NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

Hij is er weer!
Jawel, eindelijk na maanden ligt ie weer in
het clubgebouw hoor: het “echte“ tastbare
clubblad! Niet dat het digitaal niet leuk was
en is om alles te lezen, maar toch! Als schilder
heb ik ook liever een doek om op te werken
dan een programma op de computer, hoe
mooi je het dan ook kunt maken. Zo´n boekje
kun je neerleggen waar je wilt en schept net
iets meer een band met de club.
Ietje Speets

In dit nummer o.a.
Diagnostische COVID tests
Nieuwe rubriek: malle gevallen
Een penseelstreek
NVOC activiteiten
Wat doet een revalidatiearts
En nog veel meer!

Oktober 2020
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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

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
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Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

“De Lage Landen”
Nieuwsbrief Oktober 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 12 november 2020
Kopij:
Uiterste inleverdatum: woensdag 28 oktober 2020
E-mail:
Uitsluitend naar: nvoc.publicatie@gmail.com
NVOC “De Lage Landen”
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SELECT Villas

SELEC
SELECT Vi l

of Moraira
 966 490 861

SELECT Vi l la s

90 861

We zijn
hier

of Moraira

 info@select-villas.es

Avenida de Madrid 5
Moraira 03724
 966
 info@select-v
0034490
966861
490 861
0034 616 002 993
info@select-villas.es & www.sele
 info@select-villas.es

of Mor

Makelaars met jarenlange
ervaring, centraal
gelegen in Moraira,
met een uitzonderlijke,
professionele service
voor zowel kopers
als verkopers
Wij spreken Nederlands

www.select-villas.es
& www.select-villas.es

Av. La Alcudia, 35 bajo (03720 Benissa)
Tel.965734254 / 630444423
www.ortopediabondia.es

Sportschoenen, corsetten, kniebeschermers, looprekken, rolstoelen, krukken,
borstprotheses, therapeutische schoenen, enkelbanden, anti-doorlig matrassen,
hulpaccessoires voor de badkamer, persoonsliften...

Ortopedia Bondia, laat ons U verzorgen
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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
CBD Store Spain

NVOC “De Lage Landen”

Gratis Kir Royal bij een lunchmenu (pagina 10)
Korting voor NVOC leden (pagina 12)
10% korting voode NVOC leden (pagina 33)
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Laat u professioneel door ons
begeleiden bij de in- en outdoor
inrichting van uw woning.

Gordijnen op maat
Herstoffering
Verlichting
Tapijten in/out
Behangpapier
Kleuradvies
Beddengoed
Meubelen in/out
Zonwering in/out
Eigen naaiatelier

www.astyle-altea.com
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 18:00
Tel.: +34 965 842 817
Partida el planet 155/03590, Altea

Zaterdag: 10:00 - 13:30

A-Style Altea

AStyleAltea
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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

Evenementen
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
633 405 580
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
Just Us!

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:
Bergstappers:
Bergstappers Plus:
Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
ClubBand:
Creacafe:
Evenementen:
Filmavond:
Gastvrouwen:
Golf:
www.nvoc-golf.nl
Horeca:
Infobord:
Jeu de Boules:
KKK op zaterdag
Klassieke
Muziekmatinee
Klaverjassen/keezen
Koken met een glimlach
Ledenadministratie
Maandmaaltijden
Mode op maat
Nieuwsbrief Red:
Nieuwsbrief
- Eindredactie:
- Advertenties:
Reizen
Schilderen:
Spaanse les:
Technische zaken:
Tennis:

Peter Croughs
Robert Lem
Harm Kroon
Frans v.d. Steenoven
Beatrijs Bachman
Rien van Koulil
Frans v.d. Steenoven
Theo Tappen
Adri Petri
Nicole Lesire
Cora Van Loon
Frank Hoeks
Nicole Lesire
Perry van Glabbeek
Esta Löchter
Wim Witteveen
Peter van Bloppoel
Ietje Speets
Rien van Koulil
Marijke Veldhoen
Jan Aerts
Erik Hulleman
Peter Mulder
Ria van Bloppoel
Peter van Bloppoel
Mohan Mehta
Marie Jose Joli
Hanneke Mulder
Cobi Hilgeman
Marco Westrik
Coral DekkersHulshoff Pol
Nicole Lesire
Monique Croughs
Ietje Speets
Babs Beemsterboer
Joke Krediet
Zie het formulier in de
Carla van de Klashorst
Suurenbroek (voorzitter)
Myriam Scheyvaerts
(vice v.)

