 

beschikken om elke weer zo'n mooie route te vinden voor de KKK-deelnemers. 
Namens ons allen: dank je wel! 

Regien 

 
 

VERSLAG BERGSTAPPERS VAN 1 NOVEMBER 2014 

 

We verzamelden om 09.30 bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij  het Solpark. Met een 
groep van 23 mensen reden we naar Lliber waar de wandeling begon.  
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Het was een prachtige wandeling van 2,5 uur, we pauzeerden onder een soort 
boom die pepertjes laat vallen. Er werden bij een soort dierentuintje zeehonden, 

ibissen en papegaaien gezien. Ook was er een eenzame ezel die in de schaduw 
stond. We liepen over een dam in een beekje dat vol lag met kroos. Verderop lag 

de beek onder ons, enkele mensen liepen naar beneden om alles van dichtbij te 

bekijken. Al met al een geslaagde wandeling die werd afgesloten met gezellig eten 
in restaurant La Piscina in Parcent. 

Harm 
 

 
BERSTAPPERS IN DECEMBER 

 

We gaan weer bergstappen op zaterdag 6 december 2014 (de eerste zaterdag van 
december). We verzamelen weer om 10:00 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon vlakbij 

het Solpark. Op dit moment is nog niet bekend waar we gaan wandelen, het zal 
zeker een interessante wandeling worden. U krijgt hier z.s.m. via e-mail bericht 

over. Voor informatie kunt U bellen met Harm Kroon, tel: 634 398 125. We rekenen 

weer op een grote opkomst. 
Harm 

 
 

FILMAVOND OP DINSDAG 16 DECEMBER 2014 

 

Lucia de B. 
 

LET OP: DE FILMAVOND IS DEZE MAAND ÉÉN WEEK LATER DAN NORMAAL! 
 

Drama over het waargebeurde verhaal van Lucia de Berk, de verpleegster die zes 
jaar gevangen zat wegens een onterechte veroordeling tot levenslang 
 

Judith is een jonge en ambitieuze parketsecretaris, die het 

dossier van Lucia de B. op haar bureau krijgt. Lucia is een 
eigenzinnige verpleegster, die argwaan wekt als ze voor de 

zoveelste keer bij een onverklaarbaar sterfgeval betrokken is. 
Een baby van slechts een paar maanden oud. Het ziekenhuis 

schakelt de politie in. Het onderzoek naar de 'Engel des 

Doods', zoals de pers Lucia noemt, is zwaar. Ze heeft geen 
sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs te 

praten. Op grond van een bloedtest wordt ze uiteindelijk 
veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en drie 

pogingen ertoe. Kort hierna worden er echter vraagtekens 

gezet bij de betrouwbaarheid van de test en Judith begint te twijfelen. Haar baas 
(Malherbe) wilt hier niet van horen en in Hoger Beroep krijgen zij Lucia opnieuw 

veroordeeld, nu zelfs levenslang met TBS.  
 

Een spraakmakend waargebeurd verhaal waar de kranten lang over vol gestaan 
hebben. De film is weliswaar gebaseerd op het boek van Lucia de B en geeft het   
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afschuwelijke drama weer dat haar is overkomen: slachtoffer worden van een 
groepsproces. De filmmakers hebben er echter voor gekozen om een officier van 
justitie als ‘klokkenluider’ op te voeren. Daarmee staat de film inhoudelijk ver af 
van de werkelijke historische context. Het is gezien de zeer taaie strijd tégen 
justitie, die er door zo veel ‘buitenstaanders’ is gevoerd voor Lucia's vrijspraak, wel 
een erg grove ‘dichterlijke vrijheid’ nu het Openbaar Ministerie de credits krijgen. 
Zij hebben bepaald niet op eigen kracht de medische en juridische ‘errors’ herkend 
en erkend. Niet alleen tijdens de zaak Lucia de B werden feiten anders 
weergegeven. Ook daarna is in publicaties vaak creatief omgesprongen met de 
feiten. ‘Gewoon menselijk’. Zie voor het werkelijke verhaal www.luciadeb.nl . 
 

