NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

Een nieuw jaar
Met een gezellig drukke en zonovergoten
nieuwjaarsduik, na 40 jaar El Portet voor het
eerst op het strand van Moraira, heeft de
NVOC het nieuwe jaar feestelijk ingeluid.
Een nieuw jaar met een deels nieuw bestuur
dat voort kan bouwen op wat het in november
afgetreden bestuur heeft overgedragen.
Wat nooit verandert is de tomeloze inzet van
alle vrijwilligers die, ook dit jaar weer, onze
club draaiende houden!

In dit nummer o.a.
Nieuwjaarstoespraak van de
voorzitter
Muziekmatinee: Woodstock
Verslag KKK
Fotoverslag nieuwjaarsduik
en nog veel meer!

Januari 2020

Kent U de makerlaars vereniging
MLS Teulada-Moraira MLS:03724

Ctra. Moraira – Calpe, 27
Edificio “Vistalmar”
03724 Moraira – Teulada
Tel./Fax: 96

Bob Croughs van het familiebedrijf
“Buenaventura Villas” is mede-oprichter
van dit project; wij kunnen u precies
uitleggen wat de voordelen zijn van deze
Multiple Listing Service.
Kom binnen voor vrijblijvende informatie!

649 03 85

info@buenaventuravillas.com
www.buenaventuravillas.com
Ons kantoor is open van maandag
t/m vrijdag van 9:30 – 13:30 uur,
’s middags op afspraak.
Socio Fundador

Uw aan- en verkoop-makelaar met ruim 30 jaar ervaring in Spaans onroerend goed

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 Januari 2020

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:
Facebook:
E-mail:
Lidmaatschap:

http://www.nvoc-delagelanden.com
fb.me/nvocdll
info@nvoc-delagelanden.com
Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of
de penningmeester.
Contributie:
De contributie voor 2020 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:
Coral Dekkers-Hulshoff Pol
Advertenties:
Nicole Lesire
Volgende editie: Verschijnt op donderdag 13 februari 2020
Kopij:
Uiterste inleverdatum: woensdag 29 januari 2020
E-mail:
Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com
NVOC “De Lage Landen”
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Avenida de Madrid 5,
Moraira, 03724
Tel: 0034 966490861 /
0034 616002993
Email: info@select-villas.es

Wij spreken Nederlands
We zijn hier

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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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

***** Speciale Ledenkortingen *****
Premium Plus		
Pieter Verbeek
Euronics		
Trosset		

NVOC “De Lage Landen”

Gratis Kir royal bij een lunchmenu (pagina 10)
Korting voor NVOC leden (pagina 12)
10% korting (pag 14)
10% korting op vertoon van coupon (pagina 16)
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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 21 NOVEMBER 2019
Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