Simon Bakker (administr.)
Solveig DondorffBonnes
Tuinclub:
Lieke Hoeks
Viva la Vespa
Peter Mulder
Website:
Marco Westrik
Yoga
Reinie Ysseldijk
Zangkoor ‘Alegría’: Elly Smit
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman
Toneel:

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
vankoulil@hotmail.com
marijke.dickveldhoen@gmail.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
nvoc.publicatie@gmail.com
nvoc.publicatie@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

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

646 821 163

myriam.scheyvaerts@gmail.com

+34 628 425 743

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

645 372 505

liekehoeksspanje@gmail.com
pe.mulder@xs4all.nl
nvoc.publicatie@gmail.com
reinie@hotmail.nl
jacquellysmit@gmail.com
pol6186@gmail.com

620 165 633
966 498 075
966 490 515
669 454 373
965 747 048
602 442 768
626 926 890
+31 630 704 874
+31 624 222 697
965 748 156
+31 653 360 347
965 747 048
965 747 048
658 556 849
+31 612 583 051
620 109 683
965 974 941
442
985
442
974
075

768
116
768
086
852

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

Maandag

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
13:30 - 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

Maandelijks:
Bergstappers
Bergstappers+
KKK

Biljartclub
Zangkoor Alegría
ClubBand
Inschrijven bridge
Bridgedrive
Biljartclub
Tennisclub Solpark
Mode op Maat met Cobi
Klaverjassen en Keezen

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.

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
Golf
eerste zaterdag
derde zondag
laatste zaterdag

Raadpleeg website, informatiebord
en mededelingen voor exacte data
NVOC “De Lage Landen”

+34 620 109 683
info@marysan.com

+31 85 7858591
www.marysan.nl
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DIAGNOSTISCHE TEST COVID HCB

NVOC “De Lage Landen”
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VAN DE VICEVOORZITTER
Beste leden en sympathisanten,
Het is reeds oktober. De zomer is voorbij, maar hier in Spanje
genieten we nog van de milde temperaturen, de zon en alles
wat onze super leefomgeving ons te bieden heeft. Natuurlijk
is ook hier niet alles peis en vree, dus proberen we ondanks
de Covid,er het beste van te maken. Deze zomer hebben we
een twintigtal nieuwe leden mogen inschrijven. We staan niet
stil!
Als je de bijdrage van de evenementencommissie verder in
deze nieuwsbrief leest, zie je dat we niet stilstaan en dat we
ons aanpassen op onze manier om ondanks de beperkingen,
een gevarieerd aanbod te bieden.Voor elk wat wils.
Vele van onze activiteitengroepen zijn weer opgestart, en hebben ook nog wel een
en ander in de pipe line zitten. Zie ook pagina’s 27 en 29 in deze nieuwsbrief. Hou
dus je mail, de website en facebook in de gaten. Natuurlijk houden we rekening met
alle gezondheidsvoorschriften en ons moto dit jaar zal zeker SAFETY FIRST zijn.
Nicole Lesire
Vicevoorzitter
Wist u dat bij
Woontrend Costa Blanca...?
-

-

Kom naar onze showroom om u al onze producten
te bekijken,

-

of bel Bel Cees 0034 634340438 voor een afspraak.
Alle info op www.woontrendcostablanca.eu

NVOC “De Lage Landen”

-

De
PVC
click
vloeren
100% waterproof zijn en
probleemloos
over
bijna
alle vloeren gelegd kunnen
worden!
Ze een antislip toplaag
hebben.
Al onze topproducten uit
Holland en België geleverd
worden, met 10 jaar tot
levenslang garantie.
Probleemloos
over
vloerverwarming of koeling
gelegd worden.
Wij
dealer
zijn
van
o.a.VivaFloors, BerryAlloc en
Bodiax
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JOSEPHINA BOUTIQUE
Avda. Madrid nº 7
03724 Moraira
Tel: 96 574 5440
josephinaboutique@hotmail.com

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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•

Nieuwe Engelse eigenaar. Wij hebben een hooggekwalificeerde en ervaren
Nederlandse tandarts en een team van vrouwelijke en mannelijke tandartsen.
(Nederlandse, Duitse en Britse kwalificaties).