De film (duur 92 minuten) kwam dit voorjaar uit en zal vanavond vertoond worden 
met een inleiding door Erik Hulleman (oud-Advocaat en oud-Raadsheer-plv in het 

Gerechtshof Leeuwarden).  Aanvang om 20:00 uur. 
 

Lydia & Guusje la Rivière Zijdel 
 

 

NVOC  KERSTDINER  2014 

 

op vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag  
 

Zaal open om 17:30 uur,  aanvang om 18:00 uur. 
 

Het menu: 
 

Ontvangst met een glas cava 
 

Trio van amuses 
 

Salade Niçoise met verse tonijn 
 

Romige zuurkoolsoep met gerookte forel 
 

Gevogelte rollade met dragon-mosterdsaus en gratin van zoete aardappel 
 

Kaasplankje met een glas port 
 

Dessert 
 

Koffie 

 
Prijs: € 22,- per persoon  
 

Door het team worden op deze maaltijd afgestemde wijnen geselecteerd die per 

fles worden verkocht voor acht kruisjes.  
 

Inschrijven en betalen bij de gastvrouwen  Indien er plaatsen over zijn, kunnen 

niet-leden inschrijven voor € 25,00 per persoon.  
 

De evenementencommissie  

http://www.luciadeb.nl/
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NVOC  CLUBREIS  2015 

 

Maandag 20 april t/m vrijdag 24 april 2015. 
 

5 daagse busreis inclusief half pension in het centraal gelegen 4* sterren 
hotel ‘CORONA DE GRANADA’. 
 

GRANADA, de hoofdstad van de 

provincia Granada, gelegen aan de voet 
van de Sierra Nevada. De stad van het 

Alhambra, het enig overgebleven Moorse 

paleizencomplex van Spanje.  Een stad 
die bruist van energie, culturele oudheid, 

Andalusische gezelligheid en van de 
Flamenco. Een stad om te wandelen 

door de sfeervolle straatjes of te 
shoppen in de moderne winkelstraten. 

Een stad met tapa-barretjes en terrasjes op gezellige pleintjes waar in de namiddag 

vele Granadinos genieten van ‘chocolate con churros’. Kortom, een stad die leeft 
van de vroege ochtend tot de late avond. 

 
R E I S B E S C H R IJ V I N G 

 

1ste dag   MORAIRA – GRANADA 
Vanaf Moraira rijden wij over de Autovia naar Granada. Onderweg maken we een 

koffiestop en een lunchstop. Rond 16:00uur arriveren wij in de binnenstad van 
Granada bij hotel ‘Corona de Granada’. 
 

2de dag   GRANADA – ALHAMBRA en GENERALIFE 

‘s Morgens staat de bus voor ons klaar voor een stadsrondrit door Granada waarbij 
u de imposante gebouwen van deze Andalusische stad zult zien. Daarna zal de 

chauffeur ons naar het Alhambra brengen. Na een kopje koffie  bezoeken wij eerst 

de tuinen van het Generalife en onder begeleiding van de Nederlandstalige gids 
Carlos zal het Alhambra en het Palacio de Carlos V bezocht worden.  
 

3de dag   GRANADA of de DRUIPSTEENGROT VAN NERJA.   De keuze is aan U! 

U kunt de gehele dag  in Granada blijven om de stad verder te ontdekken, of na het 
ontbijt met de bus meegaan naar de druipsteengrot van Nerja, mooi gelegen aan 

de ‘Costa Tropical’. Deze imposante druipsteengrot met zijn wonderlijk gevormde 
stalagmieten en stalactieten wordt ook wel ‘De kathedraal van het Paleolithicum’ 

genoemd. 
 

