NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

Winterweer
Ook al is februari hier de koudste maand, toch
begint stiekem het voorjaar te kriebelen. De
stormwind die ons vier dagen tijsterde is weer
gaan liggen, de zon schijnt volop en overal
om ons heen zien we de amandelbomen in
steeds vollere bloei komen.
Op het programma staan de bloesemtocht en
de dag naar de Fallas. Op de club zijn we in
afwachting van de windschermen zodat het
verblijf in de naya nog prettiger belooft te worden.

In dit nummer o.a.
De Fallas in Valencia
Klassieke muziek matinee
Filmavond met Le Confessioni
NVOC Toneelgroep treedt op
Stukje Spanje: Alcala del Jucar
En nog veel meer!

Februari 2019

Uw Nederlandse aan- en verkoopmakelaar met ruim 35 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.

SOLAR KIT
INSTALACIONES VERT

Carretera La Nau Plà 81 Jávea
628.870.923 & 634.302.345
instalacionesvert@gmail.com
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Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

“De Lage Landen”
Nieuwsbrief Februari 2019
NVOC: voor contacten met Nederlandstaligen door middel van activiteiten op allerlei terreinen.
Correspondentieadres:
NVOC “De Lage Landen”
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje

Bezoekadres:
El Corregidor
Calle Bérdica 1
03726 Benitachell
Spanje

Routebeschrijving:
Vanaf Moraira en Teulada rijdt u via de Ctra. Moraira-Benitachell richting de Mercadona.
Nog voordat u bij de Mercadona bent, ziet u aan uw rechterhand Clinica Asistel en
direct daarna slaat u rechtsaf de Urbanisatie Villotel in. Na de tweede verkeersdrempel
direct linksaf slaan. U ziet aan het einde van de weg het clubgebouw liggen.
Vanaf Javea en Benitachell rijdt u richting de Mercadona via de Ctra. MorairaBenitachell. Bij de rotonde voor de Mercadona rijdt u rechtdoor en u ziet al spoedig
de ingang van de Urbanisatie Villotel aan uw linkerhand. Daar slaat u linksaf de
Urbanisatie in. Na de tweede verkeersdrempel direct linksaf slaan. Aan het einde van
de weg ziet u het clubgebouw liggen.
Internet:
E-mail:
Lidmaatschap:

http://www.nvoc-delagelanden.com
info@nvoc-delagelanden.com
Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of
de penningmeester.
Contributie:
De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 85,00 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 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:
Joke Krediet
Volgende editie:
Verschijnt op donderdag 14 maart 2019
Kopij:
Uiterste inleverdatum: maandag 04 maart 2019
E-mail:
Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com
NVOC “De Lage Landen”
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Internationaal
verhuizen?

Bel gratis (zonder landcode)
vanuit:
Spanje:
900 993 131
Portugal: 800 831 458
Zwitserland: 0800 555 733
Frankrijk: 0800 905 909

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp
Telefoon +31 (0)294 418080
Telefax
+31 (0)294 418157
Email
info@kuiperbv.nl
Website
www.kuiperbv.nl

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt uw internationale
verhuizing tot in de puntjes. Met meer dan 80 jaar ervaring is
uw waardevolle inboedel bij Kuiper in goede handen.
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens naar en vanuit
onder meer Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië.
Een persoonlijke en professionele benadering garanderen een
zorgeloze verhuizing.
U pakt uw koffertje...wij de rest!
•
•
•
•
•

Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in heel Zuid-Europa
Wereldwijd betrouwbaar en ervaren agentennetwerk
Moderne opslagfaciliteiten in Nederland en op de bestemming
Tevens frequent op andere Europese en Overzee bestemmingen
Door combinatielading gunstige en concurrerende tarieven!

IAM

TM

International Association of Movers
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9
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11
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15
NVOC Filmavond 20 februari
17
Concertmatinee zondag 3 maart
23
Windschermen25
Grote lenteschoonmaak 9 maart
25
N.V.O.C. op de planken op 16 en 17 maart
27
Fallas valencia 18 maart
29
Jason Gast over: Lumbago en spit
30
Een penseelstreek
31
Nieuw in de bieb
33
We willen samen gaan koken
33
verslag Bergstappers 20 januari
35
Stukje Spanje: Alcala del Jucar - 1
37
Belangrijke adressen en telefoonnummers
38
Overlijdensberichten38
Kerkdiensten38

NVOC “De Lage Landen”
is vanaf nu ook te vinden
op facebook.

Ga naar fb.me/nvocdll
NVOC “De Lage Landen”
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Marike den Dulk
Begeleiding bij aan- en verkoop van
onroerend goed, afwikkeling nalatenschappen,
Nie nummers, verzekeringen
en verschillende dienstverleningen.
Tel.: 96 649 03 47
Mobiel: 666 422 888
Cami de’l Andragó 1, local 1A
Email: mail@marikedendulk.com
03724 MORAIRA

- Podotherapeut
- Orthopedisch schoenmaker
- Fysiotherapeut

39 jaar ervaring

Onderzoek en behandeling van Uw voetklachten middels:
-

Biomechanische voetmetingen
Instrumentele behandeling van nagels en eelt
Aanmeten en vervaardigen steunzolen
Schoenadvies en /of aanpassingen aan confectieschoenen
( semi ) orthopedisch schoeisel
Orthesen, silicone, o.a. klapvoet orthese, AFO
Ook een huisbezoek is mogelijk
afspraak op de woensdag van 13.00 tot16.00 uur:

966 495 448

Carretera Moraira – Benitachell 22, 03724 Moraira, Alicante.
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 14 DECEMBER 2018
Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Marion Hoed
+31 622 744 614
nvoc.marionhoed@gmail.com