•

We hebben de uitgebreide expertise die nodig is om een patiëntgerichte,

veilige en
succesvolle tandheelkundige kliniek te runnen.

•

Nederlands, Engels, Duits en Spaans sprekend personeel.

•

Openingstijden die bij onze patiënten passen. alle dagen en tijden beschikbaar.
(Vanwege Covid 19 kunt u bellen om een afspraak

te maken, veiligheid is onze
prioriteit en alle COVID-voorzorgsmaatregelen zijn aanwezig).

INTRODUCTIEAANBIEDING – voor nieuwe en bestaande patienten
Controle, gebitsreiniging en 2 Bitewing röntgenfoto’s
(inclusief volledig consult & behandelplan)
Controle en tanden bleken
(inclusief volledig consult, behandelplan, materialen en laboratoriumkosten)
Wij bevinden ons DIRECT tegenover de grote Pepe Le Sal in de hoger gelegen rij
winkels, op de kustweg van Moraira naar Calpe.  (Parkeerplaats en bushalte vlakbij).
AVENIDA DE LA MARINA 5, 03720, Benissa
Tel. 965 748 576
Email: morairadental@gmail.com
Bekijk onze ‘Moraira Dental’ Facebook page

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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NIEUW IN DE BIEB
James Patterson - De first lady
President Tucker van de Verenigde Staten beleeft een
gruwelijke nachtmerrie. Zijn herverkiezingscampagne
wordt overschaduwd door zijn affaire en tot overmaat van
ramp is zijn vrouw, first lady Grace Tucker, verdwenen.
Het is aan Sally Grissom, hoofd van de presidentiële
bewakingsdienst, om de first lady op te sporen. Heeft
Grace zich teruggetrokken om te ontsnappen aan het
bedrog van haar man en alle media-aandacht? Of is er
meer aan de hand en is de first lady in gevaar?
De first lady is een meeslepende thriller vol intriges,
geheimen en verrassingen. Een beklemmend verhaal
over macht, overspel, chantage en de vraag wie je kunt
vertrouwen.
James Patterson is vooral bekend van zijn thrillers over
forensisch psycholoog Alex Cross en van de Women’s
Murder Club-reeks. wee van zijn thrillers - Along Came
a Spider en Kiss the Girls - werden succesvol verfilmd
met Morgan Freeman in de rol van Alex Cross.

Tom Hillenbrand - De koffiedief
1683. Heel Europa is in de ban van koffie. Maar het
is verschrikkelijk kostbaar: het Ottomaanse Rijk heeft
het monopolie op de productie en distributie van
koffiebonen. Op het smokkelen van koffie staat de
doodstraf, maar een jonge Engelsman, Obediah Chalon,
is bereid om zijn leven op het spel te zetten. Obediah
was een tijdlang succesvol op de Londense beurs, maar
zijn laatste zaak is spectaculair ten onder gegaan. Nu
is hij bijna bankroet en heeft hij niets te verliezen. Hij
vlucht naar Amsterdam en wordt gerekruteerd door de
Nederlandse Oost-Indische Compagnie; met een team
van internationale geleerden zal hij het geheim van de
koffie proberen te veroveren. Even lijkt alles als gepland
te gaan, maar dan loopt het mis...
Tom Hillenbrand (1972) heeft Europese politicologie
gestudeerd en was jarenlang online chef van Spiegel.
Eerder schreef hij non-fictie en thrillers, waarvoor
hij diverse prijzen won. De koffiedief is zijn eerste
historische roman.
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

