
NIEUWSBRIEF
NVOC De Lage Landen Moraira

Lente! In dit nummer o.a.

April 2022

Na een kleine maand vol regenachtige dagen, 
waarbij het water weer in grote hoeveelheden 
wild door de straten stroomde, komt bij 
het schrijven van dit stukje voor het eerst 
langzaam het zonnetje tussen de wolken 
door. 

De vele regen van de afgelopen weken zou 
wel eens goed nieuws kunnen betekenen 
voor de komende paasweek Semana Santa en 
aansluitend de feesten ter ere van San Vicente 
Ferrer in Teulada. Ooit zal de regen toch op zijn?

Viering koningsdag

Notulen ALV

NVOC naaiatelier

Verslag rondleiding Murla

Lid worden?

en nog veel meer!

http://www.nvoc-delagelanden.com
https://www.facebook.com/nvocdll/


Pagina 2 nieuwsbrief aPril 2022

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 12 mei 2022
 Kopij: Uiterste inleverdatum: woensdag 27 april 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 April 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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Pagina 6 nieuwsbrief aPril 2022

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
Yoga
Mode op Maat

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

Redactie
Evenementen
Bergstappers
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

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

Toneel & dansen
Jeu de boules
Tuinclub
Koffiekuierenkeuvelen
Klaverjassen & schaken

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

Schilderen
Spaanse les 
Motorclub 
Clubband Just Us

Bestuurslid Vacature -

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


Pagina 8 nieuwsbrief aPril 2022

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
Area Costa Blanca 46
Bar Moka Teulada 32
Body Stress Release Costa Blanca 8
Buenaventura Villas 2
Clinica Benissa 34
Clinica la Alegria 30
Computer Care 38
Der Rohrdoktor 20
Espai Vital 36
FD Travel Group 16
Hospital Clinica Benidorm 22-27
Indonesisch restaurant Bajul 34
International Clinic Moraira 8
Joannes de Deo 10
Josephina boutique 18
Kuiper Internationaal verhuizen 18
Le Dauphin / Vespa´s 30
Loops by Christine 6
Marieke den Dulk 2
Maxim Restaurante 42
Medifit therapie & revalidatiekliniek 48
Ortopedia Bondia 4
Pantera Salón Lounge Teulada 20
Pieter Verbeek 12
Re:fresh 30
Select Villas 4
Servitur SL 32
Sevisal SL 14
Steakhouse Montevideo 32
Telitec 12
The Olive Tree Restaurant 28
Villas Buigues 40
Woontrend Costa Blanca 30
Yorkshire Linen 44
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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.

APRIL 2022
15 Danslessen
17 Paasmatinee
19 Auto puzzelrit
20 Koken met een glimlach
22 Danslessen
27 Koningsdag

MEI 2022
6 Danslessen
7 Bergstappers
10-13 NVOC Golfreis
18 Puzzelwandeling Oliva
20 Danslessen
22 Bergstappers Plus

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.

BOEKENVERKOOP

We hebben het inmiddels gemerkt: op de wekelijkse clubmiddag wordt steeds een 
selectie tweedehands boeken te koop aangeboden voor uiterst vriendelijke prijsjes.

De opbrengst van deze boeken wordt gebruikt om weer nieuwe, interessante boeken 
van te kopen. Zo blijft het bezoeken van onze uitgebreide clubbibliotheek steeds 
weer een verrassing. 

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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NVOC NAAIATELIER

Zoals u weet is ons NVOC-honk een gezellige plek. Binnen een mooie bar met hangkrukken 
(voor de zuipschuiten) en buiten een heerlijk terras met uitzicht. So far, so good. Maaarr met al 
die kakelende clubleden op een donderdagmiddag was het nogal een lawaai. Kwam natuurlijk 
ook doordat ivm covid alle ‘zachte’ materialen, kussentjes, loungebanken etc. weg moesten. 
Maar toch, de akoestiek zowel binnen als buiten-met-de-flappen-dicht liet te wensen over.

