
NIEUWSBRIEF
NVOC De Lage Landen Moraira

Fallas, Semana Santa en San Vicente Ferrer In dit nummer o.a.

Maart 2022

Nu de Valenciaanse regering nagenoeg alle 
lokale restricties heeft losgelaten kunnen 
we weer vooruitkijken naar de feesten die 
afgelopen jaar geen, of slechts in beperkte 
mate doorgang hebben kunnen vinden: de 
Fallas in Valencia, de Semana Santa en de 
San Vicente Ferrer feesten in Teulada. 

De Fallas vinden plaats in de weken tot aan 
19 maart, Semana Santa is de week tot aan 
Pasen en de feesten ter ere van San Vicente 
Ferrer beginnen de donderdag na Pasen.

Update Golf

In Memoriam

Dansen met Aloys en Ria

Jeu de boules

Maharadja: grap of echt?

En nog veel meer!

http://www.nvoc-delagelanden.com
https://www.facebook.com/nvocdll/
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Ctra. Moraira – Calpe, 27
Edificio “Vistalmar”

03724 Moraira – Teulada

Tel: 96 649 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 verkoopmakelaar met ruim 30 jaar ervaring in Spaans onroerend goed

Uw aan- en 
verkoopmakelaardij, 

al 40 jaar in  
on(t)roerend goed!

Bob Croughs

https://www.marikedendulk.com/
http://www.buenaventuravillas.com
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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. Moraira-
Benitachell. 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: https://www.nvoc-delagelanden.com
Facebook: https://fb.me/nvocdll
E-mail: info@nvoc-delagelanden.com
Lidmaatschap: Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of 
 de penningmeester.
Contributie: De contributie voor 2022 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 op de ledenpagina.
Redactie & lay-out: Marco Westrik
Eindredactie: Cora van Loon  |  Marion Hoed
Advertenties: Nicole Lesire

 Volgende editie: Verschijnt op donderdag 14 april 2022
 Kopij: Uiterste inleverdatum: woensdag 30 maart 2022
 E-mail: Uitsluitend naar: nvoc.publicatie@gmail.com

Correspondentieadres:
NVOC De Lage Landen
Calle Bérdica 1 
03724 Moraira-Teulada
Spanje

Bezoekadres:
El Corregidor 

Calle Bérdica 1 
03726 Benitachell

Spanje

Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

De Lage Landen
Nieuwsbrief Maart 2022

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

http://www.nvoc-delagelanden.com
http://www.nvoc-delagelanden.com
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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Avenida de Madrid 5
Moraira 03724

0034 966 490 861
0034 616 002 993   

info@select-villas.es

SELECT Villas
of Moraira

SELECT Villas
of Moraira

SELECT Vi l la s
of Moraira

 966 490 861      info@select-villas.es    & www.select-villas.es

Unrivalled Service For Both Buyers and Vendors:

Multi lingual Staff 

Privileged Vendor Package

Worldwide Network of Portals & Agents

Open All Day

Full Colour Property Magazine

We zijn 
hier

Makelaars met jarenlange 
ervaring, centraal 

gelegen in Moraira, 
met een uitzonderlijke, 

professionele service  
voor zowel kopers  

als verkopers

Wij spreken Nederlands

SELECT Villas
of Moraira

SELECT Vi l la s
of Moraira

 966 490 861      info@select-villas.es    & www.select-villas.es

Unrivalled Service For Both Buyers and Vendors:

Multi lingual Staff 

Privileged Vendor Package

Worldwide Network of Portals & Agents

Open All Day

Full Colour Property Magazine

SELECT Villas
of Moraira

SELECT Vi l la s
of Moraira

 966 490 861      info@select-villas.es    & www.select-villas.es

Unrivalled Service For Both Buyers and Vendors:

Multi lingual Staff 

Privileged Vendor Package

Worldwide Network of Portals & Agents

Open All Day

Full Colour Property Magazine

www.select-villas.es

 

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

Ortopedia Bondia, laat ons U verzorgen

Sportschoenen, corsetten, kniebeschermers, looprekken, rolstoelen, krukken, 
borstprotheses, therapeutische schoenen, enkelbanden, anti-doorlig matrassen,

 hulpaccessoires voor de badkamer, persoonsliften...

https://select-villas.es/
http://www.ortopediabondia.es
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https://www.nvoc-delagelanden.com/adverteren/
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https://www.facebook.com/MaximRestarante
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 4 NOVEMBER 2021

Functie Naam Aandachtsgebied
Voorzitter Robert Lem

629 165 229
nvoc.roberto@gmail.com

Bar en keuken
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

Redactie
Evenementen
Zangkoor
Evenementenkalender

2e Secretaris Max van Putten
699 965 572
nvoc.maxvanputten@gmail.com

Bridge
Golf
Verzekeringen

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

Financiën
Bibliotheek
Biljarten

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

Interieur
Externe zaken
Redactie
Bergstappers

Bestuurslid Aloys Fuchten
633 405 580
nvoc.fuchtenaloys@gmail.com

Toneel & dansen
Jeu de boules
Tuinclub
Koffiekuierenkeuvelen
Klaverjassen & schaken

Bestuurslid Vacature Mode op maat
Yoga
Clubband Just Us!

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

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, meestal ook met meer foto’s.

mailto:nvoc.roberto%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
http://www.nvoc-delagelanden.com
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Dr. Guido Campman

Huisarts

Ctra. Moraira-Calpe 124 - Moraira

Tel: 966 491 259
24/7: 639 561 945
www.icmoraira.es

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

BSR practitioner Annita van Arkel
www.bsrcostablanca.com
Tel: 634304391

WWW.BSRCOSTABLANCA.COM

B S R C O S T A B L A N C A

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

https://www.icmoraira.es
http://www.gestorjavea.com
https://www.icmoraira.es
http://www.bsrcostablanca.com
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COMMISSIES & CONTACTEN
Accommodatie: Peter Croughs croughs.moraira@gmail.com 966 490 385

Robert Lem nvoc.roberto@gmail.com 629 165 229
Bergstappers: Harm Kroon fam-kroon@live.nl 634 398 125
Bergstappers plus: Jan Jasperse 

Cora van Loon
nvoc.coravanloon@gmail.com +31 646202489

Bibliotheek: Beatrijs Bachman biebnvoc@gmail.com 966 495 398
Biljarten: Rien van Koulil vankoulil@hotmail.com 626 926 890
Bridge: Frans v.d. Steenoven fransvandesteenoven@hotmail.com 620 363 580
ClubBand Just Us!: Theo Tappen theotappen@hotmail.com +31 629 530 948
Dansen: Aloys Fuchten nvoc.fuchtenaloys@gmail.com 633 405 580
Evenementen
en -kalender