€ 20,99
3 gangen, € 23,99
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 12:30 - 15:30
18:30 - 22:30
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NIEUWE RUBRIEK: MALLE GEVALLEN!
Gezien de huidige covid 19 ontwikkelingen is reizen nu niet iets wat ons als eerste
bezig houdt. Eerder een tijd van reflectie, soms ook nadenken over het verleden.
Wij zelf denken dan nogal eens terug aan allerlei komische, soms onwaarschijnlijke
situaties of gebeurtenissen. Hoeft niet altijd van wereldformaat te zijn, ook meer
eenvoudige, gekke dingen kunnen amusant zijn.
Omdat ik denk dat iedereen zulke dingen in zijn leven meegemaakt zal hebben leek
het me leuk daar een rubriek voor te maken met de naam: MALLE GEVALLEN. Op
pagina 37 staat de eerste aanzet.
Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd ook een bijdrage te leveren aan deze
rubriek en daarmee anderen te laten meegenieten van grappige of anderszins
vermeldenswaardige wederwaardigheden. Het is namelijk niet de bedoeling dat
deze rubriek alleen door de redactie wordt gevuld.
Deze rubriek zal voorlopig STUKJE SPANJE gaan vervangen.

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

NVOC “De Lage Landen”

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
Aanbieding October & November
Pedicure & Manicure met gellak € 60 of normale lak € 50
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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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EEN PENSEELSTREEK
Jawel, eindelijk na maanden ligt ie weer in het clubgebouw hoor: het “echte“ tastbare
clubblad! Niet dat het digitaal niet leuk was en is om alles te lezen, maar toch! Als
schilder heb ik ook liever een doek om op te werken dan een programma op de
computer, hoe mooi je het dan ook kunt maken. Zo´n boekje kun je neerleggen waar
je wilt en schept net iets meer een band met de club.
Maar ja, als je niet in Spanje bent is digitaal een absolute uitkomst en blijf je toch
op de hoogte van wat hier zoal speelt en ben je er toch net iets meer bij betrokken.
Veel clubgenoten hebben angst voor de reis naar de Costa en blijven liever zitten
waar ze zitten, want ook daar thuis kun je coronaveilig vertoeven. En voor ons
allemaal is de digitale wereld dan ook een uitkomst, want de meesten van ons
kunnen tegenwoordig gelukkig video bellen met familie en vrienden.
De hele zomer is het ook in de lage landen prachtig weer geweest hebben we
gezien en gehoord en kon men alle dagen genieten van zon, zee, strand en bos,
waar je maar wilde vertoeven! Hier is het inmiddels heel stil geworden in het dorp,
de terrasjes zijn mager gevuld en op de grote parkeerplaats is parkeerruimte volop
aanwezig, niet vanwege het weer, maar door alle corona maatregelen ook vanuit
het buitenland. Voor ons lekker relaxed, maar voor de middenstand en de horeca
dramatisch en menige ondernemer zal het dan ook niet gaan redden. Hopelijk gaan
veel buitenlanders toch weer moed vatten om naar de Costa te komen.
Overigens is ons clubhuis allang weer Corona proof open op de donderdagmiddagen
en schilderen we na een maand zomerreces vanaf begin september alweer elke
donderdagmorgen met veel enthousiasme. Tot nu toe kunnen we heerlijk buiten op
ons ruime terras schilderen, waar we ook zonder mondkapje kunnen werken aan
een eigen privé tafel. Het wordt dus zo langzamerhand dan ook hoog tijd om onze
schilderijen expositie te wisselen.
De olifanten staan nog steeds te dringen in de entree en die gaan we nu dan ook
eindelijk bevrijden. We gaan er een vrolijke boel van maken met muziek en dans,
want veel schilders hebben ijverig doorgewerkt het afgelopen half jaar ondanks de
corona lockdown in het voorjaar. Ik zal weer proberen om er goede foto´s van te
maken zodat iedereen ook digitaal weer mee kan genieten van ons werk.
Met een swingende en muzikale penseelstreek wens ik u allemaal een mooi en
gezond najaar toe, maar: blijf wel alert en voorzichtig!
Ietje