Externe zaken
Commissies
Schilderen

Vicevoorzitter

Robert Lem
629 165 229
nvoc.roberto@gmail.com

Accommodatie
Tennis
Audio-video techn

Secretaris

Cora Dekkers - Hulshoff Pol
965 974 941
nvoc.coradekkers@gmail.com

Bergstappers
Redactie
Bridge

2e secretaris

Nicole Lesire
965 748 686
nicole.julien@gmail.com

Tuinclub
Advertenties
Evenementen
Golf

Penningmeester

Arlette van der Burg - Mol
609 274 245
nvoc.arlettemol@gmail.com

Financiën
Bibliotheek
Biljarten

Bestuurslid

Peter van Bloppoel
965 747 048 | +31 653 161 814
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com

Bar
Klaverjassen
Zangkoor
Keuken

Bestuurslid

Anne-Lize Jaspers - Goddijn
695 867 006
nvoc.annelizejaspers@gmail.com

Prikbord
Publicatie
Spaanse les

Bestuurslid

Michel Rosenberg
696 033 243
m.rosenberg@wxs.nl

KKK
Mode op maat
Evenementen

Bestuurslid

Hanneke Mulder-Kaptein
+31 654 744 420
nvoc.hannekemulder@gmail.com

Evenementen
Interieur
Toneel

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. Teksten in dit
boekje zijn vaak ingekort vanwege de ruimte. De volledige tekst
staat op de website, vaak ook met meer foto’s, en in kleur.
NVOC “De Lage Landen”
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BSRCOSTABLANCA

Vastgezette spierspanning
kan o.a. leiden tot:
- hoofdpijn
- nek klachten
- rug klachten
- darm klachten
- burn-out

Dr. Guido Campman

Huisarts

BSR practitioner Annita van Arkel
www.bsrcostablanca.com
Tel: 634304391
Body Stress Release is een zachte en effectieve
gezondheidstechniek om vastgezette spierspanning
in het lichaam los te laten. Dit vermindert de druk
op zenuwen en verbetert het zelfhelend vermogen.
Lid van de BSRAN en MIBSRA

WWW.BSRCOSTABLANCA.COM

Ctra. Moraira-Calpe 124 - Moraira

Tel: 966 491 259
24/7: 639 561 945
www.icmoraira.es
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COMMISSIES & CONTACTEN
Accommodatie:

Peter Croughs
Robert Lem
Bergstappers:
Harm Kroon
Bergstappers Plus: Frans v.d. Steenoven
Bibliotheek:
Beatrijs Bachman
Biljarten:
Rien van Koulil
Bridge:
Frans v.d. Steenoven
ClubBand:
Theo Tappen
Evenementen:
Nicole Lesire
Michel Rosenberg
Filmavond:
Frank Hoeks
Gastvrouwen:
Nicole Lesire
Golf:
Perry van Glabbeek
www.nvoc-golf.nl Esta Löchter
Wim Witteveen
Horeca:
Peter van Bloppoel
Introductie nieuwe Adri Petri
leden
Lieke Hoeks
Netty Moes
Jeu de Boules:
Rien van Koulil
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers
Klassieke
Jan Aerts
Muziekmatinee
Erik Hulleman
Peter Mulder
Klaverjassen en
Ria van Bloppoel
Keezen
KKK:
Kookworkshops:
Ledenadministratie Mohan Mehta
Mode Op Maat:
Coby Hilgeman
Nieuwsbrief Red: Marco Westrik
Nieuwsbrief
Cora DekkersEindredactie:
Hulshoff Pol
Advertenties:
Joke Krediet
Publicatiebord:
Anne-Lize Jaspers
Reizen
Monique Croughs
Schilderen:
Ietje Speets
Babs Beemsterboer
Spaanse les:
Joke Krediet
Technische zaken: Zie het formulier in de
Tennis:
Robert Lem (voorzitter)
Koos Venekamp (vice v.)
Simon Bakker (administr.)
Toneel:
Solveig DondorffBonnes
Tuinclub:
Lieke Hoeks
Website:
Marco Westrik
Zangkoor ‘Alegría’: Elly Smit
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman

NVOC “De Lage Landen”

croughs.moraira@gmail.com
nvoc.roberto@gmail.com
nvocharmkroon@gmail.com
fransvandesteenoven@hotmail.com
pol6186@gmail.com
vankoulil@hotmail.com
fransvandesteenoven@hotmail.com
theotappen@hotmail.com
nvoc.evenementen@gmail.com

966
629
634
620
966
626
620
634
620
696

490
165
398
363
495
926
363
347
165
033

385
229
125
580
398
890
580
403
633
243

hamilcar1954@gmail.com
nvoc.gastdesk@gmail.com
perryvanglabbeek@gmail.com
nvoc.golf@gmail.com
w.witteveen29@upcmail.nl
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
a3.petri@gmail.com
liekehoeksspanje@gmail.com
nettymoes@gmail.com
vankoulil@hotmail.com
huub.annelize@gmail.com
janaerts57@gmail.com
erik.jacqueline.hulleman@gmail.com
pe.mulder@xs4all.nl
ria.vanbloppoel@gmail.com

620 165 633
966 498 075
966 490 515
669 454 373
965 747 048
+31 651 513 931
602 669 672
+31 614 398 906
626 926 890
695 867 006
+31 624 222 697
965 748 156
+31 653 360 347
965 747 048

nvocarnesol@gmail.com
g.hilgeman@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
redactie@nvoc-delagelanden.com

658
965
620
965

556
748
109
974

849
459
683
941

nvoc.advertenties@gmail.com
huub.annelize@gmail.com
nvoc.clubreis@gmail.com
ietjespeets@hotmail.com
beemster2@gmail.com
jokeprivad@hotmail.com
keuken van El Corregidor
nvoc.roberto@gmail.com
koosvenekamp@gmail.com
esseeb@gmail.com
solveig.tjordis@gmail.com