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

Interieur
accommodatie
Audio-video technieken
Tennis

Vicevoorzitter

Nicole Lesire
620 165 633
nvoc.nicolelesire@gmail.com

Evenementern
Commissies
Golf
Advertenties

Secretaris

Cora van Loon
+31 646 202 489
nvoc.coravanloon@gmail.com

externe zaken
Evenementen

2e Secretaris

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

Bergstappers
Redactie
Bridge

Penningmeester

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

Financien
Biblioteek
Biljarten

Bestuurslid

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

Bar
Klaverjassen
Zangkoor
Keuken

Bestuurslid

Aloys Fuchten
+31 641 435 770
nvoc.fuchtenaloys@gmail.com

Toneel
Jeu de Boules
Tuinclub
KKK

Bestuurslid

Liesbeth Agterberg
+31 646 257 404
nvoc.liesbethagterberg@gmail.com

Mode op Maat
Creacafé
Yoga

Bestuurslid

Ietje Speets
+31 651 033 113
nvoc.ietjespeets@gmail.com

Infobord
Schilderen
Spaanse Les

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
Creacafe:
Adri Petri
Evenementen:
Nicole Lesire
Cora Van Loon
Filmavond:
Frank Hoeks
Gastvrouwen:
Nicole Lesire
Golf:
Perry van Glabbeek
www.nvoc-golf.nl Esta Löchter
Wim Witteveen
Horeca:
Peter van Bloppoel
Infobord:
Ietje Speets
Introductie nieuwe Adri Petri
leden
Jeu de Boules:
Rien van Koulil
Klassieke
Jan Aerts
Muziekmatinee
Erik Hulleman
Peter Mulder
Klaverjassen/keezen Ria van Bloppoel
Koken met een glimlach Peter van Bloppoel
Ledenadministratie Mohan Mehta
Maandmaaltijden Marie Jose Joli
Hanneke Mulder
Mode op maat
Cobi Hilgeman
Nieuwsbrief Red: Marco Westrik
Nieuwsbrief
Coral Dekkers- Eindredactie:
Hulshoff Pol
- Advertenties:
Nicole Lesire
Reizen
Monique Croughs
Schilderen:
Ietje Speets
Babs Beemsterboer
Spaanse les:
Joke Krediet
Technische zaken: Zie het formulier in de
Tennis:
Carla van de Klashorst
Suurenbroek (voorzitter)
Koos Venekamp (vice v.)
Simon Bakker (administr.)
Toneel:
Solveig DondorffBonnes
Tuinclub:
Lieke Hoeks
Website:
Marco Westrik
Yoga
Reinie Ysseldijk
Zangkoor ‘Alegría’: Elly Smit
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman
NVOC “De Lage Landen”

croughs.moraira@gmail.com
nvoc.roberto@gmail.com
fam-kroon@live.nl
fransvandesteenoven@hotmail.com
pol6186@gmail.com
vankoulil@hotmail.com
fransvandesteenoven@hotmail.com
theotappen@hotmail.com
a3.petri@gmail.com
nvoc.evenementen@gmail.com
nvoc.coravanloon@gmail.com
hamilcar1954@gmail.com
nvoc.nicolelesire@gmail.com
perryvanglabbeek@gmail.com
nvoc.golf@gmail.com
w.witteveen29@upcmail.nl
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
ietjespeets@hotmail.com
a3.petri@gmail.com

966 490 385
629 165 229
634 398 125
620 363 580
966 495 398
626 926 890
620 363 580
634 347 403
+31 651 513 931
620 165 633
+31 646 202 489

vankoulil@hotmail.com
janaerts57@gmail.com
erik.jacqueline.hulleman@gmail.com
pe.mulder@xs4all.nl
ria.vanbloppoel@gmail.com
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
nvocarnesol@gmail.com
mjjoly@hotmail.com
h.mulder-kaptein@xs4all.nl
g.hilgeman@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
redactie@nvoc-delagelanden.com

626 926 890
+31 624 222 697
965 748 156
+31 653 360 347
965 747 048
965 747 048
658 556 849

nvoc.nicolelesire@gmail.com
nvoc.clubreis@gmail.com
ietjespeets@hotmail.com
beemster2@gmail.com
jokeprivad@hotmail.com
keuken van El Corregidor
Cardick96@gmail.com

602
699
602
965
687

620 165 633
966 498 075
966 490 515
669 454 373
965 747 048
602 442 768
+31 651 513 931

+31 612 583 051
620 109 683
965 974 941
442
985
442
974
075

768
116
768
086
852

+31 614 398 906

koosvenekamp@gmail.com
esseeb@gmail.com
solveig.tjordis@gmail.com

646 907 210

liekehoeksspanje@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
reinie@hotmail.nl
jacquellysmit@gmail.com
pol6186@gmail.com

602 669 672
620 109 683
632 463 997
+31 620 313 447
966 495 398

645 372 505
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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
2020 verschuldigd. Deze bedraagt €
85,- Euro.

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
vanaf 13:30
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
welkom op het CREAcafe
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 2020 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. (https://nvoc-delagelanden.
com/ledenpagina/)
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 2020 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
JANUARI 2020
16 januari

Maandschotel in het clubhuis *****

22 januari

20:00 uur

Filmavond

26 januari

15:30 uur

Musicalmatinee: Woodstock

FEBRUARI 2020
2 februari

15:30 uur

15 februari
26 februari

Operamatinee
Bloesemtocht

20:00 uur

Filmavond

MAART 2020
13 maart

Voorstelling toneelgroep “de komedianten”

14 maart

Voorstelling toneelgroep “de komedianten”