NVOC “De Lage Landen”
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PARADORES in Spanje
KASTELEN, KLOOSTERS, PALEIZEN OF MODERN

8 dgn vanaf € 395 p.p.
www.paradoresreizen.com

Parador Ronda

Toscane, Italië

AUTORONDREIZEN

SPANJE. PORTUGAL, ITALIË, OOSTENRIJK,
ZWITSERLAND, KROATIË, GRIEKENLAND, USA/CANADA

8 dgn vanaf € 295 p.p.
www.autoreiswinkel.nl
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BERICHT VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE
Wij zijn al over de helft van de september maand, dus tijd voor een update over de
heropstart van de activiteiten van onze NVOC.
Eerst en vooral best goed nieuws, we zijn deze zomer helemaal niet ingedut. We
hebben een twintigtal nieuwe leden mogen inschrijven. Dit is een unicum voor een
zomer. Dit alles dank zij onze activiteiten op facebook, de inschrijvingen van golfers,
en het introduceren van nieuwe leden door reeds leden. We hebben ook een reeks
nieuwe advertenties voor de nieuwsbrief kunnen registreren.
Natuurlijk heeft Covid ook een impact op ons clubleven. Bij de gemeente hebben
we alle info opgehaald over wat wel en niet kan. Onze voornaamste opdracht is alle
activiteiten veilig te organiseren met een minimum aan risico’s. Daarom rekenen
we natuurlijk op de medewerking van onze leden, en verwachten ook dat allen zich
houden aan de opgelegde maatregelen om andere leden niet te besmetten.
Dit was het goede en ernstige nieuws, nu de heropstart van de activiteiten. Alle info
over deze activiteiten kun je vinden op onze site onder “commissies”. Je vindt er
ook de info over de contactpersoon als je wil deelnemen. Op pagina 29 vindt u een
overzicht van de status van alle activiteiten.
NIEUW:
Pilates, lesgeefster Anna, lid van onze club. Gratis voor de NVOC leden.
Meer info wordt via mail bekend gemaakt.
Het ganse bestuur, ook te contacteren via mail of telefoon, en natuurlijk op de club
namiddag kan jullie vragen steeds beantwoorden moesten jullie nog meer informatie
willen.
Wat de verdere activiteiten, zoals Sinterklaas, Nieuwjaarsduik, Nieuwjaarsreceptie,
en zoveel meer betreft: we gaan gewoon de evolutie van het ganse Covid gebeuren
afwachten en proberen er het beste van te maken.
De evenementencommissie wenst jullie een aangenaam NVOC seizoen toe.
Nicole Lesire

NVOC “De Lage Landen”
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BELEGGEN. WE
DOEN AL 20 JAAR
NIET ANDERS.
www.BinckSpanje.com

e-mail
web
telefoon
info@binckspanje.com
www.binckspanje.com
+34 952 924 011
28	Nieuwsbrief oktober 2020

