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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
MEI 2015 

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

http://www.nvoc-delagelanden.com/
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 27 NOVEMBER 2014 
 

Functie Naam Aandachtsgebied 

Voorzitter Chris Jacobs 

634 325 666 

nvoc.christiaanjacobs@gmail.com  

Externe zaken 

Biljarten 

Golf 
Technische zaken 

Toneel 
Accommodatie 

 

1e Vicevoorzitter Anneke Blokland- 

van Leeuwen 
618 818 744 

nvoc.annekeblokland@gmail.com  
 

Bridge 

KKK 
Klaverjassen 

Secretaris Cora Dekkers-Hulshoff Pol 

965 974 941 

nvoc.coradekkers@gmail.com  

Bergstappers 

Redactie 

Tuinclub 
Ziekencontact 

 

2e Penningmeester Arlette van der Burg-Mol 

965 748 560 
nvoc.arlettemol@gmail.com  

Bibliotheek 

Prikbord 
Spaanse les 

Evenementen 
 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Theo Tappen 

691 126 570 

theotappen@hotmail.com  
 

Advertenties 

Lay-out 

Tennis 
Golf 

 

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 

mailto:nvoc.christiaanjacobs@gmail.com
mailto:nvoc.annekeblokland@gmail.com
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
mailto:theotappen@hotmail.com
mailto:nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@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 966 495 398 

Biljarten: Theo Oudendijk 

Stef Wets 

965 745 628 

659 813 701 

Bridge: 

oudendyk@telefonica.net  

Betty Pennings 

Leny Oudendijk 

966 499 091 

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: Nicole Lesire 965 748 686 

Golf: 

nvoc.golf@gmail.com  

Perry van Glabbeek 

Esta Löchter 

Wim Witteveen 

966 498 075 

966 490 515 

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: Nick Roest 

Anneke Spronsen 

608 403 034 

608 403 034  

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: Ietje Speets 

Babs Beemsterboer 

966 491 198 

965 974 086 

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 Lydia la Rivière Zijdel 634 374 876 

Tuinclub: Mohan Metha 965 745 054 

Website: Lex Vos de Wael redactie@nvoc-delagelanden.com  

Zangkoor ‘Alegría’ Marijke Herben 678 172 119 

Ziekencontact via: Beatrijs Bachman 966 495 398 
  

mailto:oudendyk@telefonica.net
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 2015 
 

pagina 

MEI 2015 

2 mei 10:00 uur Bergstappers 29 

3 mei 17:00 uur Zondagmiddagsalon voor leden van 10 – 110 jaar!  

  Clubhuis. Aanmelden bij de gastvrouwen.  

12 mei 13:00 uur BBQ met muzikaal intermezzo ***** 15 

12 mei 20:00 uur Filmavond 29 

13 mei 10:00 uur Stadsspeurtocht Calpe ***** 29 

21 mei 18:00 uur Belgische kazen en bieren ***** 31 

31 mei 10:30 uur KKK  clubhuis  

    

    

    

           JUNI 2015  

    

    

 
 

*****   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 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 

 
Eerst en vooral wil ik iedereen toch nog een Zalige Pasen 

wensen. We konden er niet zijn maar hebben wel aan iedereen 
gedacht. Het clubleven dobbert langzaam verder en van goede 

vrienden heb ik vernomen dat velen nog altijd enthousiast 
inschrijven voor verschillende activiteiten. 

Onze tweede Algemene Ledenvergadering werd in goede banen 

geleid door onze vice-voorzitster Anneke, waarvoor dank! 
Door familiaire omstandigheden kan ik niet zoveel in mijn 

geliefde Spanje vertoeven maar als alles goed verloopt, zien we 
elkaar in mei terug. Alvast voor iedereen fijne dagen. 
 

Christiaan Jacobs 

 
 

IN MEMORIAM  BEN BRINKMAN 

 

Ben Brinkman is niet meer. Hij was een zeer aangenaam lid van de bridgeclub. Hij 

was een OP & TOP gastheer. Zijn sympathieke en positieve instelling zullen we erg 
missen. Een trouw lid van de bridgeclub die ook altijd zorgde na de wedstrijd voor 

bitterballen. 

Grietje die hem tot het eind toe verzorgd heeft, wensen wij heel veel sterkte toe. 
 