4de dag   GRANADA of JAEN.       Weer aan U de keuze. 
Ook deze dag kunt u weer in Granada blijven of na het ontbijt meegaan naar de 

stad Jaen, ten noorden van Granada. Onderweg kunt u meer dan vijftig miljoen 

olijfbomen tellen, want de provincie Jaen is het belangrijkste olijven producerende 
gebied van Spanje   
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JASON GAST OVER LICHAAMSHOUDING EN LAGE RUGKLACHTEN 

De meest voorkomende klachten die wij in onze kliniek zien zijn lage 
rugklachten. Deze klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. De 
oorzaak van lage rugklachten ligt echter ALTIJD in een of meerdere 
gewrichten van dit gebied en dan wel in de vorm van een 
gewrichtsontsteking. Een gewrichtsontsteking ontstaat door overbelasting 
en dat betekent dat er door deze overbelasting schade is ontstaan in het 
betrokken gewricht. Deze gewrichtsontsteking heeft als gevolg dat de 
spieren in dit gebied zich aanspannen, zenuwen eventueel geïrriteerd 

raken en er dus pijn ontstaat die niet zomaar overgaat. 
Die overbelasting kan worden veroorzaakt door een trauma, zoals een gasfles even snel 
(verkeerd) optillen; door een dwangstand van een gewricht zoals bij een bekkenscheefstand of 
door een verkeerde lichaamshouding. Meestal is er sprake van een combinatie van 
bovenstaande oorzaken. 
Een slechte lichaamshouding is een constante belastende factor voor de wervelkolom, omdat 
die er altijd is. Deze belastende houding die zich vaak uit in een gebolde bovenrug met de 
schouders naar voren en/of een (te) holle onderrug zorgt ervoor dat de betreffende gewrichten 
constant in elkaar worden gedrukt. Dit zorgt voor overbelasting en dus voor de 
gewrichtsontsteking(en). In het geval van een te holle rug worden de kleine facetgewrichtjes in 
de lage rug constant in elkaar gedrukt. Mensen die dat hebben, hebben vaak jarenlange 
rugklachten met wisselende intensiteit. Lang stilstaan en slenteren doet de rugklachten 
verergeren en vaak is er uitstraling naar de benen en/of buikregio. Felle stekende pijn wordt 
gevoeld als een afstapje over het hoofd wordt gezien of een abrupte beweging wordt gemaakt. 
Dit komt allemaal omdat er sprake is van een chronische ontsteking in de facetgewrichten 
terwijl deze gewrichten in elkaar worden gedrukt, als er dan door een felle beweging in één 
keer heel veel druk in de gewrichten wordt gezet, doet dit erg veel pijn. Slenteren en lang 
stilstaan zorgt er ook weer voor dat de gewrichten overmatig in elkaar worden gedrukt. 
 

In onze kliniek is het aanpakken van de lichaamshouding een vast onderdeel van het 
behandelplan. Vrijwel altijd moet er eerst gezorgd worden dat het mogelijk is de houding aan te 
passen door de flexibiliteit en balans in de wervelkolom terug te brengen en hierdoor de pijn te 
verhelpen. Eerst moeten de gewrichtsontstekingen herstellen met behulp van chiropractische 
behandeling! Het heeft geen zin direct met oefeningen te beginnen, daar dit de klachten vaak 
verergerd. Eerst is er een behandelfase en daarna moet de patiënt zelf de verantwoordelijkheid 
nemen om de houding, ook al is die er het hele leven en ‘zit het in de familie’, met behulp van 
specifieke oefeningen te veranderen. Dit is een belangrijk onderdeel van het behandelplan, 
omdat het vaak een groot deel van de oorzaak betreft. 
 