Dus op een maandagmorgen verzamelden zich een stuk of twaalf dames in het clubgebouw, 
gewapend met scharen, meetlinten, spelden en naaimachines. Aan de slag! De gordijnen en 
andere stoffen, beschikbaar gesteld door verschillende lieve clubleden, werden uitgespreid, 
bekeken, bevoeld en op akoestiekverbeterende waarde geschat. Meten, knippen en naaien, 
gordijnband en ringen eraan, nog een hele klus. De volgende maandag nog maar een keer. En 
de derde maandag dan ook maar weer, het is tenslotte voor het goede doel. Sommige dames 
hebben zelfs thuis doorgewerkt. Kunstig in elkaar gestoken prachtige kussentjes kwamen 
tevoorschijn, de grote lappen stof omgetoverd tot geluiddempende, stijlvolle en vooral niet te 
donkere gordijnen.

Hmm, die gordijnen moesten ook nog hangen. Roedes, schroeven en andere 
bevestigingsmaterialen bij elkaar gekocht (wat nog lastig was, twee Chinezen zaten in de 
reforma) en daar kwamen onze technische mannen in de picture: natuurlijk wilden ook zij het 
klusje klaren voor de club. Alle roedes werden door hen keurig in de spijkerharde Spaanse 
muren geboord en geschroefd. Petje af!

En zo hebben we met elkaar een hopelijk aanzienlijke verbetering qua akoestiek en looks 
aangebracht in zowel de binnen- als buitenruimte van ons clubhuis. Klaar is het nog niet, er 
zijn nog dingen in de planning. Daarover later meer.

Bedankt Ietje, Regien, Margriet, Ricky, Hester, Jean, Everlyn, Linda, Anita, Elsbeth, Nicole, 
Tineke, Adri, Robert, Henk!!!

Speciale dank aan de twee Vlaamse reuzen van de biljartclub die met gevaar voor eigen 
rug de houten loungebanken over het hele terras hebben gesleept en natuurlijk aan Max, 
Frank en Herman die ons op de been hielden met verwennerij bij de koffie! (Als we nog eens 
koekenbakkers nodig hebben…)

Marion Hoed
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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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VIERING KONINGSDAG 27 APRIL 2022

Dit jaar vieren we Koningsdag op een uitbundige manier, vergeleken met vorig jaar. 
We worden ontvangen in een oranje versierd clubgebouw, en vanzelfsprekend zijn 
we zelf ook feestelijk getooid in het oranje of rood-wit-blauw.

We nodigen hierbij onze Vlaamse clubgenoten ook van harte uit om mee te doen in de 
feestvreugde.  Er zijn hapjes en drankjes en als klap op de vuurpijl: een Koningsbal! 
Van harte welkom om 19.30 uur! Het bal wordt om 20.00 uur stijlvol geopend met 
een dansdemonstratie van Ria en Aloys, waarna de andere feestvierders ook worden 
uitgenodigd op de dansvloer. 

Tot ziens!
De Evenementencommissie

NOG GEEN LID VAN DE LEUKSTE NEDERLANDSTALIGE CLUB?

Bent u regelmatig in de omgeving van Moraira en lijkt het u leuk om eens vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen? U bent van harte welkom op onze clubmiddag: iedere 
donderdag van 17.00-20.00 uur. Het adres is: NVOC De Lage Landen, Calle Bérdica 1 
in Benitachell (op de grens met Moraira, vlakbij de Mercadona). Er zijn gastvrouwen 
aanwezig om u wegwijs te maken. Alle informatie en een routebeschrijving vindt u 
op www.nvoc-delagelanden.com.

Alvast een samenvatting van onze activiteiten: BBQ´s en etentjes, bergstappen, een 
uitgebreide bibliotheek met de nieuwste Nederlandstalige boeken, biljarten, bridge, 
clubband, clubborrel, dansles, filmavonden, golf, infobijeenkomsten, jeu de boules, 
keezen, klaverjassen, kookworkshops, mode op maat, motorclub, muziekmatinees, 
reizen, schilderen, Spaanse les, tennis, toneel, tuinclub, wandelen, yoga… Kortom, 
er zijn bij de NVOC De lage Landen veel leuke dingen te doen en dan is het altijd 
fiesta! We verwelkomen u graag als nieuw lid van de NVOC De Lage Landen. Het 
lidmaatschap bedraagt € 85,00 p.p. per jaar. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken 
op rekening van NVOC De Lage Landen met IBAN: ES05 00810674630001386544 