17 maart

Fallas in Valencia *****

25 maart

20:00 uur

29 maart

Filmavond
Musicalmatinee Rocketman

APRIL 2020
5 april

Klassieke muziekmatinee

20-25 april
22 april

NVOC Clubreis naar Zaragoza en Bilbao *****
20:00 uur

Filmavond

MEI 2020
5-8 mei
20 mei

Golfreis
20:00 uur

Filmavond

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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VAN DE VOORZITTER
Namens het bestuur van
de
Nederlandse-Vlaamse
ontspanningsclub heet ik U
allen van harte welkom op
deze nieuwjaarsbijeenkomst.
Na een spetterend, zeg maar
toch wel ietwat rillend begin
van het nieuwjaar deze
middag zijn we hier om het
begin van het nieuwjaar 2020
bij onze club te vieren, zo kort
na de jaarwisseling, en niet te
vergeten de duik, die na 40
jaren in El Portet nu gewoon
in Moraira plaats vond, is er
even een moment waarin we
terugkijken naar het jaar dat
we achter ons laten.
In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij uit naar die leden, die ons dit jaar
ontvallen zijn, want juist bij dit soort festiviteiten, als kerst en nieuwjaar is dat nog
duidelijk voor een ieder.
Onze Koos Venekamp was jarenlang, ook vorig jaar echt aanwezig bij de
nieuwjaarsduik, helaas vrijdag de 21ste december j.l. moesten we afscheid van hem
nemen. Twanny, jouw vader, was voor ons een zeer speciaal mens, erg vriendelijk,
en een zeer actief mens, want tot nog geen drie maanden geleden tenniste hij nog
graag op onze club. Hij vertelde mij bij het laatste ziekenhuisbezoek dat hij er over
dacht zijn functie als vice-voorzitter per 1 mei te willen neerleggen. Een pracht mens
voor onze club waar hij als voorzitter en vele jaren als lid van het bestuur actief
was wij zullen hem bij onze tennisclub en zeker bij de etentjes na die gezellige
wedstrijden gaan missen. Ik vraag aan u allen 1 minuut stilte te houden om alle
overleden van afgelopen jaar te herdenken.
Alweer een jaar voorbij. Het lijkt alsof het steeds sneller gaat, tenminste dat gevoel
hebben we toch. Het lijkt pas geleden dat we hier stonden met een glas en keken
naar een jaar 2019. Ik wil verder graag beginnen met een paar woorden te wijden aan
de inzet van al onze vrijwilligers het afgelopen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor
het goed functioneren van een club als de Nederlandse-Vlaamse onstspanningsclub.
Hun inzet wordt soms als normaal ervaren, maar dat is het natuurlijk zeker niet,
ik denk in het bijzonder aan het enthousiasme van onze keuken en bardienst, het
meer dan geweldige koor en alle hoofden van de bridge, kaart- en keezavonden,
de golfclub, de tennis, de bieb, JustUs, de naai- en schilderclub, al die wandel- en
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

