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NEDERLANDS-VLAAMSE 
ONTSPANNINGSCLUB 

‘DE LAGE LANDEN’ 

NIEUWSBRIEF 
JUNI 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:  22 september 2015 
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 

 

Penningmeester 

& 2e Vicevoorzitter 

Theo Tappen 

691 126 570 
theotappen@hotmail.com  

 

Advertenties 

Lay-out 
Tennis 

Golf 
 

2e Penningmeester Arlette van der Burg-Mol 
965 748 560 

nvoc.arlettemol@gmail.com  

Bibliotheek 
Prikbord 

Spaanse les 
Evenementen 

 

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:theotappen@hotmail.com
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.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 & schilderen met Ietje Speets 

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 

JUNI 2015 

28 jun 11:00 uur KKK (laatste van het seizoen) clubhuis  

JULI  &  AUGUSTUS 2015 

De clubnamiddag op donderdag blijft de gehele zomer. 
Vanaf 2 juli t/m 20 augustus is iedereen welkom vanaf 17:30 tot 20:00 uur 

 

2 jul 18:00-19:00 Bibliotheek open  

16 jul 18:00-19:00 Bibliotheek open  

30 jul 18:00-19:00 Bibliotheek open  

13 aug 18:00-19:00 Bibliotheek open  

Vanaf 27 augustus zijn de openingstijden van de bibliotheek weer als voorheen. 

SEPTEMBER  &  OKTOBER 2015 

27 sept  KKK  

4 okt 14:00 uur Zondagmiddagsalon  

13 okt 20:00 uur Eerste filmavond van het seizoen  

15 okt  Lustrum NVOC  

 
 

*****   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, 

 
Na enige tijd in België geweest te zijn ben ik voor een kleine 

periode terug in Spanje, waar het weer toch stukken beter is 
dan in het koude en natte België. 

 
Naar ik vernomen hebt verloopt het clubgebeuren heel gezellig. 

Ook de activiteiten waren weeral een succes, waarvoor dank 

aan de personen die er zich voor inzetten. 
 

Hopelijk kan ik straks voor een langere tijd aanwezig zijn. 
 

Christiaan Jacobs 

 
 

IN MEMORIAM 

 

Met leedwezen moeten we meedelen dat Bert Suik  op 59-jarige leeftijd van ons is 

heengegaan. 
 

Eveneens is Joop Kranendonk overleden, 82 jaar oud. Hij was de echtgenoot van 
Liesbeth en samen waren zij lang aan de bridgetafels binnen de club te vinden. 

 

Wij hebben vernomen dat Bep de Greeff, echtgenote van Rik de Greeff, is 
overleden. Rik schreef jarenlang boeiende en informatieve stukjes over de 

mediterrane tuin en is daar pas onlangs mee gestopt. 
 

Het bestuur 
 

 

ALGEMENE OPROEP 

 

Nadat Annette en Lex vier jaar met verve onze Nieuwsbrief en website hebben 
verzorgd, vinden zij het tijd geworden om ermee te stoppen en hun taken aan 

anderen over te dragen. 
 

M A A R   A A N   W I E ? 
 

Het bestuur is al enige tijd bezig her en der te polsen, maar we hebben tot nu toe 

nog geen vervanger kunnen vinden voor zowel de taak van redacteur als voor de 
taak van redacteur lay-out in combinatie met die van webmaster, vandaar nu deze 

algemene oproep.  
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Wie zou graag de zorg dragen voor de inhoud van de Nieuwsbrief? De vele 
inzendingen wat bijschaven en –mocht er in de zeldzame gevallen niet genoeg kopij 

zijn- proberen de bladzijden op te (laten) vullen? Er is ook alle gelegenheid om iets  
nieuws in gang te zetten. Leuke ideeën? Ga uw gang! 
 

En wie vindt het leuk om - in samenwerking met de redacteur - de lay-out te 

verzorgen van onze maandelijkse Nieuwsbrief en tevens onze website bij te 

houden? Omdat de taken voor de lay-out van de Nieuwsbrief en het bijhouden van 
de website erg nauw met elkaar verbonden zijn kan dit het beste door één persoon 

worden uitgevoerd. 
Het zou zelfs mogelijk zijn dat één persoon alles onder zijn/haar beheer neemt. 
 