Graag ook even persoonlijk melden op de club, dan kunnen we u informeren over 
alle ins en outs van ons clubleven. U kunt zich tijdens de clubborrel als lid aanmelden 
(van 17.00-19.00 uur) bij onze penningmeester (nvoc.arlettemol@gmail.com) of bij 
één van de gastvrouwen. Tot ziens in ons gezellige clubgebouw!
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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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NIEUW IN DE BIEB

 M.J. Arlidge -  Niemand zeggen
Na covid-19 bevindt het land zich in een van 
de zwaarste -recessies ooit. Nog nooit heeft 
inspecteur Helen Grace met zo veel geweld en 
onrust te maken gehad. Voor het eerst in haar 
leven is ze bang om de controle te verliezen: haar 
trouwe partner Charlie is met zwangerschapsverlof 
en tegelijkertijd doet haar collega Joseph Hudson 
er álles aan om haar het leven zuur te maken.

Drie moordzaken houden Helen ’s nachts 
wakker: een oude, rijke man, vermoord tijdens 
een inbraak in zijn immense huis; een jonge 
zorg-manager, in zijn auto doodgestoken met 
een schroevendraaier; en een jonge studente, 
aangerand en doodgeknuppeld in het plaatselijke 
park. Dan krijgt ze bericht dat de privédetective 
die onderzoek deed naar deze zaken levend in 
brand is gestoken. Net als Helen dacht hij dat zo 
veel geweld in korte tijd geen toeval kon zijn, maar 
zelfs met deze aanwijzing kan ze het verband niet 

zien. En de tijd begint te dringen, want de dader 
gaat geen enkele uitdaging uit de weg om zichzelf te bewijzen. 

Corina Bomann -  Sophia’s hoop
Het eerste deel van een meeslepende nieuwe trilogie 
met een sterke vrouw in de hoofdrol: De kleuren van 
schoonheid.

Berlijn, 1926. Het leven van de twintigjarige Sophia 
Krohn bevindt zich op een dieptepunt. Haar eerste 
liefde eindigde in een schandaal, haar vader heeft in 
zijn woede gezegd dat ze hem niet meer onder ogen 
mag komen en ze kan het zich niet veroorloven om 
verder te studeren.

Gedesillusioneerd en met haar dromen in puin vlucht 
Sophia naar Parijs. Daar krijgt ze tegen al haar 
verwachtingen in een baan bij een groot cosmetica-
imperium. Maar met succes komen ook persoonlijke 
offers: haar baas eist van haar dat ze tien jaar lang 
ongetrouwd blijft, en dat terwijl Sophia net weer een 
beetje hoop begon te koesteren dat de liefde haar 
niet nogmaals voorbij zou gaan. 



Pagina 20 nieuwsbrief aPril 2022

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

685 775 939

965 270 515

Av. Santa Catalina
24 bajo, Teulada

info@panterateulada.es

@panterateulada

Salón Lounge
Teulada

PANTERA

http://derrohrdoktor.jimdo.com/
https://www.facebook.com/panterateulada
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PAASMATINEE ZONDAG 17 APRIL 2022

Concert op eerste Paasdag, hét alternatief voor tuincentrum en meubelboulevard! 
Programma:

1: ‘RESURREXIT’ (“Hij is verrezen”) van HECTOR BERLIOZ.
Een even kort als overweldigend stuk muziek uit de Messe Solennelle, de mis van Berlioz 
die lang verborgen is gebleven. Want achteraf was hij niet tevreden over zijn (eerste) 
compositie, en na twee uitvoeringen liet hij alle partituren vernietigen. Dácht hij, maar 
165 jaar later werd er bij toeval toch één ontdekt. Zoals je van Berlioz kunt verwachten, 
is alles in dit stuk imponerend: een enorm koor en orkest, een paar merkwaardige 
instrumenten en muziek die als een donderende waterval over je heen spoelt!  Berlioz 
bewerkte dit Resurrexit later tot het majestueuze “Tuba Mirum” in zijn Requiem. 