Wij analyseren de lichaamshouding met een speciaal computerprogramma en bekijken/ 
bespreken dit grondig met de patiënt. Naar aanleiding van de uitkomst wordt een oefening 
gegeven die thuis moet worden gedaan nadat het eerste gedeelte (de behandelfase) van het 
behandelprogramma is doorlopen. Wij hebben korte gemakkelijk thuis uitvoerbare oefeningen 
ontwikkeld die de houdingsproblematiek specifiek aanpakken. Deze oefeningen kosten weinig 
tijd, maar dienen wel elke dag gedaan te worden, ook wanneer er helemaal geen klachten meer 
zijn. Uw lichaamshouding heeft zich tijdens uw gehele leven ontwikkeld en heeft dus tijd nodig 
te veranderen. 
 

Wij merken dat door onze complete aanpak van onder andere de lichaamshouding, klachten 
snel weggaan en ook wegblijven! 
 

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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5de dag   GRANADA – MORAIRA 
Na het ontbijt rijden we weer terug naar Moraira. Onderweg maken we weer een 

koffiestop en een lunchstop 
 

In samenwerking met FD Travel Group, die de organisatie van deze reis in handen 
heeft, kunnen wij u deze 5-daagse busreis op basis van halfpension aanbieden voor 

€ 295.- p/p (toeslag 1-pers. kamer € 100.-) exclusief entree´s. 
We reizen met een bus van Ultramar (TUI groep) en logeren vier nachten in Hotel 

‘Corona de Granada’. Tevens is er tijdens de gehele reis ervaren Nederlandse 

reisleiding van De Jong Intra Vakanties aanwezig. 
 

Betalingsvoorwaarden: 
€ 50.- aanbetaling bij reservering bij onze gastvrouwen of d.m.v. e-mail naar 

nvoc.evenementen@gmail.com. U ontvangt dan per omgaande een mail met de 
bankgegevens voor de overboeking. De restbetaling dient voor 20 maart 2015 

voldaan te zijn. 
 

Indien gewenst, tevens bij uw reservering te betalen: 
€ 25.-  Bezoek aan het Alhambra, i.v.m. vooraf te bestellen entreebewijzen. 

€ 15.-  Annuleringsverzekering. 

€ 15.-  Reisverzekering. 
€ 25.-  Gecombineerde annulerings- en reisverzekering. 

 
De evenementencommissie 

 
 

TEXAS SCRAMBLE OP DE IFACH GOLFBAAN 

 

Iedere laatste zaterdag van de maand organiseert het golfcomité de spelvorm texas 

scramble en daar wordt gretig op ingeschreven. Zo ook op 25 oktober; maar liefst 
44 enthousiastelingen van de club meldden zich! 

Dat betekende 11 flights die enkele uren het dal van de golfbaan bezet hielden.  

Texas scramble is vooral erg leuk voor degenen die wel een aardige bal kunnen 
slaan, maar hem even zo vaak een beetje verkeerd raken. Tenminste, dat is mijn 

persoonlijke ervaring. Doordat de beste bal van de vier telkens genomen wordt, 
vlieg je op voor jou onbekende vleugels naar de laatste hole. 

Wij (Marleen, Jan B., Rudy en Annette) waren de laatste flight, maar zoals bleek, 
zeker niet de minste. We slaagden erin gemiddeld iedere keer een par te maken. Er 

kwam natuurlijk wel het nodige management aan te pas, omdat ieder vier afslagen 

moeten nemen, maar ook dat ging ons prima af. Resultaat: wij eindigden op de 
eerste plaats! Dat leverde naast een zeer tevreden gevoel per persoon twee flessen 

cava op die we met een big smile in ontvangst namen. 
Op het terras met het mooiste uitzicht van de omgeving genoten we van een erg 

lekker buffet en daarna vergastte de clubband Just Us ons op heerlijke dansmuziek. 

Niks moe van die 18 holes (op vleugels, weet u nog wel), we swingden er vrolijk op 
los. Jan J. en zijn Anieta moeten daarna nog heel mooi gezongen hebben bij hun   
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gitaarspel, maar toen genoot deze winnares al van haar verdiende rust. 
Een heerlijke dag, waarin alles meedeed om hem onvergetelijk te maken. Bedankt, 

organisatoren, weer eens een keer. 
 

