
NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

De winter is in aantocht In dit nummer o.a.

November 2015

35 Jaar geleden werd onze club opgericht en 
dat hebben we gevierd! Een mooie “paella 
gigante”, een zonnige dag, lekkere tapas, een 
goed humeur en een geweldige opkomst. Ook 
“Just Us” heeft weer zijn best gedaan. 

Vier leden van het eerste uur,  ze hopen nog 
vele lustra mee te maken...

Dank aan allen die er toe bijgedragen hebben 
om dit feest tot een groot succes te maken!

De klassieke muziekavond

Brassband

Stukje Spanje: el camino del Rey

Fotoverslag lustrumfeest

Workshop oliebollen bakken

foto: Robert Lem

http://www.nvoc-delagelanden.com
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Uw Nederlandse aan- en verkoop-
makelaar met ruim 30 jaar ervaring in 

Spaans onroerend goed

Ctra. Moraira – Calpe, 27
Edificio “Vistalmar”

03724 Moraira – Teulada

Tel./Fax: 96 649 03 85
info@buenaventuravillas.com
www.buenaventuravillas.com

PETER EN BOB CROUGHS

Ons kantoor is open van maandag t/m vrijdag van 9:30 – 13:30 uur, ’s middags op afspraak. 

Uw villa verkocht, en nu op zoek naar een 
luxe woning in het centrum van Moraira?

Uniek hoekappartement op eerste lijn 
met prachtig uitzicht op zee en strand, 

met groot beglaasd terras (serre).
Ruime woon/eetkamer, grote keuken, 

2 slaapkamers, 2 badkamers en 
computerkamer; goed bereikbare 

garageplaats en aparte bergruimte.
Ref. A763

http://www.solparktennis-moraira.com
http://www.buenaventuravillas.com
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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 deze 
 kunnen daar onbeperkt worden geraadpleegd.
Redactie & lay-out: Marco Westrik
Eindredactie:	 Cora	Dekkers-Hulshoff	Pol
Advertenties: Louk Clavan
Volgende editie: Verschijnt op donderdag 10 december 2015
Kopij: Uiterste inleverdatum: maandag 30 november 2015
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com

Correspondentieadres:
NVOC “De Lage Landen”
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje

Bezoekadres:
Arnesol

Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada

Tel. 965 745 206

Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

“De Lage Landen”
Nieuwsbrief November 2015

NVOC: voor contacten met Nederlandstaligen door middel van activiteiten op allerlei terreinen.

http://www.nvoc-delagelanden.com
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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http://www.stralings-warmte.com
http://www.stralings-warmte.com
mailto:https://www.facebook.com/Tallers-Larry-506740649399473?subject=
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In de digitale versie van dit boekje staan veel links, onder andere achter alle 
advertenties en bijna alle foto’s. Klik er eens op voor meer informatie! 
Bezoek ook onze website: www.nvoc-delagelanden.com. Hier vindt u niet alleen alle 
berichten en artikelen uit dit boekje, maar ook verslagen van activiteiten, culturele 
evenementen en verschillende leuke en interessante rubrieken.
Heeft u ook een idee voor een rubriek of een tekst of artikel voor op de website? 
Stuur het naar redactie@nvoc-delagelanden.com. De website is van leden voor leden!

 

servitur sl 
(sinds 1973) 

 Erfenissen 
 Testamenten 
 Estate planning 
 Jur. advies koop-verkoop o.g. 

 
Bezoekadres: 
Edificio SERVITUR 
Ctra. de Finestrat (CV758) 
Urb. El Planet 7 
03502 BENIDORM 

 
Correspondentie-adres: 
Apartado de Correos 216 
03508 BENIDORM 
(Alicante) 
España 

 
E-mail:   servitur@servitur.es 
Internet:      www.servitur.es 
 
Telefoon: (+34) 965 850 891 
Telefax:   (+34) 965 866 988 
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http://www.nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie%40nvoc-delagelanden.com?subject=Suggestie%20rubriek%20of%20artikel
http://www.servitur.es
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Reumatoloog
Paul van ‘t Pad Bosch

afspraak : afspraak@reumasalud.nl

Marike den Dulk
Avenida del Portet 42, Edificio El Forti, 

Local I te Moraira
(tegenover de Peugeot garage).
Telefoon en fax: 966 490 347

E-mail: mail@marikedendulk.com
Voor al uw Spaanse problemen zoekt Marike een oplossing!

Bel Marike voor vrijblijvende verzekerings-offertes 
tussen 9.30 en 13.30 uur.

Marike kan u ook begeleiden met o.a.:
auto import, auto overschrijving , notaris begeleiding bij aan 

en verkoop van uw huis, testamenten, nalatenschappen, monde-
ling-vertaalwerk, medische begeleiding bij specialisten.