2: “NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPANA” van MANUEL DE FALLA. 
Een nachtelijke wandeling in Spaanse tuinen. Dit luchtige werk uit 1916 voor piano 
en orkest is gecomponeerd in de zo kenmerkende en aanstekelijke Spaanse stijl, en is 
geïnspireerd door o.m. de tuinen van de Generalife, het zomerpaleis bij het Alhambra 
in Granada. De soliste is de Spaanse Alicia de Larrocha; Spaanser kan het haast niet! 
De regisseur van deze DVD-opname heeft prachtige beelden van die tuinen en van het 
Alhambra met zijn pilaren en zijn leeuwenfontijnen bij de muziek geplaatst, waardoor u 
dubbel kunt genieten: van de heerlijke muziek en van de schitterende tuinen en gebouwen.

3: ZEVENDE SYMFONIE van LUDWIG VAN BEETHOVEN. 
Dit muziekmonument behoeft geen aanprijzing. Alhoewel …..volgens Richard 
Wagner was deze symfonie “de apotheose van de dans”, maar Carl Maria von Weber 
vond Beethoven met deze symfonie “rijp voor het gekkenhuis!” Hoe dit ook zij, de 
meeslepende muziek is één en al vrolijkheid: uitbundige, intieme, aanstekelijke, 
uitgelaten vrolijkheid. En dát voor een norse mensenhater als Beethoven. Het werk 
werd voor het eerst uitgevoerd in 1813 als benefietconcert voor gewonde soldaten. 
Dus zó’n mensenhater was Beethoven nou ook weer niet…

Iedereen is van harte welkom, dus ook uw gast(en)!
Erik Hulleman
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EEN PENSEELSTREEK

Dit keer wil ik het eens over kleuren hebben. ‘Kleuren’ is, zoals u weet, zowel een werkwoord 
als een zelfstandig naamwoord dat door iedereen te pas en te onpas wordt gebruikt. Zowel 
in de letterlijke als in de figuurlijke zin. Voor een schilder is dat uiteraard zijn belangrijkste 
onderwerp in de letterlijke zin. Zonder kleuren staat er immers niets op zijn doek en dat geldt 
eveneens voor iemand die muren of huizen schildert. Voor een artiest is kleur vaak minder 
belangrijk, voor hem geldt de creatie en dat kan ook zonder kleurtoevoeging zijn. Woorden als 
kleurrijk hebben dan ook vaak een dubbele betekenis, iets kan letterlijk of figuurlijk kleurrijk 
zijn. Je kunt met kleuren een situatie schetsen die blij en vrolijk is, terwijl een begrafenis in 
onze landen nooit kleurrijk genoemd zal worden hoe prachtig en kleurig de boeketten en 
bloemstukken ook zijn.

Heerlijk toch dat spelen en onderzoeken van woorden en hun betekenis. Hoe kom ik daar 
nu ineens zo bij zult u denken? Nou dat zal ik u vertellen. Het was in maart behoorlijk 
regenachtig… wat heet… het heeft gegoten! Er zat in de eerste regenperiode 120 mm in de 
regenmeter en dan is het meeste er nog naast gevallen ook! Met de storm ’Calima’ zag onze 
hele Costa grijs en grauw van het Saharastof en ondanks het feit dat er ‘bloedregen’ zou gaan 
vallen, wat naar mijn idee rood is, was alles vies en modderig van kleur. Nee doe mij dan maar 
blauwe- of gouden regen!! Onze zo kleurige en kleurrijke wereld was nog maar nauwelijks te 
herkennen.

In onze thuislanden vallen die sombere tinten niet zo op, omdat het daar veel vaker regent en 
er doorgaans veel meer bewolking is. Ook is de huizenbouw meestal in saaie baksteen, maar 
hier schitteren de witte en kleurrijke huizen in de zon… uh… normaal gesproken dan, want als 
ze nat zijn zien ze er vuil en vies van kleur uit. Met zwaarbewolkt weer ziet het zeewater van 
onze mooie Middellandse Zee er net zo donker en dreigend uit als het duistere water van de 
Noordzee, dan is de weerspiegeling van de blauwe lucht ver te zoeken. Gelukkig duren deze 
regenperioden hier nooit zo lang en als de zon alles weer heeft opgedroogd is het net of er 
geen druppel is gevallen en doen de frisse kleuren bijna pijn aan je ogen.