Op vertoon van deze coupon

%

-10

10%

korting*

op het gehele assortiment

* m.u.v. aanbiedingen en promoties
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andere buitenactiviteiten, de speciale middag- en avonden met de film en muziek
matines, de biljarters en petanque, het is gewoon veel te veel om op te noemen.
Ik kom vaak door de week hier en ik kan een ieder verzekeren, dat er heel wat
gebeurt om onze accommodatie tiptop te houden en gelukkig gebeurt dat altijd in
een geweldige sfeer, mede ook door de leden van het interieur die zo hun best doen
er een gezellig onderkomen van te maken en te houden.
De NVOC is een levendige club met een zeer boeiend en bloeiend verenigingsleven.
Onze NVOC maakt een redelijke groei door met het ledenaantal van 480 en dat is
erg fijn om dit geheel in stand te houden. Tegen alle vrijwilligers wil ik uit de grond
van mijn hart zeggen: jullie zijn fantastisch en jullie zijn de hoekstenen als ook de
ruggengraat van onze Nederlands-Vlaamse ontspanningsclub De Lage Landen!
Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ik kan u zeggen, en daar ben ik echt
erg blij mee, dat we de beschikking hebben over een volledig en verjongd maar
zeker enthousiast bestuur. Kortom, mede door het vorige bestuur hebben wij de
club op orde, we zijn lekker stabiel en financieel gezond. Ten slotte onze dank aan
de adverteerders, die zijn erg belangrijk voor ons clubblad en site., wij willen die dan
ook bedanken voor hun bijdrage.
Onze toekomst: 2020
We zitten als NVOC Club in een mooie periode. Verhogingen zijn daarom op korte
termijn niet echt nodig of noodzakelijk, het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
we naar een mooi en goed jaar 2020 mogen uitzien. Plezier en ontspanning is voor
ons als club erg belangrijk en de reden dat we hier bij elkander zijn.
Ik heb het al veel vaker genoemd, de vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze
vereniging en daar moeten we heel zuinig op zijn, dus als u eens benaderd wordt
voor het helpen bij een activiteit bedenk dan dat vele handen licht werk maken en
dat het op die manier erg leuk is voor eenieder.
Beste leden, bestuur en zeker de vrijwilligers, ik ga afronden. Ontspannen hier en
buiten onze club is een geweldige prettige uitlaatklep, maar dan wel op de goede
manier. Ik hoop dat wij als NVOC De Lage Landen het ontzettend fijn hier in Spanje
mogen hebben. Toch nog even een speciale dank aan al die mensen die vandaag
alles hebben verzorgd, de oliebollen door Jaques Smit, Cora en Jan van Loon, de
choco met wat erin, door Coral en Marion, de cava en de erwtensoep door Peter van
Bloppoel en Piet de Rot en Jaques Smit, en de vele vrijwillgers daar omheen opbouw,
transport, uitschenken en schoonmaak etc.
Rest mij om het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2020 te wensen en
hopen op een mooi en gezond verenigingsjaar!
Robert Lem
NVOC “De Lage Landen”
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MarySan
design
Marysan Design is gespecialiseerd in webdesign. Uw nieuwe
website is erg belangrijk. Het is uw visitekaartje. Een mooie
en professioneel gemaakte website levert nieuwe klanten
op. Een goede, gebruiksvriendelijke website zorgt ervoor dat
uw bezoekers nog eens terugkomen. En dit allemaal tegen
lage kosten.

Marysan Design

+34 620 109 683

Avenida Santa Catalina 22
03725 Teulada (Alicante)

+34 96 574 1334
+31 85 785 8591

www.marysan.nl

info@marysan.com
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NIEUW IN DE BIEB
Lucinda Riley - Maan (De Zeven Zussen 5)
Na de dood van haar vader vertrekt Tiggy
D’Aplièse naar de afgelegen bossen van Schotland
om daar te doen wat ze het liefste doet: werken
met dieren. Ze komt terecht op het landgoed van
de intrigerende maar moeilijk te doorgronden
Charlie Kinnaird.
Op het landgoed leert Tiggy de oude Chilly
kennen, die haar vertelt dat ze een speciale gave
heeft en dat het lot bepaald heeft dat hij haar op
het pad van haar verleden zal brengen. Hij stuurt
haar naar het Spaanse Granada om daar het spoor
van de zigeunergemeenschap van Sacromonte te
volgen. Wat is haar connectie met de fenomenale
flamencodanseres La Candela?
Langzaamaan ontrafelt Tiggy haar exotische maar
gecompliceerde verleden. Tegelijkertijd krijgt ze
kans haar eigen bijzondere gave steeds verder te
ontwikkelen. Maar wanneer het lot een onverwachte
wending neemt, zal ze moeten beslissen of ze in
Granada blijft, of teruggaat naar Kinnaird, en Charlie…
Paolo Giordano - De hemel verslinden
Teresa verruilt iedere zomervakantie samen met haar
vader hun woning in het drukke Turijn voor het huis van
haar jeugd op het Italiaanse platteland. Het zijn saaie,
bloedhete vakanties, totdat ze op een dag drie jongens
bespiedt die naakt in het zwembad zwemmen: Nicola,
Tommaso en de zonderlinge maar charismatische
Bern. Ze zullen Teresa’s leven voor altijd tekenen. De
drie halfbroers worden samen opgevoed door Nicola’s
religieuze ouders en hebben een complexe en intieme
band. Maar Teresa zal snel ontdekken dat niets is wat
het lijkt en haar idyllische zomers, die ze steeds vaker
met Bern doorbrengt, komen tot een abrupt einde. De
jongens worden volwassen en hun vriendschap wordt
tot het uiterste getest door hun tegenstrijdige visies op
de wereld en hun conflicterende overtuigingen.