Openingstijden: 9.30 tot 13.30 uur en (op afspraak) 
van 16.30 tot 18.30 uur van maandag tot vrijdag.

http://www.reumasalud.nl
http://www.adiosconamor.com
http://www.marikedendulk.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

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 Theo Tappen
634 347 403
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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Voor iedereen die een vakantie wil  

doorbrengen in een natuurlijke  

omgeving is er een modern ingerichte 

woning, van alle gemakken voorzien op het 

Droompark de Zanding in Otterloo en in  

Maasduinen in Belfert (Noord Limburg)

Inlichtingen: Wim van Woudenberg 
E-mail: laferma@icloud.com 

tel: 0034 96 574 7718

http://www.chillersrestaurante.es
http://www.icmoraira.com
mailto:laferma@icloud.com
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COMMISSIES & CONTACTEN

Accommodatie: Peter Croughs 966 490 385
 Chris Jacobs 634 325 666
Bergwandelen: Harm Kroon 634 398 125
Bibliotheek: Beatrijs Bachman 966 495 398
Biljarten: Theo Oudendijk 965 745 628
 Stef Wets 659 813 701
Bridge: Betty Pennings 966 499 091
oudendyk@telefonica.net Leny Oudendijk 965 745 628
ClubBand Theo Tappen 634 347 403
Evenementen:  Monique Croughs 699 985 116
nvoc.evenementen@gmail.com
Externe zaken: Chris Jacobs 634 325 666
Gastvrouwen: Nicole Lesire 965 748 686
Golf: Perry van Glabbeek 966 498 075
nvoc.golf@gmail.com Esta Löchter 966 490 515
 Wim Witteveen 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: Anne-Lize Jaspers 695 867 006
Kookworkshops: Kok Kroef 615 424 951
Klaverjassen: Nick Roest 608 403 034
 Anneke Spronsen  608 403 034
Koffie-Kletsen-Kuieren	 Chris	Hallemans	 965	973	454
Mode Op Maat: Coby Hilgeman 965 748 459
Nieuwsbrief	Eindedactie:	 Cora	Dekkers-Hulshoff	Pol	 965	974	941
Nieuwsbrief Redactie & Lay-out: Marco Westrik 620 109 683
Nieuwsbrief Advertenties: Louk Clavan 626 708 200
louk.clavan@gmail.com 
Publicatiebord: Louk Clavan 626 708 200 
Schilderen: Ietje Speets 966 491 198
 Babs Beemsterboer 965 974 086
Spaanse les: Joke Krediet 965 741 695
 Trudi van Dorp 965 973 199 & 639 361 999
Technische zaken: Chris Jacobs 634 325 666
Tennis: Theo Tappen (voorzitter) 634 347 403
 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: Marco Westrik 620 109 683
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
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http://www.gestorjavea.com
http://www.orangedental.es/
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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 Biljartclub
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen
 met Ietje en Babs
11:00 - 12:30 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 Inschrijven bridge
15:00 - 18:30 Bridgedrive

Zaterdag
Vanaf ± 13:00 Golf

http://www.alcomaxx.com
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http://www.pieterverbeek.com
http://www.telitec.com
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Heeft u interesse in het programma van het Auditori in Teulada of 
andere culturele activiteiten in de omgeving van Moraira? 

Zie: www.nvoc-delagelanden.com/overzicht/cultuur-agenda/

EVENEMENTENKALENDER

NOVEMBER 2015
10 november 20:00 uur Filmavond: Bears
11 november Workshop
18 november Workshop
19 november 15:30 uur Algemene Buitengewone Ledenvergadering
24 november Klassieke muziekavond
26 november Brass band
27 november Bon Jovi Experience
28 november 11:00 uur Workshop Oliebollen bakken
28 november Bon Jovi Experience

DECEMBER 2015
1 december 20:00 uur Wijnproefavond
8 december 20:00 uur Filmavond: Woman in gold
9 december 09:15 uur Kerstinkopen in Valencia

APRIL 2016
11-15 april Bridgereis
18-23 april Clubreis

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

http://www.nvoc-delagelanden.com/overzicht/cultuur-agenda/
http://www.nvoc-delagelanden.com/filmavond-10-november-bears/
http://www.nvoc-delagelanden.com/creatieve-workshop/
http://www.nvoc-delagelanden.com/creatieve-workshop/http://www.nvoc-delagelanden.com/creatieve-workshop/
http://www.nvoc-delagelanden.com/evenement/algemene-buitengewone-ledenvergadering/
http://www.nvoc-delagelanden.com/2728-nov-bon-jovi-experience/
http://www.nvoc-delagelanden.com/2728-nov-bon-jovi-experience/
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Hier had 
uw advertentie
kunnen staan!

Adverteer in de
NVOC - Nieuwsbrief

en/of  plaats een 
banner

op onze website:
www.nvoc-delagelanden.com

Vraag naar de 
aantrekkelijke tarieven 

of  kijk op de website
onder: “Adverteren”

http://derrohrdoktor.jimdo.com/
http://www.nvoc-delagelanden.com/adverteren/
http://www.doggieslol.com
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VAN DE VOORZITTER

Beste clubleden,

Op donderdag 15 oktober vierden we 
het 7 de Lustrum en wat een opkomst! 