De bridgeclub 

 

 
WIE WAT WAAR 

 

Zaterdag 9 mei 19:00 uur:  Dia de Europa. Entree Gratis ** 

Zaterdag 16 mei 20:00 uur:  VII Festival ´Vila de Teulada´     

                             de Dolçaina i Percussió. Entree Gratis ** 
Vrijdag 29 mei 20:00 uur:  Festival Ballet de Mari Paz. Entree € 4,- 
 

** Hiervoor dient u wel tickets te halen bij ´Espai la Senieta´ te Moraira. 
 

De evenementencommissie 

 
 

SUPERMIDDAG 10 MEI 

 

Omdat we in het najaar van plan zijn weer een lustrum te vieren vindt de jaarlijkse 
barbecue plaats op 10 mei. Het festijn begint om 13:00 uur.  Na een lekker 

voorgerecht volgt het vlees van de BBQ, geserveerd met diverse bijgerechten.  Ter   
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afsluiting presenteren we U een smakelijk toetje. En als ´Kers op de taart´ wordt U 
onthaald op een muzikaal intermezzo !  Inschrijven en betalen: € 15,- bij de 

gastvrouwen en ook introducés zijn welkom. 
 

Het Bestuur 
 

 

VAN HET BESTUUR 

 

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

´OUDE´ ROCKERS MET EEN JONG HART 
 

Wat mogen wij ons als NVOC gelukkig prijzen met dergelijke talenten in onze club. 

Voor de tweede maal dit seizoen werden wij getrakteerd op een geweldige muzikale 

middag, ons bezorgd door zeven (helaas ontbrak één van de zangeressen) super 
getalenteerde (semi-) professionele muzikanten, samen onder de naam Just Us. 

Je voelt je een ‘recycled’ tiener of twintiger als je, met die nieuwe heupen of knieën, 
de meest gekke capriolen op de dansvloer probeert uit te halen welke je nog zo 

herinnert uit ‘de tijd van toen’. Dat het niet altijd meer even soepel gaat, dat buikjes 

in de weg zitten, de benen strammer zijn, het zweet sneller langs de groeven van 
het gezicht loopt, raakt ondergesneeuwd bij het plezier van het meezingen met de 

teksten van weleer. De opzwepende muziek, met mooie gitaarsolo’s van de 
bandleider, afgewisseld door solo’s en fraai blues mondharmonica spel van een 

ander bandlid, vulde 
het gebouw tot in alle 

uithoeken. De act van 

de leadzanger en de 
meeslepende teksten 

waren een lust voor 
oog en oor. Aan het 

elan van de drummer 

lag het niet, dat niet 
alle voetjes de vloer 

opgingen. De bijdrage 
van de vrouwelijke 

gitarist was uiteraard   
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onmisbaar en leverde een mooie klankmix op met de bassist, die ons middenrif liet 
vibreren. De kers op de slagroom was de vocaliste, die deze keer alléén haar 

‘mannetje’ stond. Zij raakte met haar innemende glimlach en warme stem een 
gevoelige snaar bij het publiek, zowel op als naast de dansvloer.  

Wat een geweldige middag en wat een fantastische band. Dank Just Us! 

 
Lydia la Rivière Zijdel 

 
 

VERSLAG BERGSTAPPERS 4 APRIL 2015 

 
Een groep van 30 enthousiaste bergstappers vertrok om 10:00 uur bij  Pan Pan y 

Jamon Jamon vlakbij het Solpark. Via Benissa reden we naar Parcent en vervolgens 
de weg richting Col de Rates. In de buurt van Taberna werden de auto’s 

geparkeerd en begon de wandeling. Het was prachtig weer, bij een uitzichtspunt 

stopten we. Hier was een vergezicht dat doet denken aan de Grand Canyon. Na 2½ 
uur waren we terug bij de auto’s en genoten we van het lekkere eten bij restaurant 

La Piscina. 
 