Nicole Lesire 
Cora Van Loon

nvoc.evenementen@gmail.com
nvoc.coravanloon@gmail.com

620 165 633
+31 646 202 489

Filmavond: Pieter IJfs
Pieter-Paul van Arent

pieterijfs@outlook.com +31 636 429 637

Gastvrouwen: Nicole Lesire nvoc.nicolelesire@gmail.com 620 165 633
Golf: Fred Klein nvoc.golf@gmail.com 675 614 575
www.nvoc-golf.nl Truus Koppelaar +31 651 849 790
Horeca: Piet Beemsterboer p.beemsterboer@telitec.com 965 974 086
Jeu de boules: Rien van Koulil vankoulil@hotmail.com 626 926 890
Koffie, kuieren, keuvelen Irene Zwolsman irenezwolsman@quicknet.nl +31 623 833 378
Klassieke 
muziekmatinee

Jan Aerts
Erik Hulleman

janaerts57@gmail.com
erik.jacqueline.hulleman@gmail.com

+31 624 222 697
965 748 156

Klaverjassen/keezen Ria van Bloppoel ria.vanbloppoel@gmail.com 636 817 148
Koken met een glimlach Anneke Stik annekestik@outlook.com +31 646 877 806
Ledenadministratie Mohan Mehta nvocarnesol@gmail.com 658 556 849
Mode op maat Cobi Hilgeman g.hilgeman@gmail.com +31 612 583 051
Nieuwsbrief red: Marco Westrik nvoc.publicatie@gmail.com 620 109 683
Nieuwsbrief 
- eindredactie:

Cora van Loon
Marion Hoed

nvoc.publicatie@gmail.com 965 974 941

- advertenties: Nicole Lesire nvoc.nicolelesire@gmail.com 620 165 633
Reizen Monique Croughs nvoc.clubreis@gmail.com 699 985 116
Schilderen: Ietje Speets ietjespeets@hotmail.com 602 442 768

Babs Beemsterboer beemster2@gmail.com 965 974 086
Spaanse les: Joke Krediet jokeprivad@hotmail.com 687 075 852
Technische zaken: Zie het formulier in de keuken van El Corregidor
Tennis: Carla van de Klashorst 

Suurenbroek 
(voorzitter)

cardick96@gmail.com 646 821 163 

Myriam Scheyvaerts 
(vice v.)

myriam.scheyvaerts@gmail.com 628 425 743

Simon Bakker 
(administr.)

esseeb@gmail.com

Toneel: Myriam Scheyvaerts myriam.scheyvaerts@gmail.com 628 425 743
Tuinclub: Lieke Hoeks liekehoeksspanje@gmail.com 602 669 672
Website: Marco Westrik nvoc.publicatie@gmail.com 620 109 683
Yoga Nicole Lesire nvoc.nicolelesire@gmail.com 620 165 633
Zangkoor ‘Alegría’: Cora van Loon nvoc.coravanloon@gmail.com +31 646202489
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman pol6186@gmail.com 966 495 398

mailto:lemrob1%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
mailto:nvoc.golf@gmail.com
http://www.nvoc-golf.nl
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
mailto:nvoc.clubreis%40gmail.com?subject=
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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Thuiszorg Joannes de Deo is sinds de jaren 90 een begrip aan de Costa Blanca. 
Onze zorgteams zijn klein en bestaan uit vaste medewerkers en u hee� al�jd 
een vast aanspreekpunt.

Wij staan voor persoonlijke betrokkenheid,  professionaliteit en betrouwbaarheid.
Met ons trouwe team van medewerkers met het hart op de juiste plaats 
bieden wij u de gewenste zorg op maat.

Ons aanbod bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke 
verzorging, nachtdiensten en we beschikken tevens over een ruim aanbod 
aan hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, looprekken, etc.

Ons werkgebied is van Denia tot aan Benidorm. 

Staat u in Nederland ingeschreven dan is thuiszorg een onderdeel van uw 
basispakket. Wij hebben contact met de meeste Nederlandse 
zorgverzekeraars waardoor u vaak recht hee� op 100% dekking.

Bel uw nederlands contactpersoon voor meer informa�e
Bart 

+34 652 456 770
+34 965 756 264

www.joannesdedeo.com
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WEEKKALENDER

Maandag
Hele dag Biljartclub
14:30 - 17:00 ClubBand
18:45 - 19:00 Inschrijven bridge
19:00 - 22:30 Bridgedrive

Dinsdag
Hele dag Biljartclub
10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark
13:30 - 16:30 Mode op maat met Cobi
19:30 Klaverjassen en keezen 

Woensdag
Hele dag Biljartclub
10:45 - 12:00 Yoga
Vanaf ± 13:00 Golf

Donderdag
Hele dag Biljartclub
10:00 - 13:00 Tekenen en schilderen
11:00 - 12:30 Jeu de boules (in het
 park van Moraira)
17:00 - 20:00 Clubmiddag
17:00 - 18:00 Geldzaken
17:00 - 18:30 Bibliotheek, uitleen en
 verkoop van boeken
 Fotokopiëren.

Vrijdag
Hele dag Biljartclub
10:00 - 12:00 Tennisclub Solpark
13:30 - 13:50 Inschrijven bridge
14:30 - 18:00 Bridgedrive

Zaterdag
Vanaf ± 13:00 Golf

Maandelijks:
Bergstappers eerste zaterdag
Bergstappers+ derde Zondag
Koffie, Kuieren, Keuvelen laatste zaterdag
Filmavond tweede woensdag  
Tuinclub eerste dinsdag, na info
Danslessen vrijdag om de week

Raadpleeg website voor exacte data

ADVERTEERDERSINDEX
ADEM Macha SL 8
Adios con Amor 5
Agua y Sol Costa Blanca 28
Area Costa Blanca 42
Body Stress Release Costa Blanca 8
Buenaventura Villas 2
Clinica Benissa 32
Clinica la Alegria 30
Computer Care 36
Der Rohrdoktor 20
Espai Vital 34
FD Travel Group 16
Hospital Clinica Benidorm 22-23
Indonesisch restaurant Bajul 32
International Clinic Moraira 8
Joannes de Deo 10
Josephina boutique 18
Kuiper Internationaal verhuizen 18
Le Dauphin / Vespa´s 26
Loops by Christine 6
Marieke den Dulk 2
Maxim Restaurante 38
Medifit therapie & revalidatiekliniek 44
Ortopedia Bondia 4
Pieter Verbeek 12
Re:fresh 26
Select Villas 4
Servitur SL 28
Sevisal SL 14
Steakhouse Montevideo 28
Telitec 12
The Olive Tree Restaurant 24
Woontrend Costa Blanca 26
Yorkshire Linen 40
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1000Mb
FIBRE

25 €IVA Inc
per maand

keeping you connected

Tel: 965 743 473
sales@telitec.net
www.telitec.com

Voorwaarden en condities zijn van toepassing - afhankelijk van beschikbaarheid

(20.66 + iva)

bel vandaag
V

A
N

TO
T

http://www.pieterverbeek.com
http://www.telitec.com
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EVENEMENTENKALENDER

NVOC “De Lage Landen” volgt de richtlijnen zoals die worden gesteld door 
de Spaanse regering. Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud.