CONTACT:
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DE STATUS VAN DE ACTIVITEITEN
• Onze wandel en bergstappers activiteiten worden ook binnenkort weer opgestart.
Misschien iets aanders en aangepast aan de geldende Covid maatregelen. Zoals
steeds wordt U per mail op de hoogte gebracht.
• Bibliotheek : het aanmeldingssysteem van deze zomer blijft in voege. Mail sturen
naar biebnvoc@gmail.com en je krijgt een tijdstip aangewezen voor je bezoek
aan de bib op donderdag.De ruimte is te klein om voldoende afstand te houden.
• Biljarten : neem contact op met de verantwoordelijke.
• Toneel: er wordt nog over nagedacht.
• Tuinclub: heropstart de komende maanden.
• “Viva La Vespa”: nog geen plannen.
• Yoga: binnenkort krijg je een mail.
• Zangkoor Alegria : Door de Covid maatregelen voor het ogenblik niet mogelijk Er
wordt naarstig gezocht naar een nieuwe koorleider. Alle info welkom.
• Bridge: is reeds heropgestart En voor de nieuwelingen goed nieuws want Marjo
en Noud zullen na hun terugkomst weer bridgelessen geven.
• Clubband Just Us: ze zijn druk bezig met de uitbreiding van hun repertoire. Zodra
de mogelijkheid van een optreden zich stelt kunnen we weer Top genieten van
hun muziek.
• Filmavond: wordt weer opgestart in oktober dit maal met inschrijving. Verdere
info per mail.
• Gastdames : Steeds welkom aanmelden bij Nicole.
• Golf : reeds volledig heropgestart..alle info op NVOC Golf.
• Club Maaltijd: grootse plannen..binnenkort meer nieuws.
• Koken met een glimlach : reeds terug aan het koken geslagen.
• Clubreis, Kerst Inkoop , en Fallas : voorlopig op een laag pitje. Zodra er een
aanpassing komt aan de maatregelen die ook het comfort van de reiziger
verzekeren, wordt deze activiteit weer opgestart.
• Schilderen: reeds opgestart.
• Spaanse Les: weer opgestart
info bij Joke Krediet: 687 075 852 of jokeprivad@hotmail.com
• Tennis: terug heropgestart.
• Jeu de Boules : hebben gans de zomer doorgespeeld.
• Klassieke muziek matinee, opera en Musical : wordt terug opgestart , maar net
als filmavond waarschijnlijk met inschrijving.
• Klaverjassen en Keezen : reeds terug opgestart.
• Mode op Maat : reeds terug opgestart.
NVOC “De Lage Landen”
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MEDIFIT: WAT DOET EEN REVALIDATIEARTS?

Wat doet een revalidatiearts?
Een revalidatiearts is een medisch
specialist. De arts begeleidt mensen die
belemmeringen hebben in het dagelijks
leven. Bijvoorbeeld bij pijn, stijfheid, of
beperkingen bij staan, lopen, persoonlijke
verzorging, het huishouden, werk, hobby’s.
Een revalidatiearts stelt een diagnose, stelt
een klinisch of poliklinisch behandelplan op
en volgt de vooruitgang van revalidanten.
In sommige gevallen voldoet een
eenmalig advies voor een verandering
in leefgewoonten of het voorschrijven
van medicijnen. Echter vaak beslaat een
behandelplan meerdere weken of maanden.
Bijvoorbeeld bij ernstige handicap of bij
mensen die een ernstig ongeluk hebben
gehad.
Wie komt bij een revalidatiearts?
Bij een revalidatiearts komen mensen met
verschillende ziekten en aandoeningen
zoals: • na een beroerte; • na een
ongeval, • bij en spierziekte, • aangeboren
aandoeningen; • na amputatie; • langdurige
(chronische) pijn
•
oncologische
problematiek • herstel na een operatie
Het eerste bezoek duurt ongeveer 30 tot
45 minuten. De arts bespreekt met u uw
klachten en voorgeschiedenis. Indien nodig
maakt hij een echografie of geeft hij een
injectie als hier een indicatie voor is.
Revalidatiegeneeskunde is een praktisch
vak; er wordt gestreefd naar het
behalen van praktische doelstellingen,
De problemen die behandeld kunnen
worden, zijn heel divers: het kan
bijvoorbeeld gaan over het voorkomen
van vergroeiingen, het behandelen van
slikproblemen,
kracht-/conditietraining,

Medifit is een Multidisciplinair
therapie- en revalidatiecentrum
met ervaren therapeuten die
intensief samenwerken met
artsen en specialisten.
NVOC “De Lage Landen”