Harm 
 

 
EEN SCHAT VAN EEN MEISJE GESPEELD DOOR NVOC THEATERGROEP 

 

Tegen de 250 Nederlandstaligen kwamen, verspreid over drie dagen, kijken naar 
het nieuwe theaterstuk van Hugo Renaerts, gespeeld door twaalf enthousiaste 

Vlaamse en Nederlandse clubleden. De aftrap in het Teatro del Sol in La Nucia was 
spannend, want de 

acteurs/actrices 

hadden tot dan toe 
alleen nog maar op 

het podium gestaan 
van La Senieta in 

Moraira. Nu een 
heel ander type 

theater met vol 

daglicht in de zaal 
en een totaal 

onbekend publiek. 
De intensieve 

repetities onder de 

bezielende leiding 
van Hugo Renaerts 

en Greet Liegeois 
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wierpen hun vruchten af, want ondanks de uitdagende nieuwe omstandigheden 
werden de sterren van de hemel gespeeld. Dit eerste optreden werd gevolgd door 

twee uitvoeringen in Moraira, grotendeels voor eigen publiek en in de zaal waar de 
laatste twee maanden twee maal per week werd gerepeteerd. 

De meningen liepen uiteen, zo blijkt als je je oor te luisteren legt op de 

donderdagmiddagen of andere clubbijeenkomsten: ´Moet een dergelijk onderwerp 
nu, als wij daar zelf zo dichtbij staan?´ Dat gold overigens ook voor de spelers zelf, 

die in de periode van instuderen te maken hadden met het overlijden van 
dierbaren. Maar een dergelijk thema is toch onderdeel van het leven. Een greep uit 

de vele opmerkingen van de bezoekers over de uitvoeringen: ´oubollige teksten´; 

´langdradig´; ´matig tot slecht acteerwerk´; ´bij tijd en wijle leuk´; ´tijd voor 
andere stukken van andere auteurs´; ´kostelijk vermaakt´; ´wat was …. goed hè´; 

´knap acteerwerk´. 
 

Het toneelproject is primair de creatieve activiteit van vijftien super gemotiveerde 
mensen (acteurs/actrices en technici) van de club die gedurende bijna een jaar hun 

tijd en energie staken in dit project. Natuurlijk doe je activiteiten grotendeels voor 
jezelf, maar daarnaast is het doel van toneelspelen, net als van schilderen en 

musiceren, ook proberen anderen te vermaken met wat je hebt geleerd. Velen van 

ons stampen niet meer zo gemakkelijk teksten en draaiboeken in hun hoofd als 
twintig jaar geleden. Sommige acteurs/actrices (65 – 80 jaar) hadden al meerdere 

stukken op hun naam staan en gingen ook dit jaar weer de uitdaging aan de lappen 
tekst te leren. Zij lieten de groei in hun acteertalent duidelijk zien. Anderen stonden  

pas een paar maanden op de planken en werden voor het eerst ‘voor de leeuwen 
gegooid’. 

Het enthousiasme van de spelers onderling spatte er in ieder geval van af! Ik kijk al 

uit naar volgend jaar!  
 

Een trouwe fan 

 

 
KKK 

 

Op 29 maart was het weer zover! Met een groep enthousiastelingen gingen we op 
pad na de koffie op de club d.w.z., we reden braaf achter de organisatoren aan die 

met hun mini- autootje in een sneltreinvaart een heel smal bospaadje in reden in de 
hoop dat geen tegenligger het in zijn hoofd haalde dezelfde weg naar boven te 

willen rijden. 
Gelukkig bleek bij aankomst op de weg naar Benitachell dat er drie auto's geduldig 

stonden te wachten tot de stoet ´wandelaars´ beneden was en zij zonder 

schrammen naar boven konden. Vervolgens reden we naar ´San Antonio´, een 
prachtige route. Toen we daar aankwamen, bleek er voor de meesten van ons het 

e.e.a. veranderd te zijn. De bebossing was foetsie en een enorm zwartgeblakerd 
gebied was het resultaat van een grote brand die er is geweest in augustus 2013. 

Het enige voordeel was dat men een prachtig vergezicht had richting Javea en   
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Denia. De wandeling was prima, geen geklim en voor eenieder goed te doen. Ook 
het tempo werd keurig geregeld per mobiel door Chris en Adriaan. 

Het aansluitend etentje bij ´Molinet´ was gezellig en naar ieders tevredenheid. 
Bedankt, organisatoren. Het was een mooie wandeling en graag tot een volgend 

keer. 