MAART 2022
11 Danslessen
17 15.00 Algemene ledenvergadering
19 Stadswandeling
20 Bergstappers Plus
22 Verrassingspuzzelrit
25 Danslessen
26 Koffie, kuieren & keuvelen
30 Koken met een glimlach

APRIL 2022
2 Bergstappers
4 - 9 NVOC Clubreis
8 Danslessen
13 Filmavond
17 Paasmatinee
20 Koken met een glimlach
22 Danslessen

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

***** Bij deze activiteiten: inschrijven bij de gastvrouwen. Uw betalingsbewijs is uw toegangsbewijs.
<--->

DEELNAME AAN ONZE CLUBACTIVITEITEN IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO 
<--->

Houdt u onze website en mededelingen per e-mail in de gaten voor 
nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten.

<--->

Mededelingen of artikelen voor website en Nieuwsbrief dienen 
uitsluitend naar nvoc.publicatie@gmail.com te worden verzonden.

UITNODIGING ALV 17 MAART 2022
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in ons clubgebouw op 
donderdag 17 maart om 15.00 uur. De agenda volgt later.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

http://www.nvoc-delagelanden.com/evenementenkalender/
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INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES 

SEVISAL, S.L. 
VINOS Y CERVEZAS

C/ Ondara, 10 - Tel. 96 574 09 96
03725 TEULADA (Alicante)

Distribuidor oficial

especial

http://www.sevisal.es/
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JEU DE BOULES

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het jeu de boules. Allereerst, waar 
gaat het om bij dit spel? Wat mij betreft is dat de gezelligheid en het lekker buiten 
zijn met elkaar. Maar het is natuurlijk ook een sportieve wedstrijd!

Rien is de spelleider en is eerst al druk bezig om de banen in het park van Moraira 
mooi vlak te slepen. Als iedereen zich op donderdagmorgen rond 11.00 uur heeft 
verzameld, trekken we allemaal een kaartje met daarop het nummer van de baan 
en de kleur van je team. 

Jeu de boules speel je met drie dezelfde ballen. Dat is nog wel eens een probleem 
omdat veel ballen hetzelfde patroon hebben. Je eigen ballen markeren met nagellak 
biedt uitkomst. 

Normaal speel je het spel twee tegen twee. De partij die begint gooit het kleine 
balletje, het but, een meter of zes weg en gooit de eerste bal. Daarna probeert 
de tweede partij een bal dichterbij te gooien. De dichtstbijzijnde bal ‘ligt’ en de 
tegenpartij gooit net zo vaak tot een bal van hen dichterbij ligt of hun ballen op zijn. 

Als iedereen zijn/haar ballen heeft gegooid, wordt gekeken hoeveel punten het 
winnende team heeft. Ligt er 1 bal het dichtst bij het kleine balletje, heeft het team 
1 punt, met 2, 2 punten enz. Tot maximaal 6 punten. Dus stel: team rood heeft een 
bal het dichtste bij het kleine balletje gegooid, maar daarna ligt de bal van team 
blauw het dichtste bij, scoort team rood 1 punt. Het team dat het eerst 13 punten 
haalt, heeft de partij gewonnen. Daarna spelen we meestal nog een tweede partij. 

Na een uur, anderhalf uur, stoppen we en gaan we gezellig koffiedrinken of onze 
eigen weg. Er zijn geen kosten aan verbonden en het is heel gezellig. Jullie zijn van 
harte welkom om eens te komen kijken of mee te spelen. Echt een aanrader!

Christina Grave
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PARADORES in Spanje

KASTELEN, KLOOSTERS, PALEIZEN OF MODERN

8 dgn vanaf € 395 p.p.

AUTORONDREIZEN

SPANJE. PORTUGAL, ITALIË, OOSTENRIJK,

ZWITSERLAND, KROATIË, GRIEKENLAND, USA/CANADA

8 dgn vanaf € 295 p.p.

www.paradoresreizen.com

www.autoreiswinkel.nl

Parador Ronda

Toscane, Italië

http://paradoresreizen.com
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VERRASSINGSPUZZELTOCHT 22 MAART 2022

Eindelijk kan het weer! Onze winnaars van de bloesemtocht van twee jaar geleden 
(Margot, Carla, Guus en Ben) hebben een prachtige puzzeltocht voor jullie in elkaar 
gestoken. Joke en Dick ondersteunen dit viertal.

De bloesemtocht is dit jaar van naam veranderd en wordt nu een verrassingspuzzeltocht. 
We rijden de tocht op dinsdag 22 maart. Verzamelpunt op 22 maart om 09.30 uur 
in het clubhuis. De tocht is geschikt voor iedereen en zal ongeveer 90 km lang zijn.

De terugkeer in het clubhuis is gepland vanaf ongeveer 16.30 uur. Hangt er 
natuurlijk vanaf hoeveel tijd jullie willen besteden aan deze tocht. Op het hele traject 
kun je eventueel een drankje en een tapa scoren. Natuurlijk kun je ook je eigen 
picknickhapjes meenemen.

Om 18.00 uur verzameling in het clubhuis van alle deelnemers met daarna een 
overheerlijke saté met nasi gevolgd door een lekker ijsje met warme krieken, voor 
jullie gekookt door onze briljante keukenbrigade. Tijdens deze maaltijd worden ook 
de winnaars bekend gemaakt. Koffie en andere drankjes in het clubhuis kun je 
betalen met je barkaart.

De kosten voor de puzzelrit met de nasi maaltijd bedragen € 19,00.

Wil je niet blijven voor de maaltijd, dan is de bijdrage € 14,00.

Introducés (€ 2,00 extra p.p.) zijn welkom, maar komen eerst op een wachtlijst en 
kunnen meedoen wanneer het aantal deelnemende clubleden dit toelaat.

Inschrijvingen: 

Je kunt elke donderdagnamiddag inschrijven bij de gastdames en je bijdrage aan hen 
betalen. Je kunt ook inschrijven op nvoc.evenementen@gmail.com met vermelding 
van alle namen van de deelnemers en ook vermelden met wie je deze tocht zult gaan 
rijden (als je van plan bent je auto te delen).