Er zijn ook veel gezegden en spreuken die ‘kleurrijk’ zijn, zoals bijvoorbeeld ‘iets in geuren en 
kleuren vertellen’. Komisch toch, want er is vaak geen kleur te zien en geen geur te bekennen 
en toch krijg je er een vrolijk en blij beeld bij. Net als je moet kleur bekennen… dat heeft 
tegenwoordig helemaal niets meer met kleur te maken. In de Middeleeuwen droeg een ridder 
bij een toernooi de kleuren van zijn dame, maar ook bij het kaartspel ging het letterlijk over 
de kleur van je kaart. Nu is het meer figuurlijk, als je 
kleur bekent dan kies je partij! Geef kleur aan je leven is 
ook zoiets… doe lekker je ding… maak wat van je leven, 
vrolijk het op! Als jonge ouders net een zoontje hebben 
gekregen, leven ze op een roze wolk. Hoezoo… met de 
zwaartekracht… en waarom blauw bij jongetjes en roze 
bij meisjes, dat is absoluut discriminatie tegenwoordig. 
Je groen en geel ergeren, tja dan zouden heel veel 
mensen er gekleurd uit zien denk ik zo. Of groen achter 
de oren… dan ben je dus nog een groentje!!! Hij ziet 
groen van jaloezie!! Ja zo kan ik nog wel een tijdje 
doorgaan, maar voor nu is het wel even genoeg. U kunt 
er zelf ook nog wel een paar verzinnen denk ik.

En met deze in geel gedoopte penseelstreek wens ik u 
allemaal vrolijke paasdagen toe en een mooi, zonnig, 
warm en kleurrijk voorjaar!!

Ietje
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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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VERSLAG KOKEN MET EEN GLIMLACH 23 FEBRUARI 2022

23 Februari jl. gingen we weer Koken Met een Glimlach. Zoals gebruikelijk een door 
Anneke samengesteld 4-gangen menu. We koken met 8 personen en ditmaal een 
geheel Vegetarische Maaltijd: een timbaaltje van courgette gevuld met fijne groenten; 
daarna een Thaise kokossoep, gevolgd door een hartige taart met portobello, 
citroentijm en geitenkaas en als Klap op de Vuurpijl… zoetzure aardbeiencompote 
met vanille ijs.

Tijdens het voorbereiden wordt er heel wat gekwekt en gelachen. Anneke helpt 
ons waar dat nodig is en geeft tussendoor nog wat handige kooktips. Na ongeveer 
3 uur (met natuurlijk tussendoor een koffiepauze) is bijna alles klaar en drinken 
we (welverdiend) een aperatiefje. Dan druppelen ook de genodigden binnen (ieder 
nodigt één persoon uit) en gaan we aan een door Anneke feestelijk gedekte tafel.

Helaas was Chris niet van de partij. Hij was in de buurt van Pego blijven staan met 
een kapotte band en moest vrij lang wachten op de Spaanse ‘Wegenwacht’. Anneke 
wilde nog voor Chris het diner als Take Away meenemen, maar dat is niet helemaal 
gelukt, omdat ik de pan met aardbeiencompote tot op de bodem leeggeschraapt 
heb. Sorry Chris…!

Kortom, het was weer een zeer geslaagde middag en avond. Anneke, weer heel 
erg bedankt voor al je werk, mijn medekoks voor de gezelligheid en gelukkig mag 
ik in april weer meekoken. Anneke, wat mij betreft dan weer die aardbeien als 
nagerecht… wat was dát LEKKER.

arlette
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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 

 

Bar Moka Teulada
Plaza de la Constitución 3, Teulada

96 527 05 09
facebook.com/mokateulada

Midden in het centrum van Teulada, 
tegenover het gemeentehuis, vindt u 
Bar Moka. Geniet van heerlijke tapas, 
tostadas en bocadillos of maak een 
keuze uit het heerlijke drie gangen 
dagmenu van slechts € 12,00 inclusief 

brood, drankje en koffie. 

http://www.servitur.es
https://www.facebook.com/mokateulada
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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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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 KWEK WANDELING LLEUS 26 FEBRUARI 2022

De wandeling van 26 februari met als uitgangspunt een ontspannen wandeling 
doorspekt met een beetje ‘cultuur’ was een succes! Na een mooi weggetje een 
afslag voorbij Pinos kwamen we bij de Ermita de Santos Abdón y Senén in Lleus. 
Reinier en ik (Leoniek) hebben kennissen wonen in de  buurt van de Ermita en 
hebben vaak op dit pleintje gestaan met het idee, wat is dit een prachtig plekje/
kerkje en wat zou er achter deze deur te zien zijn? Hier zijn wij vandaag achter 
gekomen. Irene is zeer geïnteresseerd in de zes Ermitas in de Campo van Benissa 
en hun geschiedenissen en ze wist ook de sleutel te bemachtigen van deze Ermita, 
via de pastoor van de kerk in Benissa. 