 
Een tevreden deelnemer. 

 
 

VERSLAG VAN DE BRIDGEREIS NAAR PENISCOLA, 13 – 17 APRIL 

 
En weer was het gezellig, leuk en heel geslaagd! Het komt er een beetje moeilijk uit 

om dit als organisator te beweren, maar het is gewoon zo. Het ís ook een mooie 
formule: vier dagen op stap in een leuk hotel, alle gelegenheid om overdag de 

omgeving te verkennen, ’s avonds wat te bridgen en tussen door veel te lachen, 

eten en drinken. Peniscola voldeed helemaal aan de verwachtingen, met de 
kruisvaarderburcht en anti-pauselijke paleis, de vele toeristische straatjes en 

restaurants. Op 70 km afstand het prachtige Morella en daar vlak bij een 
schitterend natuurpark. Voor ons was vooral het natuurpark een belevenis; we 

waanden ons soms in Amerika. 
Het weer was goed. Vrij veel 

zon en mooie temperaturen. 

Niet goed genoeg om de zee of 
het zwembad in te gaan, maar 

prima om te wandelen of wat 
langs de boulevard te keutelen. 

Mijn welkomstwoord op 

maandag heb ik gedaan mede 
namens de paus Papa Luna, 

maar dat heeft niet voorkómen 
dat het bridgen verliep met 

hindernissen. Het computer- en 

printersysteem werkt niet meer 
naar behoren! Dat is al jaren zo 

op de bridgereizen, maar dit 
keer was het heel bar. Voor het 

volgend jaar zal ik voorstellen om weer gewoon met loopbriefjes en handmatige 
invoer van een laptop te gaan werken. Dat duurt iets langer, maar geeft veel 

minder ergernis en het levert in ieder geval een uitslag op.  

Dat laatste was de vierde dag niet het geval en dus hebben we een winnend paar 
gekregen op basis van drie sessies. Even goed, Esta en Manfred van harte 

gefeliciteerd met de eerste plaats en het winnen van een dinerbon voor een 
restaurant in La Charra. De tweede prijs, een cadeaubon van tuincentrum Paichi, 

was voor het paar dat het dichtst een van te voren opgegeven score benaderde.  
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JASON GAST OVER  UITSTRALENDE PIJN IN BEEN 
 

In de praktijk komen klachten in rug het meest voor. Dit 

kan gepaard gaan met uitstralende pijn in een of bijder 
benen Deze uitstralende pijnen worden veroorzaakt door 

irritatie of beschadiging van de zenuw. Dit ontstaat als er 

op de zenuw langdurig druk staat, zoals bij een hernia of 
als een wervel tegen de zenuw duwt.  Vaak is de 

betreffende zenuw al langere tijd bekneld en worden de 
symptomen zoals pijn, tintelingen, doofheid en minder 

kracht veroorzaakt door de wisselwerking van de signalen 
tussen de hersenen en het desbetreffende lichaamsdeel 

niet goed doorkomen. De zenuw doet dus makkelijk gezegd zijn werk niet naar 
behoren. Het is te vergelijken met een elektriciteitsdraad waarvan de omhulsel is 

beschadigd en af en toe kortsluiting maakt. Mensen klagen over pijn in de benen 

tijdens lopen, tintelingen bij zitten, pijn in de bil uitstralend naar de knie en zelfs 
helemaal tot in de voet(en). 

Dit probleem kan worden opgelost door de oorzaak van de inklemming van deze 
zenuw weg te nemen, dus de druk op de zenuw weg te nemen. De zenuw kan in 

verschillende plaatsen bekneld zijn; in de wervelkolom, in het bekken en in de 
bilregio. Het is van essentieel belang de werkelijke plek van beknelling vast te stellen. 

Vaak wordt te snel de schuld gegeven aan uitstulpingen/hernia’s van de tussen-
wervelschijven in de wervelkolom en wordt de verkeerde behandelmethode gestart. 

Meer dan eens ligt de oorzaak net buiten de wervelkolom, zoals inklemming van de 

Ischiaszenuw in het bekken. Deze zenuwinklemming geeft uitstraling in het been 
meestal tot aan de knie met pijn in de bil. De aandoening wordt veelvuldig foutief 

gediagnosticeerd als zijnde een hernia.  
 