687
695
699
966
965
687

075
867
985
491
974
075

852
006
116
198
086
852

liekehoeksspanje@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
jacquellysmit@gmail.com
pol6186@gmail.com

602
620
627
966

629 165 229
646 907 210
645 372 505
669
109
108
495

672
683
528
398
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NVOC De Lage Landen
Kir Royal bij een lunchmenu

voor leden van
gratis frambozen

Carretera Calpe-Moraira | Edificio Kristalmar 30A
t: 966 177 387 | i: www.premiumgroupmoraira.com

Der Rohrdoktor

Wij geven u
vooraf een prijs

Snelle ontstoppingsdienst
Reiniging van leidingen en buizen
Verwijderen van wortels
hogedrukreiniging
opsporen van verstoppingen zonder breekwerk
septic tanks (ook sanering daarvan)
deskundige afwerking

24 uurs service
*we leggen ook zwembadtegels onder water!*
bel ons op 966 490 731 of mobiel 696 291 728
Email tristan.buhl@freenet.de - www.derrohrdoktor.jimdo.com
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WEEKKALENDER

VAN DE PENNINGMEESTER

Maandag

Op dit moment is de contributie voor
2019 verschuldigd. Deze bedraagt € 85.

Hele dag
10:45 - 13:30
14:30 - 17:00
18:45 - 19:00
19:00 - 22:30

Dinsdag

Hele dag
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30
19:30

Woensdag

Hele dag
11:00 - 12:00
Vanaf ± 13:00

Donderdag
Hele dag
10:00 - 13:00
11:00 - 12:30
17:00 - 20:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:30

Vrijdag

Hele dag
10:00 - 12:00
14:30 - 14:50
15:00 - 18:30

Zaterdag

Vanaf ± 13:00

Biljartclub
Zangkoor Alegría
ClubBand
Inschrijven bridge
Bridgedrive
Biljartclub
Tennisclub Solpark
Mode Op Maat met Coby
Klaverjassen en Keezen
Biljartclub
Yoga
Golf
Biljartclub
Tekenen en schilderen
Jeu de boules (in het
park van Moraira)
Clubmiddag
Geldzaken
Bibliotheek, uitleen en
verkoop van boeken
Fotokopiëren.
Biljartclub
Tennisclub Solpark
Inschrijven bridge
Bridgedrive

Wij verzoeken u deze over te maken
vóór 31 januari 2019 op rekening van:
NVOC De Lage Landen,
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
SabadellSolbank in Moraira
onder vermelding van uw Naam en
Lidmaatschapsnummer. Dit nummer
kunt u terugvinden in de ledenlijst.
Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf
een buitenlandse bankrekening, dient
u de volgende gegevens te gebruiken:
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
BIC: BSABESBB
Mocht u contant willen betalen of pinnen
dan kan dit op onze clubmiddag, op
donderdag (17.00 – 19.00 uur). Onze
voorkeur gaat uit naar overmaking op
onze bankrekening.
Indien de contributie niet vóór 31
januari 2019 is ontvangen, wordt
een verhoging toegepast van € 5,- in
verband met extra werkzaamheden.
Arlette Mol

Golf

Wandelingen, maandelijks:
Bergstappers
Bergstappers+
KKK

eerste zaterdag
derde zondag
laatste zondag

Raadpleeg website, informatiebord
en mededelingen voor exacte data
NVOC “De Lage Landen”
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EVENEMENTENKALENDER
FEBRUARI 2019
17 februari

10.00 uur

Bloesemtocht (onder voorbehoud)*****

28 februari

16.00 uur

Voorbespreking NVOC-Clubreis door FD-Travel Group in
clubhuis

MAART 2019
3 maart

15:30 uur

Klassieke muziekmatinee

7 maart

16.15 uur

Voordracht Dr. Mart Jan Rongen (overeenkomsten tussen
verzekeraars en HCB)

16&17 maart

19.00 uur

Toneelvoorstelling Lunchroom “in het fijne gebak” in Espai
La Senieta

18 maart

09.45 uur

Fallas Valencia

24 maart
28 maart

Goud van Oud
15:30 uur

31 maart 5 april

Algemene Ledenvergadering
NVOC Clubreis (inschrijven bij Monique Croughs of via
nvoc.clubreis@gmail.com)

APRIL 2019
7 april

15:30 uur

8 - 12 april
18 aprril

Klassieke muziekmatinee
NVOC Bridgereis (opgeven bij Paul van Halteren)

16.15 uur

30 april - 3 mei

demonstratie EHBO door Clinica Benidorm
NVOC Golfreis (inschrijving via de site van NVOC-Golf)

MEI 2019
22 mei

Speurtocht Javea*****

Voor meer informatie: www.nvoc-delagelanden.com/evenementenkalender
***** 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.

NVOC “De Lage Landen”
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ko1r 0%
v tin
NVoor g
led OC
en!
*

* Niet geldig
in combinatie met
aanbiedingen
en mobiele telefonie

JOSEPHINA BOUTIQUE
Avda. Madrid nº 7
03724 Moraira
Tel: 96 574 5440
josephinaboutique@hotmail.com
ko1r 0%
v tin
NVoor g
led OC
en!
*