We mochten naar binnen door een halfronde boog van oude houten planken met een 
kijkgat en rechthoekige ramen, daarboven een modern keramisch altaarstuk dat de 
heiligen (santos) Abdón y Senén voorstelt. Behalve hun namen is er historisch over 
deze heiligen, uit het voormalige Perzië, niet veel bekend. Slechts dat ze martelaren 
waren, met zwaarden vermoord en op 30 juli (hun naamdag) werden begraven op de 
begraafplaats van Pontianus aan de Via Portuensis te Rome, rond circa 250 n.Chr. Abdón 
y Senén zijn behalve patroonheiligen van Calasparra 
(Spanje), beschermheiligen van het platteland van 
de Comunidad Valenciana. In Lleus hebben de twee 
heiligen een druiventros of een korenhalm in hun hand. 
Lleus viert hun naamdag met een mis, een processie en 
feesten. Tot zover de K van cultuur.

Na het bezoeken van de Ermita zijn we een stukje 
door de Campo gelopen. Een prachtig stukje natuur 
met de nodige uitdagingen. Vervolgens na een kopje 
koffie bij Restaurant Frau in Benissa hebben wij een 
heerlijke maaltijd met een lekker glaasje wijn genoten 
bij Restaurant Casa Manel op het industrieterrein la 
Pedrera in Benissa.

Dank aan Irene en Reinier voor dit interessante 
uitstapje.

Leoniek en Reinier Speets

El sábado 26 de Febrero de este año, el grupo KWEK 
ha visitado la Ermita “dels Lleus. Dedicada a los Santos 
de la Piedra (Sants de la pedra), Abdón y Senén dentro.

De un original y muy bien documentado recorrido que 
nuestra guía Irene ha investigado y organizado para 
visitar una serie de ermitas que existen en nuestra 
comarca y que son beun pretexto para andar un poco 
por nuestros campos y comer juntos.

Toni Sala
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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 RONDLEIDING MURLA 1 MAART 2022 

Driemaal is scheepsrecht, na regen komt 
zonneschijn, lest best, ik kan nog wel 
even zo doorgaan maar het blijft een feit 
dat op 1 maart in Murla de zon scheen en 
de jassen uit konden. 

Bas, René en Rob hebben alle drie de keren 
vol enthousiasme de geschiedenis van 
Murla aan groepen zeer geïnteresseerde 
mensen verteld. 

En toch had 1 maart dat zonnige extraatje 
van een kopje koffie of een drankje op 
het terras van het enige restaurantje, Bar 
Papa, in Murla en een gezellige lunch op 
het terras van Los Amigos in Alcalalí.

Weer of geen weer: Murla houden we er in!

Reinier Haak/Irene Zwolsman
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https://comcare.es
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POËTISCHE VERSLAGEN BERGSTAPPERS 12 MAART 2022

Na een weekje uitstel kwam het er dan van
de wandeling van Harm, maar dan van Jan.

of eigenlijk meer van Wikiloc
en dat is vaak toch wel een gok.

Daar staat dan ‘mooi en echt niet zwaar’ 
nou uh… Reinier was op de helft al ‘helemaal klaar!’

Maar, toen was het echt ‘nog maar een heel klein stukje’
en omdraaien… no way!!!... misschien krijg je dan juist een ongelukje.

Dus moedig voorwaarts… klimmen en klimmen, geen einde in zicht
echt, ‘nog maar 30 meter’… ja zo werden wij door Wikiloc opgelicht.

Prachtige uitzichten, fantastisch mooi weer
en een -voor mij- uiterst amusante sfeer.

Helaas ging Netty onderuit en kwam verkeerd terecht
en moest later in de IMED nog 4x worden gehecht.

Al zwoegend gingen er nog twee neer
en van uitputting komen dan ook de tranen weer.

Net toen ik dacht, maar jongens, let dan toch ook op,
ging ik zelf ineens ook over de kop.