Wij merken in de praktijk dat mensen te lang met dit soort klachten rondlopen, soms 
jaren, voordat de juiste diagnose wordt gemaakt. Onze kliniek is gespecialiseerd in 

het behandelen van deze klachten. Door middel van Chiropractische technieken als 
manipulaties, mobilisaties, spiertechnieken en aanpassingen in de houding kan de 

druk van de betreffende zenuw worden verwijderd. Wel moet daarna de zenuw 
herstellen. De zenuw is na inklemming beschadigd en zal in zijn geheel moet 

herstellen na het wegnemen van de oorzaak van de druk. Dit is een langzaam proces 
en dit betekent dus, dat na het wegnemen van de oorzaak van de uitstralende 

problemen, het enige tijd duurt voordat de zenuw zijn werk weer volledig en zonder 

pijn doet. Dit proces kan wel worden versneld door het nemen van vitamine B. Verder 
is er GEEN andere therapievorm die een ingeklemde zenuw vrij kan maken. 

In onze kliniek combineren wij Chiropractie, houdingsoefeningen en het nemen van 
voedingssupplementen om dit soort problemen met groot succes te verhelpen. Indien 

nodig maken we gebruik van röntgen en MRI onderzoek om onze diagnose te 
ondersteunen. 
 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze kliniek 
in Calpe.             Jason Gast (Doctor in Chiropractic),             www.quiropracticacalpe.es 
Quiropráctica Calpe   Tel: 965 875 917.     Quiropráctica Altea   Tel: 965 841 950 
 
  

http://www.quiropracticacalpe.es/
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Die was voor Marleen en Annemiek met slechts een verschil van 2%! Gefeliciteerd 
met de cadeaubon en met zo veel zelfkennis!  

Voor de dagwinnaars was er een kleinigheid in de vorm van een lokaal product: 
Esta en Manfred (2x) en Els en Paul. Evenals voor de beste schatters: Claartje en 

Francois, Ricky en Jan en Marleen en Annemiek. 

Tijdens de laatste gemeenschappelijke avondmaaltijd dankte Lida de mede-
organiserende dames, Leny, Esta en Els, met een bloemetje en mij met heel 

vriendelijke woorden!  
Voor de meeste deelnemers is er geen twijfel! Volgend jaar gaan we weer mee. Het 

was geweldig leuk! 
 

Paul van Halteren 
 

 

BILJARTZAAL  NVOC DE LAGE LANDEN  HEEFT EEN FACELIFT ONDERGAAN 

 

Sinds woensdag 8 april staan de biljarters niet meer op het beton de biljartballen af 
te stoten. Neen je moet nu eerst je voeten vegen als je het biljartwalhalla betreedt 

om vervolgens op het prachtig mooi blauwe vloertapijt rondom de biljarttafels te 

mogen lopen. Ook de muren hebben een frisse kleur gekregen. Deze facelift zal de 
prestaties van onze biljarters zeker ten goede komen. De biljarters zijn het bestuur, 

de sponsor en de leden die hiervoor verantwoordelijk zijn, zeer erkentelijk. 
 

redactie KrijtUwTopje 
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BERGSTAPPERS IN MEI 

 

Op zaterdag 2 Mei 2015 vertrekken we om 10:00 uur bij Pan Pan y Jamon Jamon 
vlakbij het Solpark. We rijden richting Gata de Gorgos en gaan daar in de buurt 

wandelen. De wandeling duurt ongeveer 3½ uur en is redelijk zwaar. In het begin 

klimmen we naar een paar honderd meter hoogte, blijven dan vlak, we gaan door  
bossen en velden. Ik reken weer op een grote opkomst.  
 

Harm 

 
 

FILMAVOND 12 MEI EN VOORUITBLIK OP HET NIEUWE SEIZOEN 

 

Aan het begin van (alweer de laatste) filmavond op 12 mei a.s. wordt bekend 

gemaakt welke film uit het keuzemenu gedraaid zal worden (de Nederlandse films 
Dansen op de Vulkaan, Jongens enToscaanse Bruiloft; de Franse film Dans la 
Maison, de Italiaanse film La Grande Belleza en de Canadees/Congolese film 
Rebelle). 