MELDT U A.U.B. AAN bij het bestuur ! 

 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Een afscheid 
 

Na vier jaar de website en de Nieuwsbrief van de NVOC vorm te hebben gegeven, 
houden we ermee op. Tijd voor een frisse wind en nieuw elan! 
 

We hebben met veel plezier 9 x per jaar ervoor gezorgd dat u alle informatie op het 

scherm of in handen kreeg. En er was veel te melden binnen zo’n levenslustige en 
actieve club! Maar natuurlijk waren we nergens zonder u. Dus dank voor alle leuke 

verslagen, interessante weetjes, aankondigingen en foto’s die we mochten 
ontvangen. We zijn er zorgvuldig mee omgegaan en hebben iedereen in zijn waarde 

proberen te laten. We hebben ook ons best gedaan belangrijke zaken te laten 

verschijnen. Een kleine aansporing, een vraagje……dat was voldoende. 
Het was prettig samenwerken voor ons. Twee weten meer dan een en al hadden 

we een overeengekomen takenpakket, het was fijn steun en controle te krijgen en 
te geven, voor ons beiden. 
 

We zullen het wel een klein beetje missen, de voorinzage in alle activiteiten en 

beslissingen en de reuring in de week voordat website en blad verschijnen. En 
eveneens de voldoening met een klik de nieuwe aflevering op de website op te 

roepen of het mooi gedrukte blad in handen te krijgen. We kunnen aan onze 
opvolgers melden dat het een leuke klus is en dat er heel positieve reacties komen 

van clubleden. Dus sluiten we ons aan bij de oproep van het bestuur: meldt u als 

het u leuk lijkt dit te doen. 
 

Wij nemen afscheid. De opvolgers zullen we desgevraagd met raad en daad 
bijstaan tot het eind van dit jaar. Tot ziens! 
 

Annette François 

Lex Vos de Wael 
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REIS NAAR GRANADA 

 

Weinig geslapen... van verwachting voor de reis naar Granada? Ben toch wel wat 

meer gewend!  Zal wel de gewone slapeloosheid zijn, maar het klinkt wel leuker. 
Met de door mijn man bekrete ´zo'n grote koffer voor vijf dágen?!´ en zijn 

handkoffertje (wie herkent dit?), togen we op 20 april naar ´La Senieta´ om met 
een heel gezelschap naar Granada te vertrekken. Na koffie-, plas- en lunchstop en 

prachtige vergezichten op de imposante, besneeuwde Sierra Nevada en ontelbare 
olijfbomen arriveren we in het mooie 4* hotel, voorzien van zwembad en 

squashbaan. Na een kleine stadswandeling vinden we dan rust op een lang begeerd 

terras. Om half acht wacht ons een warm en koud buffet en ook het dessertbuffet 
lokt menigeen meermaals... en het was niet altijd fruit dat ik langs zag komen! 

Ondanks de gezellige avond in hotelbar of terras, stappen we dinsdagochtend 
keurig op tijd in de bus om ´Nerja´ en zijn beroemde grot te bezichtigen. Het 

´Balcón de Europa´ in Nerja zelf biedt een adembenemend panorama en daar 

genieten we nog van tijdens een heerlijke lunch 
 

Ik kan verder nog uitweiden over hét achtste wereldwonder... het ´Alhambra´, 

alwaar iemand nog wat langer genoten heeft dan de groep... de lunch in Albaicin 

(het oude gedeelte waar Granada eigenlijk is uit ontstaan) met schitterend zicht op 
het Alhambra... de Flamenco-dansen... het kasteel van Santa Catalina in Jaén, de 

koffie die we daar dronken in het schit-te-ren-de Parador, (oorspronkelijk historisch   



Pagina 20 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 



Nieuwsbrief juni 2015 Pagina 21 

nagebouwd)... het 16de eeuwse Paleis, gebouwd op de fundamenten van een 
Moors badhuis... het éne al mooier dan het andere... 

Maar ik heb evenzeer genoten van het hele gezelschap, veel plezier met af en toe 
een ernstige noot! Vraag me niet hoe het kan, maar we belandden bijna allemaal 

altijd op hetzelfde terras voor de lunch, de stemming was heerlijk. Het was een 

gezellige, leerrijke en zeer goed georganiseerde reis... spijtig voor de 
achterblijvers... maar één ding is zeker... ik kijk al uit naar de volgende reis !!! 