De hemel verslinden omspant twintig jaar en vier
levens. Het is een epische en intense roman over
verbondenheid, liefde, familie en de eeuwige
zoektocht naar zingeving.terwijl de globalisering
ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om
zich heen begint te grijpen.
NVOC “De Lage Landen”
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Distribuidor oficial

especial
INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES

SEVISAL, S.L.
VINOS Y CERVEZAS

C/ Ondara, 10 - Tel. 96 574 09 96
03725 TEULADA (Alicante)
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FOTOVERSLAG NIEUWJAARSDUIK 1 JANUARI 2020
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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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JASON GAST OVER: DUIZELIGHEID IS VAAK HEEL GOED TE BEHANDELEN
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.

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,
NVOC “De Lage Landen”

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 de oorzaak
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
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Av. La Alcudia, 35 bajo (03720 Benissa)
Tel.965734254 / 630444423
www.ortopediabondia.es
Corsés, rodilleras, andadores, silla de ruedas, muletas,
prótesis mama, calzado terapéutico, tobilleras, colchón antiescaras,
ayudas de baño, gruas eleva personas…

“Ortopedia Bondia, déjanos cuidar de ti”

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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NVOC MUZIEKMATINEE 26 JANUARI 2020

WOODSTOCK

Het tweede concert in de serie “back to the sixties” dat we presenteren is Woodstock,
3 days of peace & music! Een ruim 3 uur durende documentaire van het meest
legendarische muziekfestival aller tijden. Alles klopte die magische zomer van 1969.
De sfeer, de mensen, de muziek. Zo’n 500.000 hippies streken neer in een weiland
om te luisteren naar grootheden als Jimi Hendrix, The Who en Jefferson Airplane.
Het verkeer liep tot in de wijde omgeving vast, het eten raakte op en er waren te
weinig toiletten en EHBO-ers.
Prachtig tijdsbeeld
Regisseur Michael Wadleigh was erbij en schoot plaatjes die je in zou kunnen lijsten.
In deze documentaire wisselt Wadleigh sfeerbeelden af met optredens en interviews
met festivalbezoekers, artiesten, lokale bevolking en het gezag. Hij bleek daarbij oog
te hebben voor bijzondere momenten en had daarbij zijn camera altijd op de juiste
plek. Daardoor is Woodstock meer dan alleen een festivalverslag.
En dan de muziek
Die kwam puur, eerlijk en recht uit het hart. De line-up van Woodstock was om te
watertanden en veel optredens gelden als klassiek. Richie Havens die tijdens zijn
set het nummer “Freedom” improviseert. De te jong gestorven Janis Joplin die zich
de longen uit het lijf schreeuwt. “Pinball Wizard” van The Who en “Purple Haze”
van Jimi Hendrix. Joe Cocker bewees met zijn “With a little help from my Friends”
eeuwigheidswaarde. De energie spatte van het podium.
Noteer alvast in uw agenda: zo. 26 januari, let op aanvang 13.30 uur. Welkom vanaf
13.00 uur! Dresscode : kleurrijke kleding eind jaren ’60. Festivalsfeer met eigen hapjes!
We herhalen het verzoek aan het publiek, net als vorig jaar bij Hair, om wat “hapjes
uit die tijd” te maken. Dat werd een geweldig succes en zeer gewaardeerd. Er zijn
twee pauzes, ruimte genoeg om van elkaars lekkers te genieten.

NVOC “De Lage Landen”
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www.paradoresreizen.com
Parador Ronda