Annette François 
 

 

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! 
 

Opvoeden 
Deze zomer, net over de Duitse grens bij Nijmegen, was ik van de fiets gestapt om 

de lekkere bessen van een kornoeljeboom te eten. Terwijl ik daarmee bezig was, 

kwam er een moeder met een zoontje aan, die ik vertelde hoe lekker die bessen 
waren. Dat was niet best! Of ik gek geworden was! Om haar jongen die giftige 

bessen aan te bevelen! Al etend probeerde ik nog uit te leggen dat het beter was 
om hem te vertellen wat giftig was en wat niet, dan om alles van de natuur maar 

als gevaarlijk te beschouwen. Tevergeefs. Briesend sleurde ze haar zoontje mee 
naar huis.  

Deze herfstvakantie in Moraira bij de WOK. Onze beide kleinzoontjes legde ik uit dat 

er veel meer is dan kroepoek en bami en wees enthousiast op de drie soorten 
inktvissen, de messchelpen en de kikkerbilletjes. Met kokhalsgeluiden lieten ze me 

staan. Ik trok me daar niets van aan, vulde mijn bord naar mijn smaak en liet dat 
nog even aan hen zien. Na het eten even uitbuiken aan het strand. Zoals u weet 

loopt er een stroompje helder water vanaf het meertje langs het strand naar de 

rotsen in zee. Het water ziet er schoon uit en zal dat ook wel zijn, ondanks de 
honderden vissen, de eenden en de bruine ratten die afkomen op al het brood dat 

over het hek wordt gegooid. Echter, onder het bruggetje en halverwege de zee 
monden rioolpijpen uit op dat stromende water. Onder die pijpen ziet het water er 

troebel uit en zelfs ik vind dat eigenlijk best vies. Als gevolg van die smerigheid, is 
daar een aanzienlijke biologische activiteit, dat wél. 

De jongste kleinzoon, tien jaar, was dan ook al gauw druk in de weer met het 

vangen van visjes en andere kleine beestjes. Na enige tijd ging hij over op het 
grotere werk, wat wij overigens nog niet direct door hadden. En ja, daar kwam hij 

aan! Met een slang van ongeveer een halve meter. Of die giftig was, Opa. Neen, 
dat is een gladde slang, die is niet giftig, maar laat hem maar weer los in het 

meertje en laat hem jou toch maar niet bijten! Daarna ving hij er nog één en nog 

één! Trots liep hij met die slangen rond langs de zonnebadende mensen, die er met 
gemengde gevoelens naar keken. Sommigen slaakten een kreet, anderen kwamen 

bij ons vragen of ze giftig waren, een enkeling schoof een stukje verder bij ons 
vandaan. Opvoeden blijft moeilijk, zelfs voor een ervaren opa. 
 

Paul van Halteren  
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DE MEDITERRANE TUIN 

 

Deze maand: Phormium tenax ‘Variëgatum’. 
De Phormium komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland en wordt ook wel Nieuw-

Zeelands vlas genoemd. 

Er zijn twee soorten van dit geslacht, dat tot de lelie-familie behoort. Het groeit in 
pollen en heeft harde, zwaardvormige bladeren met vlezige wortels. Juist om de 

decoratieve vorm van de bladeren wordt het gekweekt. Het brengt echter ook 
sierlijke buisvormige bloemen voort, die meestal vaalbruin, geel of rood/oranjebruin 

zijn. De bladvezels behoren tot de sterkste uit het hele plantenrijk. Vroeger 

gebruikte men ze voor touw en grof weefsel. Uit de wortels, die zeer bitter smaken, 
werden vroeger medicijnen gemaakt 