Betaling op de bekende NVOC bankrekening IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 
6544.

Het betaalbewijs is je bewijs van deelneming.

Wil je nog extra info, graag een mailtje naar nvoc.evenementen@gmail.com. 

 

Met vriendelijke groet,

Margot, Carla, Guus, Ben, Joke en Dick

Evenementencommissie
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JOSEPHINA BOUTIQUE
Avda. Madrid nº 7
03724 Moraira
Tel: 96 574 5440
josephinaboutique@hotmail.com

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt  
uw internationale verhuizing tot in de puntjes.  
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens  
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Zwitserland en Italië.

•   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!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl

mailto:josephinaboutique%40hotmail.com?subject=Ik%20zag%20uw%20advertentie%20in%20de%20NVOC%20nieuwsbrief
http://www.Kuiperbv.nl 
http://www.Kuiperbv.nl 
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UPDATE GOLF

Beste (aspirant) leden van NVOC De Lage Landen, onlangs ontvingen wij onderstaand 
bericht van het bestuur van de NVOC Golf.

Zoals u kunt lezen heeft het bestuur van de NVOC Golf besloten om een extra 
wedstrijddag op zondag in te plannen. Dit is een proef en de toekomst zal moeten 
uitwijzen of dit een succes zal zijn/worden.

Het bestuur van de NVOC De Lage Landen is het bestuur van de NVOC Golf zeer 
erkentelijk voor deze creatieve oplossing.

Nicole en Max

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen overstijgt het aantal aanmeldingen 
voor de zaterdagwedstrijd in grote mate het aantal beschikbare plaatsen waardoor 
wij elke keer meerdere leden moeten teleurstellen.
Wij hebben diverse mogelijkheden bekeken hoe wij aan de groeiende vraag tegemoet 
kunnen komen en zijn tot de conclusie gekomen dat een extra wedstrijddag op 
zondag een mogelijke optie zou kunnen zijn.

Vanaf komend weekeinde gaan we -bij wijze van proef- ook op zondag een officiële 
wedstrijd organiseren (minimaal handicap 36.5).
Je kan je dan of voor zaterdag of voor zondag (niet beide) inschrijven.
Er is nog geen aparte inschrijfpagina voor de zondag, dus in afwachting daarvan kan 
je je op de zaterdag pagina inschrijven met in het opmerkingenveld de mededeling 
dat je (eventueel) op zondag wilt spelen.

Bij de inschrijving zijn er dus 3 mogelijkheden:
1. Je wilt alleen op zaterdag spelen = je schrijft je in voor zaterdag zonder opmerking.
2. Je wilt het liefst op zaterdag spelen maar bent ook bereid om bij grote drukte 

op zondag te spelen = schrijf je in op zaterdag en zet bij de opmerkingen “ 
eventueel zondag”.

3. Je wilt op zondag spelen = je schrijft je in voor zaterdag en zet bij de opmerkingen 
“speel zondag”.

Hopelijk kunnen wij met deze extra dag bewerkstelligen dat iedereen die dat wilt, 
deel kan nemen aan onze wedstrijden.
Dus ben je flexibel wat betreft de speeldag?? Schrijf je dan in voor zondag, des te 
groter de kans dat dit een succes wordt.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de nvoc-golf
Fred Klein
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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

Der Rohrdoktor Wij geven u 
vooraf een prijs

NVOC MOTORCLUB

Er is een plan ontstaan om in onze club een motorclubje op te richten. Doel: gewoon één keer 
per maand een mooie toertocht maken, lekkere lunch erbij en vooral ons mooie achterland 
ontdekken met elkaar. 

Elk lid kan een route voorstellen waarop de anderen kunnen aansluiten. Hieronder geef ik in 
‘steno stijl’ wat gedachten weer.

• Vooral ontspannen toeren, maar met wel iets ‘aan het gas hangen’.
• Ieder lid zet eens een tocht uit en zorgt voor 

een interessante route.
• Maximaal 125 kilometer per tocht. Lunch na 

globaal 75 kilometer.
• Baksteen formatie rijden, niet inhalen, 

gepaste afstand houden, veiligheid voorop.
• Kop- & staartrijder geel hesje aan.
• Uiteraard met volle tank weg.
• Tussentijds afhaken altijd goed.
• Een whatsapp groep om korte berichten ter 

zake van het clubje te delen. 
• Partners achterop natuurlijk welkom.
Aanmelden onder vermelding van 
naam en type motor graag per email;    
reinierspeets@hotmail.com

http://derrohrdoktor.jimdo.com/
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VERSLAG DANSEN MET ALOYS EN RIA

Vrijdagavond 11 februari was het zover! Dansles van Aloys en zijn bevallige assistente 
Ria. Wat een feest! Wij mochten onze danspasjes laten zien om half negen, dit is de 
tweede ronde, door de grote belangstelling zijn we opgesplitst in twee groepen van 
ieder tien paren.

Na een eerste uitleg over hoe je als paar de dansvloer betreedt, hoffelijke buiging 
heer richting de dame en kleine goedkeurende hoofdbuiging dame (wil je niet dansen 
kijk dan naar de zijkant weg!)

En dan de houding, ook niet onbelangrijk, enige elegantie is hier wel op zijn plaats!
De eerste dans waarin we onderricht kregen was de Quickstep, een Ballroomdans in
vierkwartsmaat. Deze dans is vergelijkbaar met een snelle Foxtrot.

En bij die ene dans bleef het niet, ook werden wij ingeleid in de Engelse wals, 
deze dans heeft een driekwartsmaat. We hebben heel wat rondjes op de dansvloer 
gemaakt, aangemoedigd door de enthousiaste dansparen van de eerste ronde!

Het was een reuze gezellige en geslaagde avond. Nu nog op zoek naar goede 
dansschoenen voor de volgende les, want al die rubberen zolen doen geen goed aan 
de vloeiende bewegingen die nu eenmaal bij Ballroom dansen horen!

Wij zijn Aloys en Ria zeer erkentelijk voor dit leuke initiatief en hopen samen met 
hen onszelf te bekwamen in nog vele stijldansen zoals de Weense wals, de Tango, 
de Slowfox, de Cha cha cha en de Rumba en niet te vergeten de Veleta!

Met vriendelijke dansgroet Mieke van Geuns
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KLAVERJASSEN EN KEEZEN

Jammer er is maar 1 dinsdag in de week...