Toscane, Italië

www.autoreiswinkel.nl
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NVOC ZONDAGMATINEE 2 FEBRUARI 2020
Tegenwoordig wordt het instituut van het huwelijk zwaar op de proef gesteld. Veel
paren waarvan beiden elkaar eeuwige trouw hebben beloofd in goede en (wellicht
minder) in slechte tijden, besluiten na verloop van tijd uit elkaar te gaan. En veel
mensen die het leven willen delen vinden dat het huwelijk daar niet voor nodig is.
Of men over deze ontwikkeling droevig moet zijn, daar kan men van mening over
verschillen en wij gaan daar hier geen mening over geven.
De opera van deze middag, ‘Fidelio’ van Ludwig van Beethoven, handelt echter wel
over de huwelijkse trouw, of beter, is een loflied op de huwelijkse trouw. De opera
kent dan ook als naamsuitbreiding: ‘oder Der Triumph der ehelichen Liebe’.
Onlangs presenteerde Frank van Overveld de film ‘The Wife’. Het verhaal van de
opera vertoont een parallel met die film. In de film schrijft een vrouw alle boeken
voor haar man, welke laatste met de eer van de Nobelprijs voor literatuur gaat
strijken. In de opera Fidelio verkleedt een vrouw, Leonore, zich als man, bij name
van Fidelio, om op die manier haar man (Florestan) uit de kerker, daarin geworpen
door ene boosaardige Pizarro, te bevrijden.
Fidelio was voor Beethoven een zware bevalling. Het is de enige opera die hij
componeerde, maar dan wel de laatste van drie versies. De eerste twee zijn genaamd
Leonore. Fidelio is fraaier dan beide voorgangers en meer zitvleesvriendelijk voor de
toeschouwer: hij duurt maar ongeveer 2 uur en een kwartier.
Het lijkt dat deze opera al vooruitliep op de
tegenwoordige Europese samenwerking:
de oorspronkelijke schrijver van het verhaal
was Fransman, het verhaal speelde zich af
in Spanje, in de buurt van Sevilla, de drie
librettisten zijn Duitsers en Oostenrijker, de
componist Duitser, die echter van Vlaamse
afkomst is.
Omdat België toen nog niet bestond kan
men met enige fantasie de stelling huldigen
dat Beethoven van oorsprong Nederlander
was.
Fidelio is prachtige muziek met veel drama
en kent gelukkig een goede afloop.
Aanvang 14:30 uur.
Jan Aerts

Florestan in de kerker
NVOC “De Lage Landen”
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EEN PENSEELSTREEK
Beste mede clubgenoten,
Allereerst wensen wij schilders u allemaal een heel mooi, gezond en liefdevol 2020
toe en natuurlijk heel veel genoegens met elkaar bij de NVOC onze enige en echte
Vlaams – Nederlandse club!
Het zal u misschien wel of wellicht ook niet zijn opgevallen dat de expositie van de “
natuur” nog steeds in de entree van het clubhuis hangt. We hebben zo gezegd een
“VERKEERS” opstopping door alle feestdagen en gebrek aan tijd, ja ja dat hebben we
steeds vaker tegenwoordig. Je denkt dat je als je ouder bent alleen maar vrije tijd
krijgt… nou vergeet het maar !!! Druk druk druk… we vliegen van hot naar her en
alweer “moeten” we van alles, vooral van onszelf en al helemaal in de december maand.
Enfin het thema “ verkeer” is dus vastgelopen in de echte verkeersdrukte en naar
alle waarschijnlijkheid krijgen we eind januari weer vrij baan en groen licht, zodat
het VERKEER weer op gang kan komen. Geniet u dus nog even van de “natuurlijke”
rust, voor u onder de voet gereden wordt door racewagens, scooters en wat er al
niet nog meer op ons pad in de entree komt. Het volgende onderwerp wordt dus een
verrassing, zowel voor u als voor ons.
Ik groet u dit keer met een spik splinter nieuwe penseelstreek die nog ruikt naar het
nieuwe jaar !!
Ietje Speets

NVOC “De Lage Landen”
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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”

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: refreshelaine@gmail.com
www.salonrefresh.eu
Januari aanbieding:
Gezichtsbehandeling incl wimpers / wenkbrauwen
verven / epileren € 60
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VERSLAG SINTERKLAASMIDDAG 5 DECEMBER 2019
Volwassenen niet geloven in sprookjes?
Nou... wij wél! Ach... laat ons zeggen dat we proberen het een beetje levend te
houden. In elke volwassene zit toch nog een beetje van het kind dat hij/zij ooit
geweest is.... hopen we toch.
Dus hadden we stiekem afgesproken en togen donderdag 5 december naar het huis
van Aloys, de aanstaande Sint en lieten Netty en ik ons smoeltje door Marie-José
roetzwart schilderen, want de Pieten van de Sint zijn nu eenmaal zwart! Met de lipjes
vuurrood en onze Pietenpakjes aan en hopende dat niemand ons zou herkennen,
reden we naar het clubhuis om iedereen te verrassen met de komst van de Sint.
Snoepgoed vloog door de lucht en toen de Sint eindelijk zat, werden er een paar
bekenden zoals Arlette, Peter en Roberto bij de Sint geroepen... Néé! Niet op schoot...
daarvoor zijn ze iéts te groot! Niet alles was goed te verstaan, maar de liedjes zong
iedereen mee en de slachtoffers werden beloond met een kleine surprise. Bij de
uittocht werden alle tafels voorzien van handenvol pepernoten en snoepgoed en
ging de Sint weer op weg naar zijn volgende doel. De Pieten sprongen en dansten
er achteraan en... wát, wié of hoé... het was leuk om te doen en we hopen dat de
aanwezige clubleden het kind in zich hebben laten boven komen en van de komst
van de Sint genoten hebben... Dus, zet tóch maar je schoentje, wie weet ?????
Myriam