Alles was tot in de puntjes voorbereid 
door de evenementen commissie en de 
barcommissie, alsook de keuken niet te 
vergeten. 

De clubband zorgde weer voor de goede 
sfeer. Dit was merkbaar op de dansvloer. 

Met één woord: het was een zeer 
gezellige namiddag.

Jullie voorzitter 
Chris Jacobs

NVOC LEDEN VAN HET EERSTE UUR!

Op het lustrumfeest ontvingen Ellen, Arlette, Monique en Peter, leden van het eerste 
uur,	van	de	voorzitter	een	lekker	flesje	wijn	voor	35	jaar	trouw	aan	onze	club!
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Zelf beleggen op de beurs is leuk en spannend maar kan complex zijn en tijd 
kosten. In de dynamische wereld van beleggen is het fijn als u kunt rekenen op 
een deskundige partner, online maar ook fysiek bij u in de buurt en bovendien 
in uw eigen taal. 

Bij Alex beslist u zelf waarin u belegt maar u staat er niet alleen voor. U krijgt geen 
individueel beleggingsadvies, maar wel alle relevante informatie en begeleiding om 
de goede keuzes te maken. Vragen die bij begeleiding aan de orde kunnen komen:
 
  • Wat is uw rendementsdoelstelling? 
  • Uw risicobereidheid? 
  • Wilt u actief of passief beleggen? 

Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, u worstelt ongetwijfeld vaker 
met vragen over het verzekeren van uw aandelen, het al dan niet beleggen in 
obligaties en of u toch vaker beslissingen moet nemen op basis van Technische 
Analyse. Maak een afspraak en begin!

Begeleiding
op maat:

Beleggen kan waar en 
wanneer u wilt. Alex 
biedt persoonlijke 
begeleiding op maat.

op kantoor
op locatie
bij u thuis 
individueel
in een team
via Skype

In Spanje staan onze 
specialisten  
Kaspar Huijsman, 
Taco te Gussinklo & 
Martin Totté  
voor u klaar.

Maak een afspraak.

Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam 33162223
Wie gaat beleggen neemt risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Leer meer. 
Informatie: www.alexspanje.com | info@alexspanje.com | tel. +34 952 924 011

Alex Zelf Beleggen doet u niet alleen.

Beter Beleggen. Samen met Alex.

...leer meer

http://www.alexspanje.com
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FOTOVERSLAG LUSTRUMFEEST

Onderstaande foto’s geven een beeld van het lustrumfeest van 15 oktober jl. Veel 
dank aan Robert Lem voor de geweldige foto’s. Kijk op de website voor meer foto’s!

http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
http://www.nvoc-delagelanden.com/lustrumviering-groot-succes/
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De modewinkel aan de Costa Blanca
voor Dames en Heren

Damesmerken:
Aaiko, Betty Barclay, Cambio, Elisa Cavaletti, Expresso,

Etoile du Monde, Geisha, Juffrouw Jansen,
L’Argentina, Michele, Tricot Chic, Zerres

Herenmerken:
Claudio Campione, Gardeur, Mc Gregor, LaCoste,

 NZA, State of Art, Van Gils, Van Santen van Santen

Altea: C/ La Mar 1 (Paseo) Tel: 965 841 846
 Denia: C/ La Mar 24, Tel: 966 435 272

http://www.bgintermoda.es/nl/over-ons
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VAN DE BARCOMMISSIE: VUILE VAAT

Beste leden,

Namens onze Barmedewerkers verzoeken wij u vriendelijk glazen, borden, bestek 
en kop en schotels na gebruik bij de bar terug te brengen. Dit zal het werk van de 
Barmedewerkers aanzienlijk verlichten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

BRASSBAND

Op 26 november a.s. hebben we weer een extra gezellige donderdagmiddag met live 
muziek, verzorgd door de U welbekende Brassband die jaarlijks speciaal hiervoor uit 
het buitenland komt.

Bovendien is er voor de liefhebbers de mogelijkheid om van een heerlijke saté 
schotel met brood en salade te genieten.  Dit alles, inclusief een smakelijk dessert, 
voor slechts € 9,50. 

Gelieve u zich hiervoor bijtijds in te schrijven bij de gastvrouwen.

WORKSHOP OLIEBOLLEN BAKKEN

Zaterdag 28 november om 11.00 uur geeft Jacques Smit een Workshop Oliebollen 
bakken. Tijdens deze workshop zal er tijdens het rijzen van het beslag voor de 
oliebollen nog een andere lekkernij klaargemaakt worden. U kunt zich inschrijven bij 
de gastvrouwen. 

Deelname € 5,00 

Zelf meebrengen deegroller, bakplaat en kwastje.

WIJNPROEFAVOND

De Feestmaand December beginnen we met het proeven van enkele nieuwe Spaanse 
wijnen. 