Vanwege het later invallen van de duisternis begint de winnende hoofdfilm pas om 

21:00 uur maar wij zouden het leuk vinden als iedereen toch vanaf 20:00 uur 
aanwezig is om samen een kopje koffie (met iets lekkers) te drinken (of glaasje), 

om terug te kijken op het afgelopen seizoen en ideeën uit te wisselen over het 
komende filmseizoen (wensen van kijkers, wel of niet documentaire avonden, enz.). 
 

In tegenstelling tot wat wij aan het begin van dit filmseizoen aangaven, zullen wij 

nog één seizoen de filmavonden verzorgen. Wij starten weer op dinsdag 13 
oktober a.s. en wensen alle filmenthousiasten en andere clubleden een fijne 

zomer toe. 
 

Guusje en Lydia la Rivière Zijdel 
 

 

SPEURTOCHT CALPE  13 MEI 

 

Calpe is een uitnodiging om uw zintuigen wakker te maken. Maak een tocht door de 
geschiedenis van dit oude stadje. Volg de paden van de Romeinen, Moren en 

christenen. Vind de erfenis van de geschiedenis.  In de oude stad vindt u de oude 

stadsmuren die dienden om de aanvallen van piraten en Moren tegen te gaan. De 
oude kerk, voorheen een moskee, dateert uit de vijftiende eeuw.  

Na de historische tocht kunt u op uw gemak een wandeling door de gezellige 
winkelstraat maken. Aansluitend wordt u om 13:30 uur in het restaurant Brabo 

verwacht.  We verzamelen ons om 10:00 uur in het clubhuis aan de Arnesol. 
Inschrijven is nog mogelijk tot 60 personen voor € 17,00 incl. driegangenmenu bij 

de gastvrouwen of bij Marianne Willeboordse tel: 606 421 111 of Louk Clavan tel: 

966 494 182. 
 

Cora - Marianne - Louk  
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BIER- EN KAASAVOND 

 

21 mei is een heugelijke dag, dan laat de NVOC  een oude traditie herleven: de 
Vlaamse Bier- en Kaasavond.  We proeven diverse bieren en kazen. 
 

De grote diversiteit aan bieren in België gaat gepaard met een rijke lokale 

biercultuur, iets waar de meeste Belgen erg trots op zijn. Elk bier moet voor een 

optimale smaak geserveerd worden op zijn ´ideale´ temperatuur (meestal tussen 8 
en 15°C.), met de juiste hoogte van schuimkraag. Elk bier wordt geschonken in zijn 

eigen specifieke glas, een regel waar zelden van afgeweken wordt. In totaal zijn er 
(anno 2013) circa 130 brouwerijen in het land, die ongeveer 1000 verschillende 

bieren produceren. Het aandeel van de speciaalbieren is de laatste jaren 
toegenomen. Begin jaren 90 hadden deze een aandeel van 10% op de Belgische 

markt. Anno 2013 was dat 30%. Het aantal bieren is toegenomen tot meer dan 

1200. De toename is vooral te danken aan de kleine brouwerijen. Het kleinschalig 
bier brouwen als vrijetijdsbesteding zit meer dan ooit in de lift. 

Bij kaas denken we aan Nederland 
maar op donderdag 21 mei 

verrassen we onze clubgenoten 

met een pallet Belgische kazen 
van bij ons. Kaas werd eeuwen 

geleden per toeval ontdekt door 
rondtrekkende nomadenvolkeren. 

Omdat melk voor hen een zeer 
waardevol product was, 

bewaarden ze de melk in varkens- 

of rundermagen. Deze oerkaas 
vormde de basis van de kazen die 

we vandaag de dag kennen. Door de jaren heen werd het proces van kaasmaken 
bijgestuurd en geperfectioneerd. En wat drinken we erbij? Belgisch Bier. Bij de 

perfecte kaasschotel hoort uiteraard een bijpassende drank. En waarom niet die 

andere nationale trots, een lekker Belgisch biertje? Met deze algemene regels kies 
je zo het gepaste bier: hoe lichter de kaas, hoe lichter het bier. Een kruidige, 

pikante of sterke kaas houdt van een bier met een uitgesproken, zoete of complexe 
smaak en aroma. Voor het proeven van een bordje met een vijftal verschillende 

kazen à 9,50 Euro, kun je je inschrijven bij de gastvrouwen. 
 