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

€ 23,99

driegangen menu

inclusief een halve fles wijn

€ 26,99

Zondag Lunchmenu
inclusief een halve fles wijn

€ 18,99
3 gangen, € 21,99
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:
Dinsdag t/m Zaterdag 18:30 - 22:30
Zondag 13:30 - 15:30
18:30 - 22:30
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VERSLAG SINTERKLAASFEEST NVOC GOLF 7 DECEMBER 2019
Op zaterdag 7 december verzamelden de golfers zich in het clubhuis van de NVOC
voor hun jaarlijks sinterklaasavond. ‘s Middags was er een druk bijgewoonde Texas
Scramblers wedstrijd. De Winnaars werd door de Sint bekend gemaakt en kregen
een aangepast geschenk.
De Sint was die avond wel wat ontevreden over Nederlandse toestanden... gelukkig
is hij niet verder gegaan met de Vlaamse toestanden, want er waren ook Vlaamse
golfers in de zaal...of wist hij het niet... Maar gelukkig kon hij hier in Spanje beschikken
over een talentvolle en spraakzame Zwarte Piet.Deze heeft alle aanwezigen, met een
spreuk, een knipoog of een pluim begroet.
We hebben lekker gegeten, het dessert was subliem en we kijken nu verder uit naar
de koningsdagviering die ook in het clubgebouw zal door gaan.

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
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NVOC CLUBREIS 20 T/M 25 APRIL 2020

NVOC clubreis 2020
van maandag 20 april t/m zaterdag 25 april.
6 daagse busreis naar Zaragoza, Santo Domingo de la Calzada,
Logroño, Bilbao en een verborgen pareltje in Nuévalos.
Tijdens deze reis logeren we in 4* Hotels en in een 4* Parador Nacional.

De uitgebreidere beschrijving van deze clubreis staat op onze website.
Deze reis vindt plaats indien er voor 30 november minimaal 25 inschrijvingen zijn.
Betalingsvoorwaarden: € 100,- aanbetaling bij reservering bij onze gastvrouwen of
d.m.v. een e-mail naar nvoc.evenementen@gmail.com U ontvangt dan per omgaande
een mail met de bankgegevens voor de overboeking. De restbetaling dient voor 20
maart 2020 voldaan te zijn.
Eventuele wijzigingen voorbehouden indien noodzakelijk.
Monique Croughs
NVOC “De Lage Landen”
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Maxim
Restaurante

Open van dinsdag tot zaterdag van 18.30 tot 21.30. Zondag van 13.00 tot 15.00.
Vanaf 1 juni ook open op maandag van 18.30 tot 21.30.
We organiseren events (‘s middags op afspraak en ‘s avonds) zoals:
verjaardagsfeest, trouwfeest, groepsfeest, verenigingsfeest.
Maxim Restaurante | Cabo San Vicente 1, 03724 Moraira | 96 574 81 93 | 600 699 630
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VERSLAG KKK IN DE JALON VALLEI OP 28 DECEMBER 2019
Het was een mooie dag, de weergoden waren ons heel goed gezind en ook onze
goede zin zat erin. In het clubgebouw kregen we uitleg over de route. Met de
auto’s reden we achter elkaar aan naar Alcalali en daar begon de wandeling. De
sinaasappelen en mandarijnen straalden ons toe tijdens de hele route. De route was
5,7 km over geasfalteerde wegen. In totaal zijn we maar 4 auto’s tegen gekomen,
dus eigenlijk hadden we de hele vallei voor ons alleen. Ons gezelschap bestond uit
30 personen (het maximale aantal dus) en 3 hondjes die zich super goed gedroegen.
Onderweg kregen we een gedetailleerde uitleg over de diverse soorten sinaasappels,
de Johannesbroodboom en de werking van de waterbronnen waarvan er tientallen in
het gebied te vinden zijn. Onderweg een stop met traktatie op stroopwafels.
Aan het einde van de wandeltocht stapten we de auto in om een paar km verderop
te rijden naar restaurant La Solana. Voor 15 euro kregen we een 4 gangen menu
incl. bebidas (was heerlijk).
We hadden echt een fijne dag en onze dank gaat vooral uit naar de organisatoren
van het KKK team Irene, Reinier, Marijke en Dick.
Succes met de volgende tocht, wij zijn er zeker weer bij.
Huub en Jacqueline Kluijtmans