 
Myriam Schyvaerts 

 

 
KKK – VERSLAG 

 
Op 26 april, de laatste zondag van de maand, was het weer zover: het 

koffiekletsende en kuierende clubje  kwam weer in actie. Eerst wat bijpraten in de 

bar, bestellingen geven aan onze immer klaarstaande Leny (waarvoor dank) en dan 
naar de briefing. Adriaan vertelde ons dat de tocht naar Jávea ging waar we halt 

hielden bij het nieuwe tuincentrum ´Art al camp´ (bezoekje dat voorheen 
angstvallig verzwegen werd)! Toni Mari heeft hier zijn kunstatelier. Mogelijk zegt die 

naam jullie weinig maar in Moraira en Teulada kom je overal zijn kunstwerken 
tegen. Denk maar aan de vele rotondes met vissen, dolfijnen, meeuwen .Op de 

kustweg, net buiten het centrum van Moraira, staat de naar de zee kijkende figuur 

met afgeschermde ogen alsof hij gans de einder staat af te speuren. 
 

In zijn atelier konden we afgewerkte en onafgewerkte werken bewonderen uit 
plaatijzer die een verweerde indruk geven. Hij kwam ons begroeten en we konden 

even met hem wat praten. Nu is hij volop bezig met o.a. bloembakken en zitbanken 
te creëren die eerstdaags de Calle Catalayad in Moraira zullen verfraaien. Chris had 

hem ingefluisterd dat elke vrouw uit onze groep toch wel een plantje verdiende 
vanwege de naderende moederdag en daar had hij wel oren naar. 
 

Met een plantje rijker begonnen we aan de wandeling. De tocht ging tussen 

honderden bloeiende  sinaasappelbomen. Niet alleen een streling voor het oog 

maar de honigachtige azahar-geur prikkelde onze reukzin. Met een engelbewaarder 
voorop en achteraan stapten we langs een gerstenveld met klaprozen. Dan weer 

door een doolhof van kleine paadjes, zelfs hurkend, bukkend waar we zelf het pad 
moesten zoeken tussen verwilderde sinaasappelbomen overwoekerd door kleefkruid 

waarvan de bitterzure sinaasappels vlug op de grond terechtkwamen. 
En na wat zoeken raakten we uit de jungle tot bij de parkeerplaats. De inwendige 

mens werd voortreffelijk versterkt op het terras van het restaurant van de golfclub 

in Jávea. Het werd een gezellig onderonsje tussen Vlamingen en Nederlanders. 
 

Dankzij de inspanning van Chris en Adriaan beleefden 41 clubleden weer een hele 

fijne dag. Waarvoor hartelijk dank. 
 

Liliane  
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GOLFREIS NAAR DE MAR MENOR 

 

Eind april togen weer 61 personen naar 

de Mar Menor, 200 km zuidelijk van 
hier, voor de vierde golfreis. Vol 

verwachting klopten de sportieve 
hartjes….. 

Een groot aantal leden arriveerde de 
dag ervoor al in het prachtige hotel 

Intercontinental in het golfresort. Ze 

wilden een rustige start en alvast 
genieten van alle luxe die het hotel 

bood. De rest overspoelde het hotel de 
volgende dag en rond het middaguur 

bewogen de buggy’s en de lopende diehards zich over de groene grasvlakte van de 

golfbaan dichtbij het hotel. Aan de tassen wapperden gloednieuwe handdoekjes van 
sponsor Orange Villas, een nog fleuriger geheel. 
 

De eerste dag pasten we de spelvorm Texas Scramble toe. Teams van vier 

personen kiezen telkens de beste bal om mee verder te spelen. Maar…..er moet wel 
strategisch gedacht worden, want van iedere speler moeten vier afslagen genomen 

worden. En als je dan bedenkt dat de sterkte heel genuanceerd is binnen zo’n 

team….Toch is het altijd een feest met zo weinig slagen de hole af te ronden voor 
degenen die er normaal wat meer nodig hebben. De dag erop namen veel spelers   
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een dagje vrij om gekneusde voeten te koesteren, het stadje Cartegena te 
bezoeken of gebruik te maken van de Spa-faciliteiten. De overigen werden opgepikt 

door een bus en afgeleverd op een golfbaan verder weg. Zij speelden stableford en 
waren aangewezen op hun eigen talent, pech of geluk. De derde dag weer een spel 

in teamverband: Four Ball Better Ball. Een prachtige baan, gemixte teams en een 

gezellige borrel na. De bus kwam wat later en de tijd moest gevuld worden, dus 
rondje na rondje volgde. De terugreis verliep in carnavaleske sfeer. Met rode 

koontjes werd er gescandeerd en gezongen. 