 

NIEUWS VAN DE SCHILDERCLUB 

 

Hopelijk heeft iedereen weer plezier kunnen beleven aan onze schilderwerken de 
afgelopen weken. Tijdens de viering van Koningsdag zullen we proberen een en 

ander te verkopen en dan hangt er misschien wel ergens een schilderijtje van een 

clubgenoot aan de wand in een Spaanse casa. Hoe dan ook, wij beleven er elke 
week veel plezier aan en dat is door de vooruitgang van het niveau denk ik bij de  
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meeste clubleden wel doorgedrongen.  Ons nieuwe onderwerp ´Kindertijd´ hangt 
inmiddels in de bar en ook daar heeft elke schilder weer zijn/haar eigen idee over 

gehad. In elk geval was het weer een dankbaar onderwerp en hopelijk kan eenieder 
er weer even van genieten. Met een vrolijke penseelstreek wens ik jullie allemaal 

veel kijkplezier. 

Ietje Speets 
 
 

OVERPEINZING…….  15 APRIL 2015….. 

 

De 10de mei 1940..... aan die dag moest ik denken toen ik naar de film ´The 

Railway Man´ keek op de filmavond van april 2015. Ineens nam alles wat met die 

oorlog te maken had, weer bezit van mij. 
 

Een oud-collega, die in ´ons´ Indië was opgegroeid, had als Japanse 

krijgsgevangene ook aan de Birma spoorlijn moeten werken. Ook hij kon over die 

tijd moeilijk praten. Eens vertelde hij me: ´Mijn vrouw die in het vrouwenkamp zat, 
is daar gestorven.´ Dat ontdekte hij toen hij na de oorlog op zoek ging naar zijn 

gezin. Hij zei: ´Die tijd in Japanse krijgsgevangenschap, werkend aan die spoorlijn, 
heb ik overleefd dankzij het praten met een vriend over later, wat we zouden gaan 

doen. We zouden ons ontfermen over elkaars gezin, als één van ons tweeën de 
oorlog niet zou overleven.´ Zijn vriend, een grote, blonde Hollander, was bezweken 

aan de arbeid aan die spoorlijn. En zijn eigen vrouw was gestorven in het 

vrouwenkamp. 
Kort na de oorlog kwamen hij en ik gelijktijdig te werken aan dezelfde kweekschool 

(opleiding voor onderwijzers), hij was net getrouwd met de weduwe van zijn 
vriend. Hij had twee dochters en een zoon. Zij had een dochter en een zoon. Ze 

vormden voor het oog een bijzonder gezin, harmonisch. Later zijn de kinderen van 

haar getrouwd met twee van zijn kinderen. En toch.....Mijn collega maar ook zijn 
tweede vrouw, de weduwe van zijn vriend, zijn blijven worstelen met wat hen is 

aangedaan door de Japanners in die kampen. Afzonderlijk zijn ze mijn beste 
vrienden geworden tot hun dood toe. Maar die Jappenkampen.... bleven hen 

pijnigen, stonden tussen hen en het zich in harmonie voelen. En ik denk, de 

bedoeling was goed, maar een georganiseerd huwelijk is niet meer van onze  tijd. 
Films zijn vaak geromantiseerde of op de werkelijkheid gefantaseerde verhalen. 

Deze Britse film is gebaseerd op de werkelijke belevenissen van de Britse veteraan 
Eric Lomax, een leeftijdsgenoot van mij, er is eenzelfde tijdgebonden denken. 

Misschien raakte deze film mij daarom zo. Het bijzondere is dat Lomax zelf heeft 
meegewerkt aan het script voor de film. 
 

Jammer dat in de pauze een aantal leden de zaal verlieten. Wat de film laat zien is 

aangrijpend, echter maar een fractie van het werkelijke lijden van 
honderdduizenden mannen die aan de Birma spoorlijn hebben gewerkt. 
 

Wij blijven oorlogen gedenken, maar ook om nooit te vergeten hoeveel leed daar 

achter verborgen zit. 
Froukje  
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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 mei en 
juni 2015  is dat ds. M. Schepers – v.d. Pol. 
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 (677729509) 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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