Om 7.30 uur werd ik opgehaald door Coby. We reden naar de club en na gewacht te 
hebben op de rest van de spelers konden wij starten met acht personen. Twee tafels 
waaraan we Rotterdams gingen klaverjassen. Drankje besteld en zoals altijd kregen 
we weer iets lekkers van de club te knabbelen. Zoals als iedere dinsdag werd het 
weer een hele gezellige avond! 

Drie spelletjes van vier, waarna de punten per speler opgeteld werden en er een 1e, 
2e en een poedelprijs te verdelen was. Vorige week had ik de 1e prijs en 8 februari 
mocht ik de poedelprijs in ontvangst nemen: een doos heerlijke kersenbonbons! 

Ik kijk iedere week weer naar de dinsdag uit. Ik hoop dat er meer leden van de 
NVOC De Lage Landen Moraira zich willen aanmelden voor het klaverjassen. U zult 
er beslist geen spijt van krijgen!

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,

Mary van Niel
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Since 1993

Avenida de la Paz
03724 Moraira
96.574.32.56

www.restaurantevespas.com

Playa del Portet
03724 Moraira
96.649.04.32

www.ledauphin.com

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

-Antislip
-Comfortabel & slijtvast
-100% waterproof
-Geluiddempend
-Geschikt voor vloerverwarming
-Garantie: 10 jaar tot levenslang

P V C - C L I C K  V L O E R E N
Zwevend gelegd

zonder hak-of breekwerk

Bij Woontrend Costa Blanca 
keuze uit diverse merken & stylen :

planken, betonlook tegels & visgraat.
 

Kwaliteitsproducten en eersteklas service
 

Kom eens kijken in onze showroom!

http://www.ledauphin.com
http://www.salonrefresh.es
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EEN PENSEELSTREEK

Lieve medeclubgenoten, als ik soms in herhaling val kan dat. Ik weet na al die jaren echt 
niet meer wat ik allemaal in de penseelstreken heb opgeschreven, maar het was wel altijd de 
waarheid en niets dan de waarheid. Zo ook nu weer. 
Ik schrijf de penseelstreek altijd zo’n kleine twee weken voor de uitgave van de Nieuwsbrief 
dus is hij nooit exact up to date. Het is maar een weet! Hoe dan ook het blijft genieten aan de 
Costa voor ons en we hopen natuurlijk altijd dat dat voorlopig zo mag blijven.
Afgelopen week bijvoorbeeld hebben we weer ademloos naar de prachtige volle maan zitten 
turen, dat blijft altijd weer een wonder. Net als onze tuin met al die prachtige kleuren van 
o.a. de Spaanse margrieten, maar ook van de gewone huis tuin en keuken margrieten. Ooit 
gekregen van vrienden en die zetten we dan na de bloei hoppa de tuin in en nu… sommige 
zijn bijna een meter in doorsnee in donker, lichtroze, wit en geel. De kleuren zijn echt prachtig!
En hoort u ‘s morgens ook hop… hop… hop… Nee?? Oeps, dan mist u de vogel de hop. Je ziet 
ze hier overal in het voorjaar en als u golft, let dan maar op want ze hoppen overal rond op 
de golfbanen aan de Costa in hun gestreepte pyjamaatje. 
Toen wij hier ruim dertien jaar geleden kwamen wonen, hadden we een grasveld beneden van 
minstens 120 vierkante meter. Mooi hoor, maar heel veel werk. Het watersysteem dat continue 
kapotging kostte elke keer liters water en het maaien van dat kruipgras was ook elke week een 
pittig terugkerende klus en dat werd ons al met al te veel werk en ook te duur. Maar als we 
de hop dan weer als een kip zagen rondhoppen over ons grasveld waren we er ook wel weer 
heel blij mee. Uiteindelijk hebben we het zo’n jaar of acht geleden toch weggehaald, maar we 
hebben er ook weer veel voor terug gekregen als plantentuin en… de hop komt nog steeds!
Momenteel wordt alles weer geel geschilderd door het stuifmeel dat door de lucht zweeft 
en dat brengt me weer bij… natuurlijk onze schilderhobby! We willen begin maart weer wat 
nieuwe werken ophangen, maar helaas zullen dat er niet spectaculair veel zijn, want we zijn 
bezig met een hele andere klus. Wat dat wordt… dat zult u pas in april kunnen aanschouwen.
Met deze verrassende gele penseelstreek laat ik u lekker verder in het ongewisse!!
Lieve groet,
Ietje 
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servitur sl 
(sinds 1973) 

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

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

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

 
E-mail:   servitur@servitur.es 
Internet:      www.servitur.es 
 
Telefoon: (+34) 965 850 891 
Telefax:   (+34) 965 866 988 

 

http://www.servitur.es
http://www.agua-y-sol-costablanca.com
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VERSLAG KWEK WANDELING 29 JANUARI 2022

Ja, zo’n KWEK wandeling is toch wel een uitstekende gelegenheid om de nieuwe en minder 
nieuwe leden van onze vereniging beter te leren kennen. Door de prachtige dreven in de 
omgeving van Benissa onder een staalblauwe hemel hadden wij alle tijd om met iedereen een 
praatje te maken. 

Zo leerde ik Hans en Elly beter kennen, nieuwe leden. Hans kende ik al van de tennisclub, 
Elly nog niet. En zo kon je steeds van gesprekspartner wisselen, ook vanwege het feit dat de 
wandeling niet over een erg geaccidenteerd terrein ging. Wij bezochten de ‘Ermita de Santa 
Ana’ uit 1613, vernoemd naar de profetes Anna, die, 84 jaar oud, met Simeon aanwezig was 
bij de besnijdenis van Jezus in de tempel.

Er zijn zes van deze Ermitas in de omgeving van Benissa, die van Ana is de oudste. We zullen 
ze met de KWEK allemaal gaan bezoeken in combinatie met een mooie wandeling. Benimarco 
beet de spits af in december, Pedramala, Benimarraig, Pinos en Lleus volgen nog. De laatste 
diende ook als school voor de dorpsjeugd die daar ongetwijfeld bij elkaar klitte, nog niet in 
minirok en Beatle-haar zoals Willem Sonneveld zong.

De Ermita Santa Ana werd onderhouden door donaties die de bevolking pleegde ter redding 
van hun zielenheil, in 1629 was de eerste door Anna Ivars, nog steeds een bekende naam 
in deze contreien. In 1758 bezocht de aartsbisschop de Ermita, de afbeeldingen van dit 
bezoek bevinden zich op de buitenmuren. Helaas is het hoofd van de heilige Ana hierdoor 
verdwenen. Vanaf 1869 was de kapel continu bewoond en diende ook als gebedsruimte voor 
de plaatselijke bevolking die veel te ver moest lopen naar de kerk in Benissa.