Wat is het toch een desolaat gebied, die Mar Menor. Ruimte genoeg, dus er zijn 

prachtige golfbanen verwezenlijkt met heel mooie appartementencomplexen en 
villawijken eromheen. Er is zelfs een vliegveld aangelegd. Helaas spatte de droom 

van projectontwikkelaren uiteen door de crisis. Verlaten wegen, geen intensief 
gebruikte golfbanen en veelal onbewoonde huizen. Het landschap is mistroostig, 

dus dat nodigt ook niet uit tot een verblijf. 

In het hotel merkten we daar niets van. Volle terrassen, superzwembad met 
palmen, bloembakken en parasols als uit een reclamefolder, verschillende 

restaurants. We hebben daar drie avonden heel gezellig gegeten aan lange tafels. 
De ontbijten waren watertandend lekker en de sfeer was prima.  

Heel veel dank aan de organisatoren: Esta, Wim en Perry met onmisbare assistentie 

voor deze reis van Gerard. Het was GEWELDIG georganiseerd en aan alles was 
gedacht. Heel attent ook, al de prijzen (daar moet een volle kofferbak voor nodig 

zijn geweest!) en lovende woorden. Zij kondigden aan de mouwen op te stropen 
voor de vijfde reis volgend jaar, een lustrum. Wij staan al te trappelen…. 
 

Annette  
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JASON GAST OVER  DUIZELIGHEID IS VAAK HEEL GOED TE BEHANDELEN 
 

Duizeligheid zien wij vaak bij patiënten in onze kliniek. 

Soms is het alleen een duizeligheid bij het opstaan in de 
ochtend, soms alleen als er op een bepaalde zijde wordt 

gelegen of het kan op elk willekeurig moment optreden. 

De soort duizeligheid kan ook verschillen. Het kan een 
licht gevoel in het hoofd zijn, soms draait de omgeving 

als het ware om de patiënt en kan het ook aanvoelen 
als een wattengevoel in het hoofd. Vaak gaat dit dan 

gepaard met hoofd- en/of nekpijn. 
 

Meer dan eens lopen mensen hier al heel lang mee 
rond, terwijl er zeker wel wat aan gedaan kan worden. 

Er zijn een aantal oorzaken die duizeligheid kunnen veroorzaken. Een daarvan is 
wanneer er problemen in de nek zijn. Deze kan stijf of pijnlijk zijn en vaak heeft men 

geen last van de nek, maar de oorzaak kan dan wel in de nekgewrichten liggen. Als 
er “iets” in de nek niet goed zit, geven de zenuwtjes in de nekgewrichten die de stand 

van hert hoofd in de ruimte aangeven een verkeerd signaal door aan de hersenen. 

Hierdoor bewegen de ogen op dat moment niet goed mee en ontstaat er duizeligheid. 
Als er voor wordt gezorgd dat de gewrichten in de nek weer naar behoren bewegen 

en functioneren, wordt deze informatie weer juist doorgegeven en gaat de 
duizeligheid weg. Dit is eigenlijk heel “simpel” te behandelen en mensen staan altijd 

versteld hoe snel de duizeligheid, die ze al jaren hebben,opeens weggaat. Wij 
behandelen deze oorzaak van duizeligheid met groot succes. 
 

Een andere mogelijkheid die duizeligheid veroorzaakt is BPPV. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de kristallen in het middenoor niet goed door het buizensysteem bewegen. 
Dit kan zomaar ontstaan, door een ongeluk(je), maar ook  door een dwangstand van 

de wervelkolom. Door de kristallen rustig door het middenoor te bewegen met een 
speciale beweging, gaat ook deze duizeligheid spectaculair snel weg. Natuurlijk moet 

ook de wervelkolom worden nagekeken, want deoorzaak moet snel worden 
opgespoord. 
 