NVOC “De Lage Landen”
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EINDE ZOMER,
TERUG NAAR SCHOOL
TRAININGEN VOOR EEN STERK VERMOGEN
START NU MET ZELF BELEGGEN:
BINCK ACADEMY ONLINE

NOG GEEN KLANT?
PROFITEER DIRECT VAN

500
EURO
TRANSACTIETEGOED

Voor de actievoorwaarden, kijk op
www.binckspanje.com/500euro

BELEGGEN KENT RISICO’S.
UW INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

www.binckspanje.com
info@binckspanje.com
+34 952 924 011
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STUKJE SPANJE: MORELLA EN DE MAESTRAT II
Morella is een hoog tegen de berg gelegen plaats met daarboven op de top nog
een burcht. Het stadje is geheel ommuurd. Zoiets lees je alleen in boeken maar hier
beleef je het ook zelf, bij een gewoon bewoonde plaats van nu... We konden wel naar
ons hotel rijden om uit te laden maar daarna moest de auto naar de P buiten de muur.
Je komt Morella binnen via een grote, statige stadspoort. Al snel merk je welke
konsekwenties de ligging op een bergtop heeft. Binnen de muren lopen een aantal
straten tamelijk horizontaal, zoals langs hoogtelijnen, maar de verbindingsstraten
kunnen steil zijn of zijn gewoon trappen. Ter illustratie: wij sliepen op de tweede
verdieping, gingen dan om te ontbijten eerst naar de begane grond, twee verdiepingen
lager, liepen dan via een loopbrug horizontaal naar een ander pand, daalden nóg
weer een verdieping af en waren toen in de ontbijtzaal die toch weer op de eerste
verdieping lag... Dit vond ik merkwaardige (berg)rekenkunde: +2 -2= 0 -1=+1
Bij het begin van de wandeling naar de burcht troffen we een ruimte met een
heel frappante oude muurschildering. Daarop waren in een grote cirkel figuren van
allerlei rangen en standen weergegeven. De gelijkwaardig waarmee iedereen werd
uitgebeeld viel op zoals bij het geringe verschil tussen de weergave van de koningin,
de boerin en de hoer. Heel apart.
Ook beschikt Morella, zeer tot eigen trots, over het enige specifieke Dinosaurusmuseum
in Spanje. Die schatjes hebben in die regio in nogal wat uitvoeringen rondgelopen
en -gevlogen. Drie verdiepingen overzichtelijke info hierover, inclusief een “saurus”
op ware grootte. Een ander levensgroot model, compleet met ter plaatse gevonden
beenderen stond in een kerkruimte die bij de burcht hoorde. Dit dier was zo speciefiek
voor daar dat het naar Morella genoemd gaat worden. Heel ergens anders - bij
Bicorp - kwamen we ooit in een versteende rivierbedding tientalle pootafdrukken
van allerlei Dino’s tegen.
Als kers op de taart, voor ons dan, waren er in de buurt ook nog oude rotstekeningen.
En verder hebben we in Morella heerlijk gegeten zoals in een min of meer verticaal
restaurant. En die arme obers zich maar suf hollen, die hoge trap op en af, om al dat
eten toch maar warm op de tafels te krijgen... (wordt vervolgd)
Coral Dekkers-HP
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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
Koos Venekamp

23-11-1938

21-12-2019

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)

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 januari en
ferbuari is dat Alfred Bronswijk uit Deventer.
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.
Internationale Evangelische Gemeente in Calpe,
elke zondag om 10.00 uur. Samenzang in het
engels en spaans, dienst in het engels, live vertaling
in duits of spaans middels headsets. Avenida
Diputación 38, Calpe (tegenover Renault garage)
Www.el-es.com/dutch

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