De Ermita was het voorbeeld voor de vijf andere Ermitas die alle rond het begin van de 
19e eeuw gebouwd zijn. Een fijne maaltijd bij de ‘Underground’ in Teulada besloot deze 
schitterende en leerzame dag.

Piet de Rot.

N.B. Moet nog vermeld worden dat de KWEK deelnemers opvallend fitter zijn geworden en 
misschien ook wat jonger. In ieder geval bleef er tijd over om

Café Jamaica aan de N332 in Benissa met 32 man/vrouw te overvallen voor een bebida.

Irene
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Dr. Peter Termohlen
Cosmetisch arts, erkend door NVCG

• Huisartsen geneeskunde
• Kinder- en jeugdgezondheidszorg
• Huisbezoeken
• Nederlandse rijbewijskeuring
• Gynaecologie (Uitstrijkjes & plaatsen van spiraaltjes)
• Kleine chirurgische ingrepen
• Gewrichtsklachten
• Begeleiding hart & vaatziektes en suikerziekte
• Kritische blik op zinvol medicatie gebruik
• Begeleiding bij angst, somberheid en depressie

Samenwerking met ASSSA, DKV, Sanitas en FiatC

Bel voor een afspraak: +34 965 831 336  
Avenida Valencia 17 - Calpe - info@la-alegria.es

Nieuwe Nederlandse huisartsen aan de Costa Blanca

Gecertificeerd Medisch en Cosmetisch Centrum

• Injectables: fillers & Botox
• Botox tegen tandenknarsen
• Gratis advies consult op afspraak

Dr. Anne -Marie Le Clerq & Dr. Gawein Remmerswaal
huisartsen

Dr. Nora Hendriks
Functional medicine & hormoon specialist

• Hormoon therapie (menopauze)
• Functionele Geneeskunde
• Behandeling chronische ziektes
• Genetische testen

https://la-alegria.es
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VERSLAG BERGSTAPPERS ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022

Op een bewolkte dag vertrekt een groep van 26 wandelaars én een hondje naar 
Alcalalí. Rond 10.30 uur is iedereen present op het verzamelpunt.

Via het dorpje Alcalalí gaan we al gauw de campo in. Rondom ons zijn er sinaasappels 
in overvloed: aan de bomen, onder de bomen óf verpakt voor de verkoop op een 
tafeltje bij een huis. We zien een Ermita, een waterput en natuurlijk de amandelbomen 
met bloesem. De bloesempracht is beduidend minder dan voorgaande jaren vanwege 
een bacterie waardoor veel bomen aangetast zijn of zelfs gekapt zijn. We maken 
veel foto’s.

We lopen in een tempo dat iedereen kan bijhouden met af en toe een stop om even 
op adem te komen. Vooral het stijgende pad bij binnenkomst in Parcent mag er zijn. 
Op het marktplein eten we onze proviand en na een korte pauze gaan we weer door. 
We wandelen, praten en genieten van het uitzicht.

Rond 13.30 uur zijn we bij restaurant Solana in Alcalalí. Daar wacht ons een goed 
verzorgde maaltijd.

Met dank aan Harm voor deze mooie tocht. We kijken uit naar de volgende.

Elsbeth 
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Genieten van de authentieke Indonesische keuken

in een moderne en sfeervolle ambiance

                             Indonesisch Restaurant Bajul
                    Avda. de la Paz, 27 03724 Moraira

Tel. 965 743 381
www.bajul.es /  www.facebook.com/BajulMoraira

http://www.bajul.es
http://www.clinicabenissa.com
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VERSLAG  STADSWANDELING MURLA 19 FEBRUARI

Eunice raasde vrijdag over Nederland, wij kregen zaterdag een 
staartje mee tijdens ons dagje Murla. De tweede keer alweer 
want deze trip is heel populair bij de NVOC-ers en er komt 
zelfs nog een 3e editie. De jassen, dassen, regenhoedjes en 
paraplus (met de regen viel het overigens reuze mee) waren na 
schitterende dagen weer tevoorschijn getoverd om met René 
Murla te verkennen. 
Murla ligt in de Vall de Pop en heeft nog maar een paar honderd 
inwoners. De jongeren trekken hier, zoals in zoveel plaatsen, 
weg. In de vallei ligt achterin een berg, genaamd de Caballo 
Verde. De berg heeft een bloedige geschiedenis. In 1609 
moesten de Morisken, die al 800 jaar de vallei bevolkten, van 
Filips III  in 3 dagen tijd de vallei verlaten, ze mochten niets van 
waarde meenemen. Duizenden wisten de haven van Dénia te 
bereiken en gingen per schip naar Algiers. Maar ook duizenden 
verschansten zich in de bergen. Wijze mannen voorspelden dat 
een groen paard door de lucht zou komen om de getrouwen 
van Mohammed op het laatste moment te redden. Helaas ging 
dat niet door. Christelijke soldaten kwamen, maar de Morisken 
verdedigden zich door met molenstenen om hun nek in het ravijn 
te springen, dat liever dan afgeslacht te worden.  Dit is in een 
notendop de geschiedenis van Murla. 
Je kunt in de plaats nog duidelijk zien waar de Morisken woonden 
(kronkelige straten) en waar de Christenen (rechte straten). Er 
is nog een Riurau waar vroeger de druiven te drogen werden 
gelegd. Druiventeelt was in deze vallei erg belangrijk totdat een 
beestje dat op Amerikaanse druivenstokken meekwam, de hele 
teelt verpestte. Inmiddels is er wel weer druiventeelt. De 14 
staties van de kruistocht lopen de berg op en wordt nog steeds 
op Goede Vrijdag gelopen. Ook is er op de berg een zgn. hermita 
van San Sebastian. De Heilige Sebastiaan is een christelijke heilige en o.a. beschermheilige van 
ziektes als de pest, lepra, zweren en andere besmettelijke ziektes (helaas niet tegen Covid 19). 
Jaren is er op de berg gezocht naar het castillo de Popp. Het verhaal van dit kasteel ontstond 
doordat Jaime I en de leider van de Moren uit de streek Al Azraq (kwam uit Alcoy) een verdrag 
hadden opgesteld dat de overgave van diverse kastelen inhield. Er moest dus een kasteel 
zijn. Na jarenlang zoekwerk is men ervanuit gegaan dat dit kasteel niet op de berg lag maar 
in de plaats Murla zelf. Inmiddels is dit kasteel de plaatselijke kerk geworden. Op een van de 
hoektorens werd een echte kerktoren geplaatst. Deze is in 1990 in elkaar gestort en kwam 
boven op aanpalende woningen terecht. Gevolg 2 doden. De huidige kerktoren is niet meer 
op de kasteel/kerk gebouwd maar ernaast. 
We wandelden door Murla via het plaza Mayor en het plaza Del Nel (de Johan Cruijff van 
de pelota) langs het kapelletje van Aurora waar het licht helaas nog steeds kapot is naar 
Bar Pappa, het enige café in het dorp voor koffie/thee of een wijntje. Dat smaakte goed te 
oordelen naar de toeter die veelvuldig overging vanwege de vele fooien. Hierna zochten we 
de auto’s weer op. We keken nog even of we het graf van Palloch (weer een ander verhaal) 
nog zagen maar zetten toch snel koers naar restaurant Los Amigos waar we genoten van een 
heel gezellige lunch. Het restaurant was zo vriendelijk om extra straalkacheltjes bij onze tafels 
te zetten want inmiddels was iedereen toch wel een beetje afgekoeld.
Heel veel dank aan de gidsen en uiteraard aan Irene en Reinier voor de fantastische organisatie.