Daarom houden we op Dinsdag 1 december om 20.00 uur weer een wijnproefavond.

Deze avond, met  tongstrelende hapjes, kunnen wij u aanbieden voor € 12.50 

Vol is vol!
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http://www.hospitaldelevante.com
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OPROEP: KERSTDINER

Tradities mogen niet verloren gaan!

Om	ook	dit	jaar	weer	een	Kerstdiner	of	Kerstbuffet	aan	te	kunnen	bieden	zoeken	wij	
leden die het samen bereiden hiervan op zich willen nemen.

U kunt zich aanmelden via nvoc.evenementen@gmail.com

KERSTINKOPEN IN VALENCIA

Op woensdag 9 december gaan we weer naar Valencia om Kerstinkopen te doen. De 
buschauffeur	zet	ons	af		in	het	centrum	van	de	stad,	dicht	bij	de	grote	warenhuizen	
van “El Corte Inglès” en andere bijzondere winkels en boutieks. 

Wie	de	dag	liever	begint	met	een	bezoek	aan	het	“Oceanografic”	kan	nog	even	blijven	
zitten om zich daar te laten afzetten. Na uw bezoek kunt u een wandeling van een 
half uurtje maken door het prachtige stadspark in de Turia naar het stadscentrum 
of  een taxi nemen. 

Voor de liefhebbers van een bezoek aan IKEA  zal om 16.00 uur de bus voor u klaar 
staan op de eerste uitstapplaats in het centrum. Om 19.30 uur dient u bij IKEA op 
de	met	de	chaufferu	afgesproken	plaats	te	zijn,	zodat	de	bus,	na	uw	instap,	meteen	
kan doorrijden naar Moraira.

Vertrek Moraira: Instappen om 9.15 uur op de Avenida de Madrid bij de nieuwe 
bushalte tegenover Espai la Senieta. Vertrek bus 9.30 uur. 

Vertrek Valencia: Instappen om 19.00 uur op de (eerste) uitstapplaats in het 
centrum. Vertrek bus 19.15 uur.  

Vertrek IKEA: om 19.30 uur klaar staan.  
Aankomst Moraira: rond 21.00 uur.

Deze bustocht kunnen wij u weer aanbieden voor €  12,50 leden, introducés € 15,00.  
Minimum aantal deelnemers 39  (max 55).

mailto:nvoc.evenementen@gmail.com 
http://www.nvoc-delagelanden.com/9-dec-kerstinkopen-in-valencia/
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http://www.centro-dental.eu
http://www.clinicabenissa.com


nvoC “De Lage LanDen” Pagina 23

NVOC CLUBREIS

Maandag 18 april t/m zaterdag 23 april 2016

6 daagse busreis naar EXTREMADURA met verblijf in Trujillo in het NH Palacio de 
Santa Marta****, gevestigd in een karakteristiek 16e eeuws gebouw waar verleden 
en moderniteit harmonieus samen smelten. Vanuit Trujillo gaan wij een stukje 
Extremadura ontdekken.

Dagschema: 
1ste dag MORAIRA – TRUJILLO 
2de dag TRUJILLO of bezoek aan het bedevaartsoord GUADALUPE 
3de dag Bezoek aan MERIDA 
4de dag Bezoek aan Parque Nacional de Monfragüe 
5de dag Bezoek aan CACERES 
6de dag TRUJILLO – MORAIRA

In samenwerking met FD Travelgroup, die de organisatie van deze reis in handen 
heeft, kunnen wij u deze 6-daagse busreis aanbieden voor € 465,- p/persoon op 
basis van logies en ontbijt of € 525,- p/persoon op basis van half pension (toeslag 
1-pers. Kamer € 100,- ).

We reizen met een bus van Ultramar (TUIgroep) en logeren vijf nachten in het 4* 
sterren NH hotel “Palacio de Santa Marta”. 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 18 maart 2016 
voldaan te zijn.

Bekijk meer informatie en het complete reisschema op de website!

mailto:nvoc.evenementen%40gmail.com?subject=NVOC%20Clubreis%20Extremadura%20
http://www.nvoc-delagelanden.com/9-dec-kerstinkopen-in-valencia/ 
http://www.nvoc-delagelanden.com/9-dec-kerstinkopen-in-valencia/ 
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http://www.clinica-benidorm.com
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KLASSIEKE MUZIEKAVOND DINSDAG 24 NOVEMBER 2015

Deze avond begint met het Pianosextet in 
D groot, opus 110 van Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Het is een van de zonnigste 
kamermuziekwerken die Mendelssohn 
gecomponeerd heeft. 

Mendelssohn componeerde het werk 
in 1824, op 15 jarige leeftijd. In dat jaar 
verscheen ook de Eerste Symfonie van zijn 
hand. Het is verbazend te horen tot welk 
een briljant en virtuoos werk “puber” 
Mendelssohn in staat was te componeren. 
Hij was dan ook niet gewoon met vriendjes 
op straat te spelen, maar stond onder 
strenge discipline van zijn ouders, die tot 
de meest geletterden van het toenmalige 
Berlijn behoorden. 