Verder zijn  er nog andere in het centrale zenuwstelsel aanwezige verstoringen die 

duizeligheid kunnen veroorzaken. Deze zijn wat lastig uit te leggen, maar heel goed 
te behandelen met een chiropractische behandeling. Deze vorm van duizeligheid 

heeft meestal wat meer tijd nodig om te herstellen. 
 

Onze kliniek heeft al jarenlang ruimschootse ervaring met het behandelen van 
duizeligheid. Wij komen (helaas) heel vaak patiënten tegen die al jaren onnodig met 

een (verkeerde) diagnose en dus duizeligheid rondlopen. Wij zijn gespecialiseerd in 

het opsporen van de oorzaak van de duizeligheid om daarna met uiteenlopende 
technieken het probleem op te lossen. 
 

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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DAAR DRAAIDE EEN WILD ZWIJN……AAN HET SPIT! 

 

Ooit een wild zwijn aan het spit gezien? Spectaculair, dat kan ik u zeggen. Het is 

een enorm beest met onmiskenbare hoeven dat langzaam ronddraait en heerlijke 
geuren afgeeft. 

Regelmatig worden de golfers geconfronteerd met omgeploegde stukken mooi 
grasland. Dan zijn er weer wilde zwijnen op zoek geweest naar iets lekkers en die 

laten hun sporen duidelijk na. Het lijkt me een ramp voor een golfbaanbeheerder, 
want zie zo’n modderpoel maar weer eens om te toveren tot een mooie fairway. 

Maar op 16 mei lachten de golfers in hun vuistje, want ze gingen genieten van het 

goede dat zo’n beest in petto heeft: een lekker stukje vlees op hun bord. André den 
Ouden, golfer en jager (naast zijn andere bezigheden natuurlijk), bood de golfclub 

van NVOC een van zijn trofeeën aan na de zaterdagse happening, zoals altijd druk 
bezocht. Hij werd vergezeld door ervaren kok Jaime die zich overigens later 

ontpopte tot gitaarspelende zanger en die wist hoe hij met zo’n groot stuk vlees 
moest omgaan. En dat schijnt nog veel zorg te vereisen, want wilde zwijnen kunnen 

gevaarlijke bacteriën in zich hebben en een bloedproef moest uitkomst bieden. 

Maar André weet wat hij aan moet bieden en voor alles was gezorgd.  
 

Er stonden mooie salades en stokbrood klaar. De zweetdruppeltjes van de wedstrijd 

waren al lang opgedroogd en dorst kenden we niet meer, toen het zwijn werd 

aangesneden. Vier malse kippen gingen hem voor, want niet iedereen was 
gecharmeerd van een wild varken. Maar hij was heerlijk! Een gerookt smaakje en   
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zeker niet te sterk. Een bijzondere belevenis die de gedachten van de eetgasten af 

deden dwalen naar tijden van weleer, toen beesten bij een feestmaal altijd aan het 
spit moesten.   

Alle dank aan André die dit mogelijk maakte! 
 

Een 

smuller 
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PROEVERIJ RODE HUISWIJN 2015. 

 

Tijdens de voorlaatste Algemene Ledenvergadering is de leden toegezegd dat de 

barcommissie een proeverij zou houden om wellicht te komen tot een andere 
huiswijn. 

Op 7 mei 2015 startte een ´willekeurig´ maar select gezelschap met deze klus met 
brood, kaas en de onontbeerlijke spuugbak. Een vijftal rode wijnen, ter beschikking 

gesteld door onze leverancier, werden geproefd waaraan door de barcommissie ook 
de huidige huiswijn werd toegevoegd, met twee flessen zelfs, zonder dat de 

proevers dit natuurlijk kenbaar werd gemaakt. 

De proevers waren Piet en Mardzya Luijken, Jan Aerts, Wil Nijman, Wilma Grimmelt, 
Erik Speets, Barbara Klos en Evert Hofland. 
 

De geproefde wijnen waren: 

Jose Bezares Rioja 211, Castezo Rioja, Finca 10 Tempranillo 2013, Anacal 2013, 
Marques Valcarlos 2013 en onze huiswijn Zentum 2013.De punten van 1 tot 5 voor 

de wijnen werden meteen na het proeven genoteerd zonder commentaar te geven, 
dit om elkaar niet beïnvloeden. 