ademhalingsondersteuning, incontinentieproblemen, maar ook over zaken als het
trainen van het gebruik van hulpmiddelen,
zelfverzorging, woningadviezen, chronische
pijnbestrijding, botox injectie bij spastische
spieren, echografie voor diagnostiek.
Voor de behandeling beschikt de
revalidatiearts in revalidatiecentrum Medifit
over een team van medici en paramedici van
12 fysiotherapeuten, manueeltherapeuten,
osteopaten, ergotherapeut, een podoloog,
een orthopedische instrumentmakers en
een orthopedische schoenmakers. Naast
dit paramedische team beschikken wij ook
over een psycholoog, een neuropsycholoog
en verpleegkundigen. Per geval wordt
bekeken welke professionals moeten
worden ingeschakeld en hoe intensief de
behandeling moet zijn.
Opname of poliklinische behandelingen
Er kan worden gekozen voor een
klinisch revalidatieprogramma met een
opname in een van onze aangepaste
luxeappartementen met zorg en eventueel
verpleging, of een ambulant poliklinisch
programma waarbij de patiënt meermalen
per week naar het revalidatiecentrum komt
voor een of meerdere behandelingen.
Eventueel kunnen we de patiënt ook thuis
ophalen voor de therapie in ons centrum
Vergoeding
Als er een indicatie is voor revalidatie, dan
wordt het onderzoek en vervolgens het
revalidatieprogramma, volledig vergoed
door de verzekering uit het basispakket.
Wel heeft u voor deze vergoeding een
verwijzing nodig van een huisarts om een
afspraak te maken bij onze revalidatiearts.
Medifit heeft met bijna alle Nederlandse
verzekeringen een contract en daarom
kunnen we alles direct afreken met de
zorgverzekeraar, zodat de patiënt niets
hoeft voor te schieten.

MedifitReha

Carretera Moraira-Benitachell s/n
03724 Moraira
Tel: 96 649 54 48
email: info@medifitreha.com
www.medifit.es
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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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Pijn, stress of slapeloze nachten?

CBD kan helpen!

Top

kw

CBD aliteit
al v olie
ana
f
€

14,
95

Beste en goedkoopste CBD olie van Europa. Alle
producten worden geleverd met testcertificaten, 100%
biologisch, 0% THC, geen pesticiden of chemicaliën.
Koop nooit CBD olie zonder een testcertificaat erbij!
Kom voor persoonlijk advies gerust eens bij ons langs!
Avenida d’Europa 135, Alfaz
Tel.:

del Pi

+34 615 157 222

Email:

info@cbdstorespain.es

Avenida de la Fontana 9A,

Javea

Openingstijden: 10.00-15.00

ma-za

Web:

cbdstorespain.com

10% korting voor leden van de NVOC
Gebruik bij online bestellen kortingscode: 3fp8gucu
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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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NIEUW IN DE BIEB
Paolo Cognetti - Zonder de top te bereiken
Het nieuwe boek van de auteur van De acht bergen
.
Waar zijn we naar op zoek wanneer we op reis gaan?
Deze vraag staat centraal in Zonder de top te bereiken,
dat is geschreven in de traditie van de grote reisliteratuur
en vertelt over Dolpa, een afgelegen gebied in de
Himalaya. Het is een boek over hoe een man tot
inzichten komt op vijfduizend meter hoogte door één
voet voor de andere te zetten. Hij reist door een land
dat onaangetast is door de moderne tijd, vergezeld
door een ezel en Peter Matthiessens reisklassieker De
sneeuwluipaard.
Maar Zonder de top te bereiken is meer dan een
reisverslag: het is een eerlijke vertelling over iemand
die probeert zijn grenzen te vinden, die vele oude
zekerheden ziet vervagen en die de pracht ontdekt in
kleine zaken, zoals een onverwachte ontmoeting met
een Tibetaanse hond. De hoofdpersoon zoekt balans in
zijn leven en vindt die in de schoonheid van de natuur.