* NIET GELDIG
IN COMBINATIE MET
AANBIEDINGEN
EN MOBIELE TELEFONIE
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BLOESEMTOCHT 17 FEBRUARI
De Bloesemtocht 2019 vindt plaats op zondag 17 februari. De deelnemers zijn
welkom vanaf 10.00 uur in het clubhuis, doch dienen uiterlijk 10.15 uur aanwezig te
zijn. Adres: El Corregidor. Calle Bérdica 1. 03726 Bénitachell. De koffie staat klaar!
Aanmelden bij de inschrijfbalie. Daar ontvang je de routebeschrijving bestaande uit
4 pagina’s en de scorelijst (één extra voor jezelf). Vanaf 10.30 uur zal er om de twee
minuten een auto starten.
Alles is aanwezig om er een mooie en vooral relaxte tocht van te maken! De
amandelbomen staan in bloei, op zondag is er weinig verkeer en er is ruimte om
ergens een pauze te maken kortom..
De route is kernachtig aangegeven - plaatsnamen en wegnummers CV - en zou niet
tot misverstanden hoeven te leiden.
Vanaf 16.00 uur verwachten wij jullie is restaurant Extra Wok, Av. Madrid 36 Moraira.
Telefoon wedstrijdleiding : mob. 0653360347 (Peter)
De organisatie is handen van Aloys Fuchten, Cees Beumer en Peter Mulder

NVOC “De Lage Landen”
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Carrer Les Capelletes nº2
03726 Benitachell (Alicante)

Tel: 0034 96 649 3832
info@electronic-benitachell.es

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”

•
•
•

Ons clublid Peter Neeteson organiseert
“Momentos de Música” in 2019:

9 & 10 maart - Piano Trio (piano, cello, viool)
4 & 5 mei - Martin Oei (piano solo)
8 (& 9) juni - Duo piano & marimba, tuinconcert

!! Reserveer deze data alvast in uw agenda. De kaartverkoop start na de
komende mailing.
!! Schrijft u zich gelijk in met uw emailadres op de HOMEpage van
www.momentosdemusica.es om deze mailings te ontvangen.
De concerten vinden ’s middags plaats in Villa “El Nido”,
Calle de Mila 15-17, Javea (Costa Nova, Panorama)
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NVOC FILMAVOND 20 FEBRUARI
Le Confessioni (De Biecht)
Het begin van de komende film lijkt te gaan over de 4 M´s: Mooie Meiden en Machtige
Mannen. Ze zijn lid van een club invloedrijke mensen, die de touwtjes van de wereld
in handen hebben. Normaal geeft een club prettige gevoelens zoals geborgenheid en
bevestiging. Daarom bent u natuurlijk ook lid geworden van de NVOC.
Een probleem doemt op als u niet weet hoe het hoort. Dan hoort u er namelijk niet
bij. Elke club heeft zijn eigen verborgen belangen en onuitgesproken normen. De
clubleden dienen zich hiervan bewust te zijn onder het motto: hij die niet weet hoe
het hoort, hoort er niet bij.
Eenzaamheid en afwijzing van de outsider zijn dan het gevolg. Zo gaat het ook in deze
film. De leider van MMMMclub nodigt iemand uit die heel andere normen heeft. Een
monnik. En kartuizer monnik. Een man die altijd hetzelfde habijt aan heeft en die de
gelofte van armoede en de eed van stilte ook echt praktiseert. In zijn monnikenclub
weet hij dus hoe het hoort en hoort hij dan ook daarbij. In MMMMclub valt hij uit de
boot. Nu heeft een kartuizer monnik juist eenzaamheid nodig en laat hem de afwijzing
door de clubleden hem koud. Hij hoopt slechts op de bevestiging van zijn schepper.
De hoofdrolspeler, Toni Sevillo kent u wellicht van de film “La grande bellezza”, die
ongeveer twee jaar geleden op de club is vertoond.
Als u weet hoe het hoort, dan bent u de komende woensdag 20 februari om 20.00
aanwezig. En als u zou willen weten hoe het hoort, dan uiteraard ook.

NVOC “De Lage Landen”
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TROSSET
RENOVA in & out

in
house

&

Furniture
Decoration
Lamps
Bio-ethanol Chimneys
Knick knacks

Calle Rio Ter s/n | Moraira

out
garden

Garden Design, Plants and Trees
Fountains and Statues
Artificial Grass and Decking
Outdoor Furniture, Garden Chimneys
NEW IN: Outdoor Carpets

| Tel. 96 649 9046 | info@trosset.es

www.trosset.es

TROSSET
RENOVA
in
house

&

out
garden

Calle Rio Ter s/n | Moraira | Tel. 96 649 9046
info@trosset.es www.trosset.es

NVOC “De Lage Landen”

Op vertoon van deze coupon

%

-10

10%

korting*

op het gehele assortiment

* m.u.v. aanbiedingen en promoties
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The

YORKSHIRE

established
1993

LINEN
Co.

Al sinds jaren HET adres voor :
Beddengoed 
 Handdoeken 
 Gordijnen 


En nog veel meer ....
ALTEA
Partida Planet 177

JAVEA
Avenida del Pla 68

 96.584.1399
 altea@spanishlinen.com

 96.646.2275
 javea@spanishlinen.com

(N332 tussen Altea & Albir)