Gemma van Agt
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Advanced 
physiotherapy

Anti-ageing Treatments 

Varicose Veins Removal 

Capillary Unit

With this fl yer, get a 
free assessment + 20 
euros free on your fi rst 

treatment, before 28 
February 2022

By showing this fl yer you 
will also benefi t from a 

10% discount on your fi rst 
physiotherapy treatment

We are close
to you !

Take the fi rst step 
towards your well-being

Aesthetic Medicine

MORE INFO ON:
648 79 59 83

info@espaivitalbenissa.com

www.espaivitalbenissa.com

Home treatments
Rehabilitative 
physiotherapy
Treatments against 
chronic pain

New area of
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VERSLAG BERGSTAPPERS PLUS ZONDAG 20 FEBRUARI 2022

Potentiële deelnemers waren gewaarschuwd in de uitnodiging… Het zou gaan om een 
sportieve Bergstappers Plus wandeling, nader gespecificeerd als een stevige wandeling 
van zo’n 3,5 uur. Nou, die deelnemers hebben gekregen wat ze beloofd was!

In tegenstelling tot de vorige dag (de Murla stadswandeling) waren de weergoden 
ons nu wel gunstig gezind: zo’n 14 gr. C, weinig wind en geen regen. Zelfs de zon 
brak nog door. Ideaal weer voor een lange wandeling.

Vanaf de verzamelplaats in Teulada reden we met een groep uiterst gemotiveerde 
wandelaars naar Benidoleig waar we parkeerden bij de Cementerio. Vanaf daar 
begonnen we aan onze stevige wandeling rondom Benidoleig. Het begon al direct 
met een klim naar boven via een trap en een pad. Daarna een weg verder omhoog 
die ons het eerste geweldige uitzicht bood op de Orba vallei, met zeezicht. Dat 
geweldige uitzicht was regelmatig de beloning na weer een klim of daling. Tevens 
veel variatie wat betreft omgeving, wegen en paden. Een prachtige wandeling. 

Als gezegd, we hebben aardig wat geklommen. Sommigen vonden de terugweg 
(voornamelijk naar beneden..) mooier dan de heenweg. Er zijn grenzen verlegd, 
persoonlijke records gebroken en latten op grote hoogten gelegd… Voor een aantal 
anderen was deze wandeling iets tè stevig, zij besloten een stukje na de start om 
terug te gaan naar het vertrekpunt. Er zijn geruchten dat ze nog wel de lokale bars 
en cafés hebben uitgeprobeerd maar dat hebben we niet bevestigd gekregen.    

Puur op karakter en moe maar voldaan kwam de groep uiteindelijk na zo’n 12 km 
’s middags weer terug in Benidoleig. Die drankjes na afloop op het terras van Bar 
Ballesta smaakten dan ook wel heel goed, want welverdiend! 

Jan & Cora, bedankt weer voor de organisatie en het gidsen!  

Thijs en Sylvia Broer
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https://comcare.es
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IN MEMORIAM: GON SLENDEBROEK-WIEMERS

Gon was al een flink aantal jaren weduwe. Ze woonde in Nederland en wilde wel 
eens wat anders. Ze werd door een vriendin mee naar Spanje genomen. Sterker 
nog, naar Moraira. Dat beviel haar zo goed dat ze er veel vaker kwam. 

Ook werd ze lid van de NVOC en nam deel aan wat de club zoal te bieden had. Als 
echte natuurvrouw genoot ze enorm van de wandelingen waaraan ze deelnam maar 
bovenal van de bijzondere en specifieke flora die ze op die tochten tegen kwam. 
Planten in al hun verschijningsvormen hadden haar buitengewone belangstelling en 
ze wist er daardoor ook veel van. 

Haar verblijf hier werd nog mooier toen ze Frans ontmoette. Ook hij was alleen als 
weduwnaar. Het werd een hecht stel. Niet alleen voor henzelf was dat bijzonder. Ook 
voor de omgeving was het geweldig de blijheid te zien die beiden uitstraalden. 

Abrupt kwam daar een einde aan door het plotselinge overlijden van Gon. Wij zullen 
Gon blijven herinneren als de opgewekte en lieve vrouw die ze was met altijd voor 
ieder een vriendelijk woord.

Coral DHP
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Open van dinsdag tot zondag van 13.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 22.00

We organiseren events (‘s middags op afspraak en ‘s avonds) zoals: 
verjaardagsfeest, trouwfeest, groepsfeest, verenigingsfeest.

U kunt nu ook voor de lunch reserveren!

Maxim Restaurante | Cabo San Vicente 1, 03724 Moraira | 96 574 81 93 | 600 699 630

Maxim
Restaurante

https://www.facebook.com/MaximRestarante
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IN MEMORIAM: LIESBETH AGTERBERG

Zomaar, in één onzalig moment was het leven voorbij. Liesbeth, zo’n lieve vrouw. 
Mijn hartsvriendin.

Liesbeth, een altijd hulpvaardige vrijwilliger die voor iedereen klaar stond. 

Zij hield zo van het leven. Lekker uit eten. Maar zelf koken deed ze ook graag. Ze 
probeerde vaak een nieuw recept uit waar ik dan natuurlijk graag van mee proefde. 

Heerlijk vond ze het als haar kinderen of kleinkinderen kwamen logeren. 

Ze leefde zich artistiek uit in het kunstschilderen. Dan toonde ze me trots weer een 
mooi nieuw werk.

Trouw hielp ze mee in de bar van de club en ze was regelmatig in de keuken te 
vinden als er voorbereidingen waren voor BBQ- of clubmaaltijden. 