Jens Vern - De macht van K.
Als de net afgestudeerde Tim Turner wordt ingelijfd
door het prestigieuze IT-bedrijf The Keeler Company in
Washington, weet hij niet wat hem overkomt. Hij krijgt een
luxe appartement, een fantastisch salaris en maakt in korte
tijd promotie. Maar dan ontmoet hij een mysterieuze man
die zich De Vriend noemt, en die hem waarschuwt voor
de duistere kant van het bedrijf. Tim besluit op onderzoek
uit te gaan en al snel komt hij erachter dat er inderdaad
dingen niet kloppen en dat er mensen verdwijnen.
Als Tim ontdekt dat ook hij gevaar loopt, weet hij
met de hulp van De Vriend te ontsnappen en begint
hij met een andere identiteit een nieuw leven in Den
Haag. Daar lijkt hij veilig te zijn, tot hij Emily Green
tegenkomt. Tim is diep onder de indruk van haar, maar
Emily blijkt ook een vorig leven te hebben. Wie kun je
vertrouwen als niets is wat het lijkt? En kun je in deze
tijd ooit echt aan je verleden ontsnappen?
“Jens Vern sleept je mee, de wereld van de sinistere
databeveiliging in, en daar is het levensgevaarlijk.
Precies het soort plot waar ik van hou!’ Charles den Tex
NVOC “De Lage Landen”
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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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MALLE GEVALLEN: VIVALDI ’S VIER JAARGETIJDEN
Wij hadden gedurende een aantal jaren een VW Camper. Stamde nog uit de tijd dat
we ons vooruitstrevend voelden met een “audio systeem” daarin dat bestond uit
een radio annex cassettespeler die zo werkte dat als er een bandje in zat daarmee
automatisch de radio werd uitgeschakeld. En ook andersom: bandje eruit, hup weer
radio. Zó geavanceerd toen!
Stammend uit onze Keniatijd hadden we nog een hele serie bandjes, zelf opgenomen
van allerlei lp’s want in de tropen zou elke platenspeler compleet verstoffen en het
daardoor snel begeven, bandjesafspeelapparaten leden daar kennelijk minder onder…
Het was inmiddels eind jaren tachtig en in de cassettespeler zat een van die bandjes,
die met de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Maar ja, de bus was intussen bijna15 jaar oud,
het muziekapparaat nog ouder want destijds overgeplaatst vanuit een eerder busje
en het probleem was dat we het bandje er niet meer uit kregen, het zat muurvast en
blokkeerde daarmee ook de radio. Dus bleven we alle jaargetijden genieten van die
Vier Jaargetijden. Nou is het wel een van mijn favorieten maar na meer dan een jaar
was het genoeg dus met behulp van aardappelmesje en schroevendraaier het ding
verwijderd. Exit cassettespeler mogelijkheid.
Een paar dagen later zette ik enthousiast en vol verwachting, voor het eerst sinds
ruim een jaar, de radio weer aan, op 4. En wat gebeurt er? Vol ongeloof en tamelijk
verbijsterd hoorde ik gewoon weer zoals altijd die mij zo bekende Vier Jaargetijden
van Vivaldi … hoe bestaat het!
Bijvangst: onze oudste had op school de mazzel een speciale aantekening te krijgen
toen hij als enige uit zijn klas al na enkele maten in de gespeelde muziek die van
Vivaldi’s Vier Jaargetijden herkende. Iets anders had hij nooit kunnen benoemen.
Coral Dekkers-HP
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Teulada-Moraira
Gemeentehuis
Policia Local
Rode Kruis
Brandweer
Guardia Civil
Medisch centrum Teulada
Medisch centrum Moraira
Nooddienst
Seprona

965 740 158
965 740 946
965 740 950
112
062
965 741 136
966 490 204
112
965 146 129

Benissa
Brandweer
Guardia Civil
Automobilistenhulp RACE

965 781 185
965 730 722
965 730 194

Benitachell
Policia Local
Centro de Salud
Ayuntamiento
Proteccion Civil

608 962 567
965 739 075
966 493 369
112

ANWB Benidorm
Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887
Nederlandse ambassade in Madrid:
Passeo de la Castellana 259-D
28046 Madrid
Telefoon: 913 537 500
Tel. uitsluitend urgente noodgevallen: 629 654 321
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.

OVERLIJDENSBERICHTEN
Lex Rutgers		

07-09-2020

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 maart en april
is dat Henk Blankespoor uit Den Haag.
Aansluitend drinken we een kopje koffie. Wilt
u meerijden of hebt u een routebeschrijving
nodig? Bram Gerth (965795152) of Henk de Jong
(965974303) 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.

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
Dénia
engels en spaans, dienst in het engels, live vertaling
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming.
in duits of spaans middels headsets. Avenida
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.
Diputación 38, Calpe (tegenover Renault garage)
Www.el-es.com/dutch
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Benimarco
Katholieke kerk: internationale eredienst in
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag
om 11:30 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