(naast Supercor)
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CONCERTMATINEE ZONDAG 3 MAART
>1STE PIANOCONCERT VAN CHOPIN.
Solist: Daniel Barenboim
Hoewel Chopin het liefst schreef voor een
klein aandachtig publiek in de intimiteit van
een zaaltje of salon, componeerde hij tóch
twee concerten voor piano en groot orkest.
Het zijn twee bijzondere concerten geworden,
waarin hij zijn unieke stijl niet verloochende.
Het is betoverende, bijna bedwelmende
muziek, beetje verlegen en vol melancholie.
Zelf heeft hij ze altijd met tegenzin gespeeld
want in een grote zaal vol roezemoezend
publiek voelde hij zich hoogst opgelaten.
pauze
> 3DE VIOOLCONCERT VAN MOZART.
Solist: Anne –Sophie Mutter
Mozart componeerde 41 symfonieën, 27 pianoconcerten enz. enz., en slechts 6
vioolconcerten: de viool was niet bepaald zijn lievelingsinstrument. Dat zou je niet
zeggen als je het adembenemende tweede deel van zijn 3de vioolconcert hoort. Dat
adagio is zó onwaarschijnlijk mooi, zó oneindig teder, melancholiek en dromerig dat
zelfs het ijzigst hart ontdooit. “Als uit de hemel gevallen” zei Einstein over dit adagio,
en hij had gelijk !
> “GROOSLAND”
De matinee wordt afgesloten met “Groosland”, het fascinerende ballet uit 1990 op
muziek uit het tweede en derde Brandenburgse Concert van J.S. Bach, gedanst door
ons “Nationale Ballet” uit Amsterdam dat er grote sensatie mee veroorzaakte op alle
podia en wereldberoemd werd. En het moet gezegd: dit ballet blijft voor altijd aan je
netvlies hangen; als je het eenmaal hebt gezien raak je de beelden nooit meer kwijt.
Zelfs al geef je niets om ballet.
“ ’t Zál wel !” denkt u ?
Kom maar kijken…
Welkom op 3 maart om half vier in de concertzaal van de NVOC.
NVOC “De Lage Landen”
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MarySan
design
Mar y San Design bouwt professionele
websites voor elk budget. Van
vakantiewoning tot verhuurbedrijf tot
online winkel. Onze websites 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.
www.marysan.nl
|
info@marysan.com
+34 620 109 683 | +31 (0)85 785 85 91

Since 1993

Playa del Portet
03724 Moraira
96.649.04.32
www.ledauphin.com

Avenida de la Paz
03724 Moraira
96.574.32.56
www.restaurantevespas.com

servitur sl
(sinds 1973)

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






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

Erfenissen
Testamenten
Estate planning
Jur. advies koop-verkoop o.g.
E-mail: servitur@servitur.es
Internet:
www.servitur.es
Telefoon: (+34) 965 850 891
Telefax: (+34) 965 866 988
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WINDSCHERMEN
GOED NIEUWS! We krijgen windschermen op het terras! Uw bestuur is de laatste
periode intensief bezig geweest om te bekijken hoe de schermen zo optimaal
mogelijk kunnen worden geplaatst op het terras van ons clubhuis.
EN WE ZIJN ERUIT! Na diverse bijeenkomsten en vergaderingen hebben we een
prachtig resultaat bereikt. Het voorstel van Geert Jansen en Nico Irik betreffende
de terrasafsluitingen is uitgemond in een mooie deal met de uitvoerder Tapicería
Teulada. Alles wordt gerealiseerd conform het door ons voorgestelde en het door de
sponsoren bijeengebrachte geldbedrag.
Door het plaatsen van de schermen wordt de ruimte van ons clubhuis vergroot en
de gehele ambiance wordt nog aangenamer. Een bijkomend voordeel is dat we in de
wintermaanden minder geld kwijt zullen zijn aan stookkosten. De schermen zullen
perfect kunnen worden aangepast aan zon en wind. Het doel is dat het ieder seizoen
behaaglijk zal zijn op het terras.
Het contract is getekend, u zult de schermen binnenkort kunnen bewonderen! Onze
speciale dank gaat uit naar onze sponsoren:
-Las chicas de la Fancy Fair NVOC!!
-Henk Jan Fernhout
-Jacques Versteege
-Geert Jansen
-Nico Irik
Namens het bestuur, Roberto Lem
GROTE LENTESCHOONMAAK 9 MAART
Gebruikers El Corregidor,
Ons clubgebouw El Corregidor wordt intensief bezet en gebruikt door verschillende
commissies en clubs, zoals het Zangkoor, de Bridge, Klaverjas, Mode Op Maat,
Schilderen, Biljart, Clubband, Film, Muziek, Yoga en meer.
Wij zijn als Barcommissie het aanspreekpunt voor de Horeca, maar elke gebruiker
is verantwoordelijk voor de staat van keuken en bar en het achterlaten hiervan. Wij
verzoeken iedereen dan ook vriendelijk, maar wel dringend deze zaken goed schoon
te houden.
In het kader van onze grote Lente schoonmaak hebben wij weer een datum geprikt
om te gaan poetsen en boenen. Op 9 maart 2019 vanaf 10.00 uur hebben we weer
een schoonmaak-ochtend, iedereen is daarvoor welkom. Meld je even aan en neem
je favoriete schoonmaakmiddelen mee.
Met vriendelijke groeten,
De Barcommissie.
Joke Krediet, Piet Beemsterboer, Kees Stok, Peter van Bloppoel
NVOC “De Lage Landen”
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N.V.O.C. OP DE PLANKEN OP 16 EN 17 MAART
Theatergroep ¨De Komedianten¨, onderdeel van N.O.V.C. Moraira brengt een klucht:

Lunchroom “In Het Fijne Gebak” van Jeanette Colijn.

Dit jaar is het publiek te gast op de opening van een nieuwe lunchroom. Dat het niet de enige is
in het dorp mag de pret niet drukken. Er staat de eigenares, Wilma, een feestelijk opwindende
dag te wachten. Ook voor Anja, het boerenmeisje dat zojuist haar eerste betrekking kreeg,
is alles nog nieuw en spannend. Dat beiden het zwaar te verduren zullen krijgen staat vast.
De gasten zijn stuk voor stuk normale mensen met elk zo hun eigen kleine eigenaardigheidjes.
Helaas doen zich een aantal onvoorziene gebeurtenissen voor die zorgen voor een
angstwekkende wending van de feestelijke dag naar een onvoorstelbaar avontuur. Zelfs een
onschuldig fijn gebakje is niet zo onschuldig als het er uit ziet.
Er mag dan al eens gevochten worden, uiteindelijk heerst er opnieuw ‘pais en vreê’ in de
lunchroom en zoals een voorname gast zegt: ”ik moet zeggen dat het een...eh laat ik het zó
noemen, een paar leerzame uurtjes waren. Ik kom gegarandeerd terug!”
Dat een klucht zo haar eigen eisen stelt aan de acteurs (hoge snelheid en energie, vlotte
bewegingsvrijheid, snelle reacties e.d.) heeft het enthousiasme nog aangewakkerd en er
wordt hard gewerkt om u een fijne avond te bezorgen.
Lunchroom “In Het Fijne Gebak”
Espai La Senieta
Avenida de Madrid s/n
Moraira
16 en 17 maart om 19.00 uur
Plaatsbespreking : donderdag in de club of via email op toneelnvoc@gmail.com