De jonge Mendelssohn stond ’s ochtend op 
om 5 uur (op zondag mocht hij uitslapen: 
om 6 uur). Voor zijn muzikale opleiding 
had hij de beste muziekpedagogen uit zijn 
omgeving ter beschikking. Deze factoren, 
tezamen met het feit dat hij een muzikaal 
wonderkind was, zorgden ervoor dat hij 
al op zo’n vroege leeftijd een pianosextet 
kon componeren dat wij thans met veel 
genoegen kunnen beluisteren. 

Het gezelschap uitvoerenden bestaat uit 
Kirill Troussov, viool, David Aaron Carpenter 
en Maxim Rysanov, altviool, Sol Gabetta, 
cello en Leigh Mesh, contrabas. De piano 
wordt bespeeld door Yuja Wang, die wij in 
maart j.l. al aan het werk gezien hebben in 
het Eerste Pianoconcert van Mendelssohn. 

Na de pauze horen we het lied “Im Walde” 
D.708 van Franz Schubert, gezongen door 
de Dietrich Fischer-Dieskau, op de piano 
begeleid door Gerald Moore. 

De klapper van de avond is het zeer bekende 
en populaire Eerste Pianoconcert in bes 
klein, opus 23 van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. 
Toen Tsjaikovski het concert in 1875 op 35 
jarige leeftijd voltooid had werd het niet 
met gejuich onthaald. De première vond 
plaats in Boston en het werd een flop, net 
als even later in Moskou. Het is inderdaad 
een werk dat wat vaker gehoord moet 
worden om volledig geapprecieerd te 
worden. Het begint met een overrompelend 
openingsthema, maar dat sterft na korte 
tijd weg om niet meer terug te keren. Dat 
zijn we niet gewend. In de ons vertrouwde 
soloconcerten komen thema’s enkele malen 
terug, zeker als het hemelse invallen zijn. Bij 
dit pianoconcert is dat dus niet het geval, 
wat de toehoorder bij eerste beluistering 
teleurstelt. Maar, na het werk enige malen 
gehoord te hebben groeit de waardering. 
Het werk is al lang zo geliefd en is tevens zo 
virtuoos dat het een van de meest gespeelde 
werken is op pianoconcoursen. 

De uitvoering van vanavond is door Daniel 
Barenboim aan de piano bij gelegenheid 
van zijn 70ste verjaardag, nu bijna 3 jaar 
geleden en de Staatskapelle Berlin onder 
leiding van Zubin Mehta. 

Jan Aerts

https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn_Bartholdy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Iljitsj_Tsjaikovski
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NVOC FILMAVOND 10 NOVEMBER 2015

Dinsdag 10 november 2015 aanvang 20.00 uur

In een episch verhaal van adembenemende schaal laat Disneynature’s nieuwe True Life 
Adventure “Beren” een jaar uit het leven van een berenfamilie zien. Twee indrukwekkende 
welpen leren hun belangrijkste lessen van hun leven. Hun reis begint bij een majestueus 
Alaska, vol met leven, waar ze ontwaken van hun winterslaap om de bittere kou te 
trotseren. De wereld buiten is spannend, maar riskant als de welpen na spelen een lawine 
opwekken. Naarmate het seizoen verandert van lente naar zomer, moeten de bruine beren 
hard werken om voedsel te vinden, om uiteindelijk te feesten op een overvloedige vangst 
van zalm. De beren moeten voorzichtig zijn, want er zijn ook rivaliserende mannelijke 
beren en roofdieren, met altijd een aanwezige wolf. “Beren” vangt de snel bewegende 
actie en spanning van het leven in de laatste grote wildernis, Alaska! 

De	film	Bears	werd	begin	dit	 jaar	uitgebracht	en	duurt	78	minuten.	De	trailer	en	
achtergrond	 informatie	over	de	film	is	te	zien	via	de	volgende	 link:	http://nature.
disney.nl/bears

   Veel kijkplezier Guusje en Lydia la Rivière Zijdel

http://nature.disney.nl/bears
http://nature.disney.nl/bears
http://www.kijkwijzer.nl/classificaties-uitgelegd/page200.html
http://nature.disney.nl/bears
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NVOC FILMAVOND 8 DECEMBER 2015

Dinsdag 8 decmber 2015 aanvang 20.00 uur

Woman in Gold is een Amerikaans-Britse dramafilm uit 2015, geregisseerd 
door Simon Curtis. De film is gebaseerd op het waargebeurd verhaal van 
Maria Altmann.

Wanneer de Joodse Maria (gespeeld door Helen Mirren) vanwege het naderende 
naziregime moet vluchten naar Amerika, laat ze samen met haar familie alles achter. 
De familie raakt hierbij ook vijf belangrijke schilderijen kwijt. Na de oorlog eindigen 
de kunstwerken in de handen van de Oostenrijkse overheid, die ze tentoonstelt in 
diverse musea. 