Na de proeverij stelde Erik voor om ook de huiswijn nog eens te proberen en ook 

deze wijn punten te geven. Dit werd dus de derde keer dat dezelfde wijn werd 
geproefd 
 

Eerlijk is eerlijk, we mogen trots zijn op onze wijnkenners, want  bijna allen vonden 

de huidige huiswijn gewoon de beste van de aangeboden wijnen. De Zentum werd 
dus driemaal geproefd, zonder dat men dit wist en driemaal werd deze als beste 

gewaardeerd.  De Zentum blijft dus onze huiswijn. 
 

Piet Beemsterboer heeft de heerlijke hapjes verzorgd en de Barcommissie dankt ons 
wijnpanel voor de inspanningen. 

Als u een suggestie of op-en aanmerkingen heeft  omtrent ons assortiment zien wij 
deze graag tegemoet. 

 

De Barcommissie. 
 

 
SPEURTOCHT CALPE 13 MEI 2015 

 

Wist u dat Calpe eigenlijk best wel een leuk stadje is? 
Dat wil zeggen: als je de hoogbouw, de torenflats, de hotel-megalomanie, de 

appartementencomplexen en de toeristische santenkraam even wegdenkt: want 
dan hou je een piepklein, schattig en aandoenlijk stukje Oud-Calpe over. 

Louk, Marianne en Cora lieten ons daarmee kennismaken met een speurtocht op 13 

mei.  Méér dan 50 NVOC’ers liepen en speurden mee. 
Dat oude stukje Calpe wordt gekoesterd en gepoetst als een sieraad: hier een smal 

straatje met bloemen en planten versierd, daar eeuwenoude Moorse trappen in de 
Spaanse kleuren, op de top een trots stuk middeleeuwse vestingmuur en op   
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pittoreske plekjes prettige terrasjes die deze dag versierd waren met die méér dan 
50 NVOC’ers. 

En overal gevelschilderingen: in oud-Calpe hebben ze een bloedhekel aan blinde 
gevels! Daarom sieren ze hen op met kunstige schilderingen van Moren en 

Christenen, van al dan niet afgebrokkelde zuilen, van allegorische voorstellingen, 

soms een heilige, soms een nimf, een trompe l’oeil en wat er ook maar in de kwast 
opkomt. En als er geen gevelschildering is, is er wel een gevelmozaïek. Het is er 

een walhalla voor ´geveltoeristen´. 
En dan ineens staat daar, midden in dat oude stadsdeel, een modern 

kerkgebouwtje dat van binnen verrassend charmant en verfijnd is. 
 

Zeer de moeite waard allemaal en de vele vragen op het routeformulier speelden 
leuk in op die bezienswaardigheden. Iedereen deed onbekommerd en onbevreesd 

zijn best op de antwoorden in de geruststellende wetenschap dat niet de winnaar 

maar  Louk, Marianne en Cora 
ook de volgende speurtocht 

zullen organiseren. 
De dag werd heel gezellig 

afgesloten met een 

gezamenlijke maaltijd in een 
restaurant met een prima 

keuken maar een slechte 
akoestiek. Het dankwoordje 

van Herman ging dan ook in 
het oorverdovende lawaai 

enigszins ten onder.  

Daarom bij deze: Louk, 
Marianne en Cora, namens 

iedereen van harte bedankt voor de voortreffelijke organisatie van jullie derde 
speurtochtaflevering, en we kijken allemaal reikhalzend uit naar de vierde….!! 

 

Erik Hulleman 
 

 
 

 

O P R O E P 
 

   

Om ook deze kerst een KERSTDINER aan te kunnen bieden zoeken wij leden die het 
samen bereiden hiervan op zich willen nemen.  

Is uw specialiteit het maken van canapés, een voorgerecht, sorbet, hoofdgerecht of 
nagerecht geef u dan op via  nvoc.evenementen@gmail.com  

 

De evenementencommissie 
  

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com


Pagina 34 NVOC ‘De Lage Landen’ 

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 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/


Nieuwsbrief juni 2015 Pagina 35 



Pagina 36 NVOC ‘De Lage Landen’ 

 