NVOC “De Lage Landen”
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Download de App: “IMED Pacientes”

De beste verzorging in uw eigen taal
✓
✓
✓
✓

24 uur spoeddienst
Nederlandstalige dokters
Eigen ambulances
Uw betrouwbare ziekenhuis

Uw nederlandstalig IMED contact: Lianne Schipper
+34 608 555 803 | cjschipper@imedhospitales.com

IMED Levante

C/ Ramón y Cajal, 7. Benidorm

966 87 87 87

IMED Teulada

Ctra. Teulada - Moraira nº 2 - Camí Calvari

966 81 74 04

levante@imedhospitales.com

teulada@imedhospitales.com

www.imedlevante.com

www.imedteulada.com
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FALLAS VALENCIA 18 MAART
Dit jaar gaan we op maandag 18 maart weer naar de FALLAS in Valencia.
Een hele dag, zodat we ruim de tijd hebben om niet alleen de indrukwekkende
beeldengroepen te bewonderen,  maar ook de “Ofrenda de Flores” op de Plaza de la
Virgen bij te wonen en ‘s avonds, om acht uur, in de wijk Ruzafa nog de fantastische
lichtshow te zien.
Inschrijven kan op donderdagmiddag bij de gastvrouwen.
Deelname leden € 12.50, introducés € 15.00
-

Vertrek Moraira: om 9.45uur op de Avenida de Madrid bij de bushalte tegenover
“Espai la Senieta”.
Vertrek bus uiterlijk om 10.00uur.
Vertrek Valencia: om 21.00uur op dezelfde plaats waar u ook ´s ochtends bent
uitgestapt.

Al even een kijkje nemen: https://www.visitvalencia.com/fallas-2019
De evenementencommissie in samenwerking met Monique Croughs

NVOC “De Lage Landen”
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JASON GAST OVER: LUMBAGO EN SPIT

Lumbago en spit
Lumbago en spit zijn de twee meest
voorkomende
‘diagnoses’
voor
rugklachten die wij in de praktijk horen.
Het is echter zo, dat lumbago en spit
niets anders betekent dan ‘pijn in de
rug’! Een schamele diagnose dus…
eigenlijk geen diagnose, maar een
andere naam voor het symptoom wat
de patiënt heeft.
Pijn in de rug wordt altijd veroorzaakt
door een ontstekingsreactie in een
gewricht. Dus niet, zoals veel wordt
gedacht, in de spieren. Doordat er
en ontstekingsreactie is veroorzaakt
ontstaat er weliswaar meer spanning in
de spieren, maar dit is niet de oorzaak
van de klacht. Deze ontstekingsreactie
kan voorkomen in de kleine (facet)
gewrichtjes in de onderrug of in de
SI-gewrichten (de bekkengewrichten).
Verder is een andere mogelijkheid, dat
er iets mis is met de tussenwervelschijf.
Als deze teveel of te lang onder teveel
druk staat raakt deze ook ontstoken.
De oorzaak van de ontstekingsreactie
in deze onderdelen van de wervelkolom
is vaak overbelasting als gevolg
van verkeerd gebruik van de rug en
lichaamshouding. Bij een holle rug
bijvoorbeeld worden de facetgewrichten
constant in elkaar gedrukt en klagen

mensen over pijn in de rug bij lang
staan of over de markt slenteren. Veruit
de grootste oorzaak die vaak gemist
wordt is een asymmetrische stand van
de rug. Dit uit zich dan in een S-vorm in
de rug, een scoliose, die onevenredige
krachten op alle gewrichten in de
wervelkolom zet. De oorzaak van een
scoliose kan aangeboren zijn, maar de
meeste zijn functioneel en dus ontstaan
doordat het lichaam een probleem in
de wervelkolom compenseert. Dit kan
een platvoet zijn, een korter been,
maar meestal is er sprake van een
bekkenscheefstand. Het bekken is
de basis van de wervelkolom en als
deze niet recht staat, compenseert de
wervelkolom deze scheefstand om de
balans zoveel mogelijk te behouden.
Als er overcompenseert wordt ontstaan
de klachten. Mensen zeggen vaak,
dat ze alleen maar een papiertje van
de tafel pakte en dat toen de pijn in
de rug schoot. Dit is natuurlijk niet
de oorzaak, maar de druppel die een
ontstekingsreactie deed ontstaan.
Door een juiste diagnose te stellen is
het dus zeker mogelijk dit soort klachten
van de wervelkolom met succes te
behandelen. Onze kliniek bekijkt en
onderzoekt alle patiënten uitgebreid
van top tot teen om de oorzaak van
de klacht te vinden en daarna deze
oorzaak te behandelen.
Dus nooit meer warmte op een
pijnlijke rug! Het voelt lekker voor
de spieren,maar het verergert de
ontstekingsreactie (de oorzaak) in de
ruggewrichten.
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
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EEN PENSEELSTREEK
Ja, geachte medemensen, ik weet niet of u het ook gemerkt heeft of meer gezien
heeft eigenlijk, het was knap winderig in de entree van ons clubhuis de afgelopen
maanden en dat kwam niet door de storm die buiten het gebouw woedde. Onze
doeken waaiden bijna van de wanden van enthousiasme en het was ook meer een
warme en artistieke wind vond u niet?
Inmiddels is er stilte na de storm en zijn we in duisternis ondergedompeld, althans
dat is de bedoeling. Het ene doek heeft wat meer “ avond sfeer “ dan het andere en
dat is nu juist zo leuk.
We geven allemaal een eigen interpretatie aan een “onderwerp“. ( dat meedoen met
een onderwerp is overigens niet verplicht natuurlijk) Dit keer was het onderwerp
“avond/ duisternis“. Het was weer een feest om er aan bij te dragen en hopelijk voelt
u de sfeer ook als u de entree binnen komt, dan hebben wij schilders ons doel weer
bereikt deze keer denk ik.
Met deze duistere penseelstreek laat ik het verder aan uw eigen fantasieën over ...
Ietje Speets