Eén van vijf kunstwerken was het schilderij ‘Portret van Adèle Bloch-Bauer I’ van de 
beroemde Weense schilder Gustav Klimt. Wanneer Maria hierachter komt, slaat ze 
de handen ineen met de jonge advocaat Randol Schoenberg (gespeeld door Ryan 
Reynolds). Samen vechten ze ruim een decennium lang om de belangrijke stukken 
terug te krijgen. Het schilderij van Klimt werd in 2006 voor 135 miljoen Amerikaanse 
dollar geveild, waarmee het één van duurst geveilde schilderijen allertijden is. 

Woman is Gold is een ontroerend waargebeurd verhaal over de strijd van een 
oorlogsslachtoffer.	Deze	prachtige	film	waarin	geweldig	wordt	geacteerd	door	Helen	
Mirren duurt 1 uur en 49 minuten.

Veel kijkplezier Guusje en Lydia la Rivière Zijdel

http://www.moviemeter.nl/film/102341
http://www.kijkwijzer.nl/classificaties-uitgelegd/page203.html
http://www.kijkwijzer.nl/classificaties-uitgelegd/page208.html
http://www.kijkwijzer.nl/Classificaties%20uitgelegd/page210.html
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http://www.sevisal.es/
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BRIDGE IN SEGOVIA 11 T/M 15 APRIL 2016

Segovia is een wereldvermaarde toeristische trekpleister net ten noorden van Madrid. Vermaard 
door het enorme aquaduct, de  grote kathedraal, kerken, praalslot, musea en andere oude 
gebouwen, liggend aan prachtige pleinen en straten. Het gehele jaar wordt Segovia bezocht 
door toeristen uit Europa, Amerika en Azië, zonder dat het er echt druk wordt.

Het hotel Candido is een viersterren hotel op 15 minuten lopen van het begin van het 
aquaduct dat verder de stad in loopt. Alle kamers hebben twee bedden, een aparte 
douche en ligbad, bidet, en twee wastafels. Het heeft drie kamers voor minder-
validen en er is een sauna.  Een leuk restaurant, waar een geweldig ontbijt klaar 
staat. Grote afgesloten parkeerplaatsen en een bushalte voor de deur, waar vandaan 
iedere twintig minuten een bus naar het centrum rijdt. In het hotel en in Segovia: u 
zult uw ogen uitkijken!!

Er zal weer worden gebridged van 17.00 tot ongeveer 20.30 door 16 – 20 paren in 
een restaurant van het burchtgedeelte van het hotel. De dagwinnaars krijgen een 
bescheiden prijsje. Op maandag-  en op donderdagavond is er een gezamenlijke 
maaltijd in het hotel.

De kosten voor deze bridgereis zijn € 480.- per paar. Voor dit bedrag hebt u een 
luxe	kamer	met	ontbijtbuffet,	twee	diners,	twee	drankjes	per	dag,	de	fooi	voor	het	
personeel en de prijzen. Helaas is de prijs van de kamers voor één-persoons gebruik 
dezelfde als door twee personen, waardoor de prijs voor deelnemers die apart op 
een eigen kamer willen slapen relatief hoog is, namelijk € 395.-

U kunt zich mondeling opgeven bij Paul van Halteren of per email p.van.halteren@
planet.nl. Het wordt weer een fantastische bridgereis!

Dit artikel is ingekort. Lees het volledige verhaal op de website!

mailto:p.van.halteren%40planet.nl?subject=Bridgereis%20Segovia
mailto:p.van.halteren%40planet.nl?subject=Bridgereis%20Segovia
http://www.nvoc-delagelanden.com/bridge-in-segovia-11-15-april-2016/
http://www.nvoc-delagelanden.com/bridge-in-segovia-11-15-april-2016/
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Ischias
Ischias is een naam die voor vele 
aandoeningen in de onderrug wordt 
gebruikt. De echte oorzaak van Ischias is 
echter een irritatie van de ischiaszenuw. 
Deze zenuw loopt ,met zijn zijtakken, van 
de wervelkolom door het bekken naar het 
been. Als er voordat de zenuw het been 
ingaat iets op de zenuw drukt en deze raakt 
geirriteerd	 wordt	 dat	 officieel	 een	 Ischias	
genoemd.

De symptomen uiten zich als pijn in de 
bil, uitstralend naar de heup en vaak ook 
door het been naar de kuit tot zelfs tot de 
voet. Dit alles kan gepaard gaan met of 
zonder pijn in de rug, terwijl de oorzaak 
zich vaak wel in rug of het bekken bevindt. 
Deze klachten zijn vooral voelbaar als er 
veel gezeten moet worden, in de autostoel 
bijvoorbeeld of als er op de aabgedane 
zijde wordt gelegen.