tegen scheurbuik en syfilis. 
Van de Phormium zijn, zoals ik u al 

noemde twee soorten, t.w. Ph.colensoi 
en Ph.tenax. De Phormium wordt vaak 

ook aangeboden in purperkleurige 

bladeren.  
In dit artikel wil ik vooral de Phormium 

tenax ‘Variëgatum’ naar voren halen. 
Deze plant heeft 1 tot 3 meter lange, 

zeer stijve en leerachtige, groen-

blijvende bladeren met gele randen. Deze kunnen wel 10 cm breed worden. 
De plant kan goed tegen de droogte, maar hoe meer vocht de plant krijgt, hoe 

groter hij zal worden. Zelf geef ik de plant door het jaar heen niet teveel water. De 
hoogte is dan ook niet meer dan ruim 1 meter. U kunt hem toepassen in borders, 

maar ook als solitaire groep. Hij houdt van een plaats in de volle zon.  

Hij kan een alternatief zijn voor bijvoorbeeld de Agave americana ‘Marginata’, die 
ook groen van kleur is met gele randen. Vooral ook in de wetenschap, dat meer en 

meer de agaves hier aan de Costa Blanca aangevallen worden door vooral de 
Picudo negro (de zwarte kever) met het gevolg dat er al heel wat planten 

gesneuveld zijn. Natuurlijk juist vooral op die plaatsen 
waar je het niet wilt. Maar ik heb ze zelfs ook bezig gezien 

in combinatie met de Picudo rojo (de rode kever), die al 

zoveel palmen heeft vernietigd. Ten opzichte van de 
agave heeft u met toepassingen van de Phormium geen 

last van stekels. 
Overigens is de Phormium in Nederland een populaire 

kuipplant. Hier kunt u gelukkig door het subtropische 

klimaat de plant direct in de grond planten. 
Zeker is, dat wanneer u kiest voor een toepassing van de Phormium tenax 

‘Variëgatum’ u een mooie, aparte, statige, decoratieve plantengroep in uw tuin 
verkrijgt, die zeer ondersteunend werkt t.o.v. andere planten. 
 

Rik de Greeff  
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 

Teulada-Moraira Nederlandse ambassade in Madrid: 
Passeo de la Castellana 259-D 
28046 Madrid 
Telefoon: 913 537 500 
Tel. uitsluitend urgente noodgevallen: 629 654 321 
Ambassadeur: Drs. C. van Rij 
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 17:00 uur. 

Gemeentehuis 965 740 158 
Policia Local 965 740 946 
Rode Kruis 965 740 950 
Brandweer 112 
Guardia Civil 062 
Medisch centrum: 
Teulada 965 741 136  
Moraira 966 490 204 Consulaat van België: 

Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5 
03002 Alicante 
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757 
E-mail: alicante@diplobel.be  
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 14:00 uur. 

Nooddienst 112 
Tele-taxi 965 744 281 
Automobilistenhulp RACE 965 740 794 
Seprona 965 146 129 
 
Benissa   
Brandweer 965 781 185 ANWB Benidorm 

Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades 
Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887 

Guardia Civil 965 730 722 
Automobilistenhulp RACE 965 730 194 
 

KERKDIENSTEN 
 

Op verzoek van leden vermelden wij plaats en aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de (wijdere) omgeving van Moraira. 
 
Benidorm 
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora 
del Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, 
elke zondag om 11:00 uur. 
 
Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond. 
 
Protestantse kerk: van de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemeente: ‘Het Anker’, elke 
zondag om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum 
‘El Ancla’, Calle Doctor Severo Ochoa 10, hoek 
Calle de la Haya bij het BP benzinestation, 
Rincón de Loix (telefoon: 966 865 977) 

Dénia 
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming. 
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur. 
 

Kerk San Antonio: 
elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur. 
 

Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente te 
Dénia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h kasteel) 
Kerkdienst elke zondag om 11:00 uur, waarin een 
Nederlandse predikant voorgaat. In de maand 
december 2014 is dat ds. Ties Prins uit Waddinxveen. 
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:alicante@diplobel.be
http://www.kerkdenia.nl/
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