NVOC “De Lage Landen”
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tweegangen menu
inclusief een halve fles wijn

€ 22,00

driegangen menu

inclusief een halve fles wijn

€ 25,00

Zondag Lunchmenu
inclusief een halve fles wijn

€ 17,99
3 gangen, € 20,99
2 gangen,

Bezoek onze website:
www.theolivetreerestaurant.es
Vind ons op facebook:

www.facebook.com/TheOliveTreeRestaurantMoraira
Restaurant The Olive Tree
Camino El Paellero, 4
Moraira (Alicante)
Tel. 966 490 655
info@theolivetreerestaurant.es
www. theolivetreerestaurant.es

Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag 18:30 - 22:30
Zondag 13:30 - 15:30
18:30 - 22:30
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NIEUW IN DE BIEB
Het schaduwspel - Simone van der Vlugt
In de nieuwe historische roman Het schaduwspel
beschrijft Simone van der Vlugt de levens van Eva
Ment en Jan Pieterszoon Coen, en een belangrijke
periode uit de Nederlandse geschiedenis, de 17e
eeuw. Eva Ment verkeert in de betere kringen
van Amsterdam. Op een bijeenkomst ontmoet
ze Jan Pieterszoon Coen, een man van aanzien,
die op zoek is naar een echtgenote. Ze trouwen
en in het voorjaar van 1627 reizen Jan en Eva
met hun pasgeboren dochtertje naar de Oost.
Na een zeereis vol ontberingen worden ze als
vorsten onthaald in Batavia. Er volgt een periode
van gewenning, maar vooral van vele verliezen.
Gedesillusioneerd reist Eva na een verblijf van
bijna drie jaar terug naar Amsterdam. Simone
van der Vlugt kan als geen ander een historisch
verhaal tot leven wekken en Het schaduwspel
biedt een magistrale inkijk in een periode uit
de Nederlandse geschiedenis die meer dan ooit
onderwerp van discussie is.
WE WILLEN SAMEN GAAN KOKEN
Zoals jullie weten beschikken wij in ons clubgebouw over een grote en goed uitgeruste
keuken, waar o.a. tijdens de donderdagmiddagen, met groot succes, zeer actief gebruik
van wordt gemaakt en natuurlijk de Snert en de Stamppot- en Indische Buffetten.
Succes en vooral ook plezier vraagt om meer en zo bedachten wij het plan om te
gaan koken in TEAMverband. Dit plan is echter zo pril dat er nog geen invulling aan
is gegeven, maar bracht ons wel op het idee om alle clubleden te vragen om mee te
denken en met voorstellen en suggesties te komen.
Amateurkoks die, met hulp van de bar-keukencommissie, een lekkere snack of een
speciaal gerecht willen maken zijn van harte welkom.
SCHROOM DUS NIET EN MELD JE AAN!!!
Binnen niet al te lange tijd zullen wij alle belangstellenden uitnodigen voor een
bijeenkomst om ideeën te bespreken en plannen op te stellen.
We verheugen ons op jullie medewerking.
De Barcommissie,
Joke Krediet, Piet Beemsterboer, Kees Stok, Peter van Bloppoel
NVOC “De Lage Landen”
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Indonesisch Restaurant Bajul
Avda. de la Paz, 27 03724 Moraira
Tel. 965 743 381
www.bajul.es / www.facebook.com/BajulMoraira

re:fresh
Schoonheidssalon
Facials • Massages • Paraffin Treatments
Body Treatments • Pedicures • Manicures
Waxing • Eyelashes & Eyebrows

Sinds 2007 uw vertrouwde adres voor een vriendelijke en
profesionele service.
U vindt ons aan de Avda. de la Marina 45, local 1, tegenover Pepe
la Sal (San Jaime), aan de kant van de apotheek / Mister Minute
Tel: 965 748 947 / 671 807 525
e.mail: elaine@salonrefresh.es
www.salonrefresh.es
Herfst aanbieding:
Gezichtbehandeling (incl. harsen en epileren) + rugmassage € 65,-

EHBO
EERSTE HERMAN BIJ OPKNAPPEN

Herman, voor al uw zwembadonderhoud
-

Jaarcontracten en contracten op maat
Pompen
Filters (vervangen zand/glas)
Verlichting
Opnieuw voegen / betegelen

Voor vragen bel Herman: 663 733 170
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VERSLAG BERGSTAPPERS 20 JANUARI
Vandaag geen Cavallo Verde gelopen wat het plan was. Het had geregend en Frans
past goed op ons, dus het leek hem veiliger om niet over de gladde kam te lopen. Maar
Frans zou Frans niet zijn als hij niet met een prachtige, alternatieve route zou komen.
Wij, Frans, Gonny, Cora, Ewout, Francois, Rob, Jan, Henk en Netty zijn naar
Alcalali gereden en hebben vanuit daar, richting Parcent, een mooie “bloesem”
tocht gelopen. Sommige amandelbomen staan al vol in bloesem en samen met de
sinaasappelbomen is dat een geweldig mooi plaatje.
We zagen nog een boom met een mooie maar voor ons onbekende vrucht ? Ewout
heeft hem open gesneden en er zat een soort zaad in. Francois dacht dat het een
kamperfoelie was. Als dit niet zo is horen wij dit graag.
Fleur heeft nog een heerlijke duik in de Antiquo Lavadero Publico genomen.
De regen konden we gelukkig mooi voor blijven. Na een mooie, gezellige tocht zijn
we moe maar voldaan weer naar huis gereden. Frans bedankt voor weer een mooi
wandeling!
Netty