Er zijn grofweg drie plekken waar de 
Ischiaszenuw bekneld kan worden: in de 
wervelkolom, in het bekken en in de bil. 
In de wervelkolom kan een wervel of een 
ontstoken gewrichtje drukgeven tegen 
de wortels van Ischiaszenuw en kan er 
uitstraling ontstaan. Ook een ontstoken 
tussenwervelschijf deze prikkeling geven. 
Deze strukturen zijn vaak geirriteerd als 
gevolg van een belastende houding en 
scheefstand.

Als er een scheefstand van het bekken is 
ontstaan kan dit ook tegen de zenuw aan 
drukken en in veel gevallen veroorzaakt 
langdurige scheefstand littekenweefsel 
in het bekken, wat dan weer de zenuw 
kan beklemmen. Deze vorm wordt vooral 
gevoeld bij het zitten.

Verder kan de zenuw klem komen te liggen 
in of onder de Piriformisspier. Als deze 
spier te gespannen is of in een spasme 
staat, wordt er druk uitgeoefend op de 
Ischiaszenuw en kunnen de uitstralende 
klachten onstaan. Dit wordt vaak gezien bij 
mensen met chronische rugklachten en/of 
met een (te) holle rug.

Omdat de oorzaak van een Ischias zo 
divers is en omdat de er vaak sprake is van 
een combinatie van factoren is een juiste 
diagnose van essentieel belang. Wanneer 
niet de OORZAAK of alleen het symptoom 
wordt behandeld, zal behandeling slechts 
tot kortstondige verlichting leiden of geen 
resultaat opleveren. Alle aspecten van deze 
klacht moeten worden behandeld om van 
deze klacht af te komen.

In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in 
het diagnostiseren en behandelen van deze 
vervelende en vaak lang aanwezige klacht. 
Door de oorzaak boven water te krijgen 
zullen wij op alle vlakken deze weg nemen. 
Dit doen wij door het hele lichaam, met 
behulp van onder andere computeranalyse 
van de houding, in ogenschouw te nemen 
en vaak ook multidisciplinair te werken met 
bijvoorbeeld een podoloog. U hoeft niet te 
blijven rondlopen met deze klacht, er kan 
echt wat aan worden gedaan, ook als u al 
overal geweest bent...

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

JASON GAST OVER: ISCHIAS

http://www.quiropracticacalpe.es
http://www.quiropracticacalpe.es
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OVERPEINZING

Levensgezellen bij het rijgen der jaren...

Lange tijd was mijn auto mijn beste vrind en mijn Tom Tom mijn blinde geleide 
hond...

Ze waren mijn “levensgezellen”, waardoor ik van hot naar her kon gaan, wanneer ik 
het maar wilde.

Maar als de jaren zich “bijna” ongemerkt gaan rijgen, ervaar je op een dag dat je 
blinde geleide hond, niet zelfstandig denken -en handelen kan, zonder medewerking 
van jouw hersenfunctie, die het alert zijn op het weg verkeer, moet beoordelen, door 
kijken, denken, reageren.

Het “goed zien” van je ogen, zit je dwars. Maar ook het vragen “tja: wat nu...“

Nu, is “mijn laptop” mijn beste vrind, hij opent onbekende vergezichten en 
“mijn geheugen” is mijn steun en toeverlaat, waar ik blindelings op vertrouw...

Zij zijn mijn “lotgenoten”, die mij de hand gaan reiken.

Froukje 

WAT JE ALS EERSTE MOET DOEN…

Tja… dat was een gedeelte van de zin die wij van Moraira-gangers uit Nederland 
meekregen toen wij het afgelopen jaar voor het eerst naar het mooie Moraira gingen 
voor 3 maanden.

Het tweede gedeelte van zin is: lid worden van de NVOC!

Dus stapten wij een week na aankomst als nieuwkomers het NVOC clubgebouw binnen 
en wat ons toen overkwam hadden we toch niet vaak meegemaakt. Het voelde als 
een warm bad waar we in terecht waren gekomen. Direct een welkomstdrankje, 
een	gastvrouw	die	ons	alle	uitleg	gaf	over	alle	activiteiten,	een	rondleiding,	de	fijne	
welkomstwoorden van vele mensen etc. zorgden ervoor dat wij ons direct thuis voelden.

En dat gevoel is gebleven want… we komen binnenkort weer terug naar Moraira.

Op de vraag hoe het kan dat je direct zo’n gevoel krijgt is het antwoord: Door al die 
mensen die zich geheel vrijwillig inzetten, voor welke activiteit dan ook, zij hebben 
het doel het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen! Op deze plaats een 
diepe buiging en chapeau voor alle bestuursleden, commissies en vrijwilligers van 
de NVOC.