Ook was ze altijd van de partij als de band Just Us optrad en haar echtgenoot Jan 
zich uitleefde op zijn drumstel.

Ze keek erg uit naar het nieuwe huis dat zij net gekocht hadden. Ze was er gelijk 
verrukt van. Helaas mocht zij het niet meer meemaken om daar te wonen.

Liesbeth, liefdevol mens, ik ga je missen maar je leeft voort in mijn hart.

Yvonne Koot
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Partida Planet 177
ALTEA

T 965 841 399
Ma. t/m Vri.  10.00 – 19.00 
Zaterdag     10.00 – 14.00

Centro Com. Montgó
Avda del Pla 68, JÁVEA

T 966 462 275
Ma. t/m Vri.  10.00 – 19.00 
Zaterdag     10.00 – 18.00

yorkshirelinencostablanca.com  

Weer een 
geweldige avond!

Lakens · Bijpassende kussenlopens · Kleurrijke dekens
Matrasbeschermers · Gordijnen met vermaak service beschikbaar 

Alles om uw huis aan te kleden, alles onder één dak.

https://www.spanishlinen.com/
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MALLE GEVALLEN: MAHARADJA: GRAP OF ECHT (2)

Gezellig tafelen met de Maharadja 
Op het programma stond een tocht naar het tamelijk woestijnachtige Rajastan, een 
noordwestelijk gelegen deelstaat binnen India. Wij zouden naar een plek gaan waar de 
Maharadja van Jaipur, Jaipur is de hoofdstad van Rajastan, een buitenpaleis heeft dat ten 
dele als hotel dienst deed. Ook was daar vlakbij een vakantieoord met schitterend in locale 
stijl ingerichte bungalows. Op beide plekken een overnachting geboekt. Aangekomen bij het 
Paleis blijkt dat Nederland weliswaar geen reisbeperkingen verordonneerde maar dat dat bij 
andere landen duidelijk anders lag. Kortom het eerder volgeboekte paleis bleek leeg. Voor ons 
helemaal niet slecht: wij kregen een VIP behandeling: werden met open armen en alle egards 
ontvangen inclusief een rondleiding door het Paleis. Omdat we toch de enige gasten waren 
boden ze ons de top suite aan. Daarin natuurlijk veel marmer en andere fraaie steensoorten, 
mooi bewerkt en aangekleed met de schitterendste stoffen. Wat een onwaarschijnlijke pracht! 
Of dit bezwaarlijk was, geen extra kosten. Wij vonden dat redelijk OK.

Vervolgens op pad naar de bezienswaardigheden uit de buurt: de Haveli’s. Dit zijn grote 
stadshuizen of paleizen. De dag liep ten einde, terug naar ons paleis. Opgeknapt en opgedoft 
op naar het diner. Een poort gaf toegang tot een grote binnenplaats waar in de open lucht 
gegeten werd. Lange tafels vol heerlijkheden lonkten: het zelfbedieningsbuffet. Het water liep 
ons al in de mond en we zochten een tafeltje voor drie (mijn zusje was mee) om hier volop 
van te gaan genieten, behaaglijk in de avondzon. Het liep even anders. 

Het was niet druk. Behalve een groep Fransen was er verder maar één tafeltje bezet. Met maar 
één man, een Indiër in westerse kledij. We waren nauwelijks aan ons tafeltje neergestreken of 
er kwam een bediende naar ons toe die ons al buigend verzocht om bij de Maharadja aan tafel 
plaats te nemen, die eenzame man, naar we begrepen. We twijfelden even of dit een grap 
was maar stemden toe. Met veel plichtplegingen werden we ontvangen, en nee géén buffet 
meer, dat doen een Maharadja en zijn gasten kennelijk niet. Achter ieder van ons stond een 
bediende, een jongeman geheel in het wit gekleed met daarbij een fel oranje puntmuts die zo 
lang was dat de punt met kwast tegen zijn kuiten tikte. Zij renden heen en weer om allerlei 
lekkernijen aan te slepen en had je nog meer wensen, kon ook allemaal! Als drank: whisky, 
heel normaal in India, naast water. De Maharadja was een onderhoudend causeur. Hoe hij 
een opleiding in Engeland had gevolgd en daar en passant een enthousiaste polospeler was 
geworden. Hoe zijn dochter, zijn enige kind, eerdaags zou trouwen en hoe er een fantastische 
bruiloft was gepland compleet met een olifanten-optocht. Hoe zijn vrouw niet zo van het 
buitenleven hield en liever in Jaipur bleef zodat hij hier met een zekere regelmaat in zijn 
eentje was, overzicht houdend over zijn bezittingen. En over nog veel meer. Miljoenen sterren 
stonden te schitteren aan de diepdonkere nachthemel toen we afscheid namen.

Heerlijk geslapen en de volgende dag meer tochten in de omgeving. We waren verhuisd naar 
die mooie huisjes. Als avondmaaltijd wilden we nu van dat heerlijke buffet gaan genieten. 
Hadden we net gedacht ! Toen we weer bij de poort aankwamen stond een puntmutsbediende 
ons al op te wachten: de Maharadja verwachtte ons! Verbaasd en verrast, dus nog een 
Maharadja-avondje! Meer verhalen. De echte of niet, het bleef een buitengewoon aparte 
ervaring! Tweeëntwintig jaar later bezochten we Jaipur. In een museum zagen we een afdeling 
over de Jaipur Maharadja’s, ook de “onze”. Alles klopte. We waren echt - mogelijk mede ten 
gevolge van de pest - twee avonden de dinergasten geweest van Brigade Generaal Sawai 
Bhawani Singh Bahadur, de Maharadja van Jaipur. (overleed 2011)

Coral DHP
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Teulada-Moraira
Gemeentehuis 965 740 158
Policia Local 965 740 946
Rode Kruis 965 740 950
Brandweer 112
Guardia Civil 062
Medisch centrum Teulada 965 741 136
Medisch centrum Moraira 966 490 204
Nooddienst 112
Seprona 965 146 129

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.

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

Benitachell
Policia Local 608 962 567
Centro de Salud 965 739 075
Ayuntamiento 966 493 369
Proteccion Civil 112

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

 

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. Voor januari, februari en 
maart 2022 is Ds. Jolien Nak  uit Hillegom onze predikant. 
Derk Rozema (686717454) of Bram Gerth (684452491) 
helpen u op weg. Website: www.kerkdenia.nl
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 

mailto:alicante@diplobel.be


  Fysiotherapie
  Manuele Therapie
  Lymph Drainage
  Acupunctuur
  Podologie
  Massage
  Dietetiek

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

Therapie- & Revalidatie Kliniek

http://nl.medifit.es/
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