NVOC “De Lage Landen”
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Laten beleggen met
Binck Comfort

EEN COMBINATIE VAN BEHOUD & GROEI VAN UW GELD
Nieuw bij Binck Spanje: Binck Comfort.
Persoonlijk beheerplan op basis van uw financiële
situatie, uw kennis & ervaring en uw risicobereidheid.
Nadruk op actieve risicobeheersing.
Aan de hand van het beheerplan bepalen wij voor u
de optimale verdeling over aandelen en obligaties op
individuele basis.
Lage kosten; voor het beheer van uw vermogen
rekenen we een vergoeding van 0,60% over het
beheerde vermogen. De kosten van de
beleggingsinstrumenten waarin wij voor u beleggen
bedragen liggen tussen de 0,48 % - 0,72% per jaar.
Voor een volledig overzicht van de rendementen, de
risico’s en de kosten kijkt u op onze website.

CONTACT:

telefoon
+34 952 924 011

Vragen? Maak een
afspraak bij u in de buurt.

Lees meer over Binck Comfort:
www.binckspanje.com/comfort

web
www.binckspanje.com

e-mail
info@binckspanje.com

Natuurlijk zijn er ook risico’s, het blijft tenslotte beleggen. Uw inleg kan minder waard worden. BinckBank nv –
Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen – Kvk Amsterdam 33162223
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STUKJE SPANJE: ALCALA DEL JUCAR - 1
Wij zitten dan wel aan de Costa Blanca vanwege het mooie weer, maar driekwart van Spanje
heeft een klimaat waarmee Nederlanders en Belgen helemaal niet zouden willen ruilen: in
de zomer te heet en in de winter een koude, gure wind. Dat geldt voor de hoger gelegen
delen van de Comunidad Valenciana, al liggen die nog zo dichtbij en helemaal voor Castilla la
Mancha, waarin het dorpje Alcala del Jucar ligt.
Gedurende de bridgereis naar Jalance, meer dan tien jaar geleden, waren we al eens naar
Alcala del Jucar gereden. Een volstrekt onaantrekkelijk, vlak landschap met druiven en olijven.
Daar doorheen stroomt de rivier de Jucar. Toen er nog geen stuwdammen waren aangelegd,
best wel een grote rivier, die ergens ten zuiden van de stad Valencia in de Middellandse zee
stroomt. In nog vroeger tijden heeft de rivier canyon-achtige verdiepingen uitgeslepen. En
dus, zo denk ik, hebben de eerste bewoners zich daar diep in zo’n kloof gevestigd. Natuurlijk
omdat er water was, maar zeker ook om ’s winters aan die ellendige, koude wind boven op
het plateau te kunnen ontsnappen en ’s zomers aan de zon. Een wonderlijk tafereel. Een bijna
kale omgeving boven en diep naar beneden kijkend ligt daar ineens een aardig dorpje in de
bocht van een rivier met bomen en andere vegetatie.
Alcala del Jucar is een bezoek waard. Huizen boven elkaar en dicht op elkaar gebouwd door
het gebrek aan ruimte, en daar boven rotswanden in allerlei vormen en kleuren. In de rotsen
uitgehouwen gangen en woonruimtes. Op een rotspunt een goed bewaard gebleven castillo.
Een eilandje in de rivier is in zekere zin het centrum van het dorp met een park en een
aantal restaurants. Vanuit het dorpje blijken er wandelpaden langs de weelderig begroeide
rivierbeddingen te lopen met schitterende uitzichten op de woeste rotswanden erboven.
Ondanks alle dammen met stuwmeertjes, die er in de bovenloop liggen, stroomt er toch altijd
nog wat water door de rivier. ’s Zomers in het weekeinde zullen er best wel veel toeristen zijn,
maar daar buiten is het een vriendelijk dorpje in die plotselinge gleuf in de hoogvlakte.
Niet alles is daar echter botertje tot de boom. Vorige winter is er een rotsblok van 3 – 4 m3 uit
de bovenliggende wand los geraakt en dwars door een tiental huizen gerold voordat het tot
stilstand kwam in een steegje. De schade is enorm. Het zal u niet verbazen dat de huizen nog
niet zijn gerepareerd en het rotsblok er nog steeds ligt. Een wonderlijke aanblik!
Ga er maar eens heen! Het is ruim twee uur rijden.
Paul van Halteren

NVOC “De Lage Landen”
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Teulada-Moraira
Gemeentehuis
Policia Local
Rode Kruis
Brandweer
Guardia Civil
Medisch centrum:
Teulada
Moraira
Nooddienst
Tele-taxi
Automobilistenhulp RACE
Seprona
Benissa
Brandweer
Guardia Civil
Automobilistenhulp RACE

965 740 158
965 740 946
965 740 950
112
062
965 741 136
966 490 204
112
965 744 281
965 740 794
965 146 129
965 781 185
965 730 722
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

OVERLIJDENSBERICHTEN

KERKDIENSTEN
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.
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.
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Maxim
Restaurante

Maxim Restaurante | Calle Cabo San Vicente 1, 03724 Moraira | 956 74 81 93
NVOC “De Lage Landen”
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Therapie- & Revalidatie Kliniek

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Lymph Drainage
Acupunctuur
Podologie
Massage
Dietetiek

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