Marianne en Eef van Dongen
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uw partner in de 
vakantieverhuur 

van uw Spaanse woning

○ Betrouwbaar Sharon Huibers
○ Persoonlijke benadering 0031 653187005
○ Eigen serviceteam sharon@costablanca-vakantiewoning.com

www.costablanca-vakantiewoning.com

√ Nederlandse aannemer

√ Uitstekende service

√ Hoge kwaliteit

√ Veiligheid

√ Nieuwbouw

√ Renovatie / aanbouw
0034 - 693 357 084

johan@libertyvillasjavea.com 
www.libertyvillasjavea.com 

MarySan
design

Professionele websites voor elk budget. Wij bouwen websites in 
alle soorten en maten. Van vakantiewoning tot verhuurbedrijf tot 
online winkel. Onze website zijn ook geschikt voor mobiele 
apparaten als tablets en telefoons.

Kijk voor meer informatie op onze website of bekijk de website 
van de Nederlandse club als voorbeeld van wat wij maken.

(0034) 620 109 683
info@marysan.com
www.marysan.com

http://www.costablanca-vakantiewoning.com
www.libertyvillasjavea.com
http://www.marysan.com
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STUKJE SPANJE

Caminito del Rey
Ruwweg 60 km ten noord-westen van Málaga en zo’n 30 km ten zuid-westen van Antequera 
ligt	een	imposant	gebergte:	de	Desfiladero	de	los	Gaitanes.	Aan	de	zuidkant	doorsnijdt	een	
diepe kloof de rotsen, hij is op sommige plaatsen meer dan 700 m diep en soms niet meer dan 
10 m breed.  Iets noordelijker is er nog een imposante kloof, wat hoger gelegen. Deze kloven 
zijn in miljoenen jaren uitgesleten door de Guadalhorce, de rivier die erdoor loopt.  Tussen die 
twee kloven ligt een kleine, weelderig en mooi begroeide vallei.

Dit	indrukwekkende	gebergte	bleek	een	flinke	uitdaging	toen	er	midden	negentiende	eeuw	
begonnen was aan een spoorlijn voor het vervoer van kolen vanuit de kolenmijnen bij Córdoba 
naar de verwerkingsfabrieken bij Málaga.  De oplossing was tunnels boren door de rotsen.  
Deze kwamen aan de oostkant van de kloven te liggen met daarbij bruggen en viaducten. In 
1865 was de treinverbinding klaar.  Deze lijn is ook nu nog in gebruik, nu meer voor personen.  
Tussen de tunnels door heeft men soms even zicht op de Caminito del Rey aan de andere 
kant van de kloof!

Zoals overal elders nam tegen het eind van de negentiende eeuw ook hier de vraag naar 
energie	flink	toe.		Kolenenergie	alleen	kon	aan	die	vraag	niet	meer	voldoen	en	daarom	werd	
daarnaast naar een andere energiebron gezocht. Men stelde zich de vraag of het verval van 
de rivier tussen het begin van de noordelijke en het eind van de zuidelijke kloof genoeg zou 
zijn om er een waterkrachtcentrale op te laten draaien. Bij de noordelijke kloof komen zelfs 
drie rivieren samen, de watertoevoer moest daarom wel voldoende zijn en na aanleg van 
stuwmeren zelfs permanent goed regelbaar.  Het antwoord was ja en een architect kreeg de 
opdracht het hele werk uit te voeren.  Het watertransport zou moeten gaan via een “canal”, 
wij zouden zeggen “aquaduct”, uitgehouwen hoog in de rotsen en wel aan de westkant van de 
kloof.  De centrale werd gebouwd bij het plaatsje el Chorro (met stationnetje) net ten zuiden 
van het gebergte en aan de oostkant van de rivier, en daarom moest het water aan het eind 
ook nog eens de kloof oversteken, hoog in de lucht via een dikke buis.  In 1901 werd met 
deze klus begonnen...

Wordt volgende maand vervolgd.  
Lees het hele verhaal nu al op de website. Bekijk daar ook de schitterende foto’s!

CORAL

http://www.nvoc-delagelanden.com/caminito-del-rey/
http://www.nvoc-delagelanden.com/caminito-del-rey/
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Teulada-Moraira
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
Nooddienst 112
Tele-taxi 965 744 281
Automobilistenhulp RACE 965 740 794
Seprona 965 146 129

Benissa 
Brandweer 965 781 185
Guardia Civil 965 730 722
Automobilistenhulp RACE 965 730 194

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.

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.

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

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)

Moraira
Katholieke kerk: iedere zondag internationale 
eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke 
zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse 
talen.

Benimarco
Katholieke kerk: internationale eredienst in 
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag 
om 11:30 uur.

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 november 2015 is dat predikant Jan Leeuwis 
uit Bemmel en in december Ds. Paul Saraber uit 
Frankrijk. 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

Jávea
Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk ‘Oasis’ 
bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag 
om 11:00 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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  Fysiotherapie
  Manuele Therapie
  Lymph Drainage
  Acupunctuur
  Podologie
  Massage
  Dietetiek

  Orthopedische revalidatie
  Neurologische  revalidatie
  Hart revalidatie
  Sport revalidatie
  Rug scholing
  Medische fitness

Therapie- & Revalidatie Kliniek

http://nl.medifit.es/
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