Op die scherpe stenen lig je dan snel helemaal open
maar dat is dan je eigen schuld, als je in een korte broek wil lopen.

Maar goed, ondanks de vier gevallen vrouwen
bleven we gezellig mopperend doorsjouwen

en haalden we allen ook de meet…
oh arme Reinier, nog langer duurde zijn leed

zelfs de short cut werd hem niet gegund
nee, iedereen mee naar het “afscheidspunt”.

Zo veel voer voor psychologen
ik stel dan ook voor dat die volgende keer ook mee mogen.

Een heerlijk en gezellige lunch nog tot besluit
met wat jarige Spanjaarden, weer veel te luid.
Toen super de lux bij Max op de achterbank
heerlijk niet hoeven rijden, Max veel dank.

 
Eenmaal thuis was ik behoorlijk naar de kloten

maar echt, lieve mensen bedankt, want ik heb genóten!
 

Ineke 

Onder de Spaanse Zon
In Tormos de wandeling begon

Met iedere stap omhoog
Groeide de ruimteboog

Een metafoor:
Met het heelal dat uitdijt

Verdwijnt het eerder geziene in de tijd…

Frans Hinnen
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Constructie en makelaardij,  
uw specialist voor de bouw, 
verbouw en aankoop van uw 
woning aan de Costa Blanca

Wij spreken uw taal: 0034 965 744 918

villasbuigues.com
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VERSLAG BERGSTAPPERS 12 MAART 2022

Nadat het was uitgesteld op 5 maart vanwege slecht weer, zijn we een week later onder een 
strakblauwe hemel naar Tormos gereden. Daar aangekomen zijn we onder leiding van Jan, 
Cora en Wikiloc het heuveltje achter het dorp opgeklommen. Het begin was redelijk pittig met 
veel losse stenen en best wel steil. Naarmate verder in de klim werd het ‘heuveltje’ toch echt 
wel een berg en deden we onze naam van Bergstappers eer aan.

Diverse stops later uiteindelijk het hoogste punt bereikt, waarna we nog een korte toeristische 
uitstap hebben gedaan om ook de andere kant van de berg in ogenschouw te nemen. Dit 
extraatje werd zeer gewaardeerd en met frisse tegenzin liepen we het stuk weer terug om 
de afdaling in te zetten. We kregen zo ongemerkt nog een update naar de Bergstappers Plus.

Helaas viel Netty en bezeerde haar hand (4 hechtingen).

Tijdens de afdaling hebben verschillende dames ook nog een kort bodemonderzoek gedaan 
met als resultaat enkele geschaafde knieën. Praten en breien hè…

Na meer dan 10.000 stappen uiteindelijk weer teruggekomen in Tormos, moe maar voldaan. 
Een prachtige tocht, schitterend weer (mooiste dag van de week), machtige uitzichten.

Ter afsluiting zijn we met een gedeelte van de groep gaan lunchen in restaurant L’Almassera in 
Tormos op een heerlijk terras met een fantastisch uitzicht, tussen zingende Spanjaarden, met 
goed eten en dat voor een prijs waarvoor je in Nederland nog niet eens een voorgerecht hebt.

Al met al een dag om door een ringetje te halen.

Bedankt Jan en Cora voor deze gedenkwaardige dag.

Marjolein en Peter de Smit
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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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VERSLAG WANDELING TEULADA 26 MAART 2022

Gewapend met regenjas en paraplu en benieuwd of er nog meer enthousiastelingen 
zouden zijn voor de wandeling, gingen wij op weg naar Teulada. Aangekomen op 
de parkeerplaats zagen wij de geheel aan de binnenkant beslagen ramen van de 
auto van Toke en Robbie, Yeah wij gaan dus lekker wandelen. Na dagen van regen 
en binnen zitten was het heerlijk om de benen weer even te strekken en wat te 
bewegen.

Nadat Marjolein en Peter en de leiding waren gearriveerd gingen wij met z’n 8’en op 
pad. Een kleurrijk in regenjassen gehuld gezelschap, lekker kwekkend, wandelend 
over geasfalteerde wegen, waarbij wij genoten van de mooie bloemen, bomen, 
waterstromen en het gezelschap. De paraplu kon ik als wandelstok gebruiken, want 
gedurende de wandeling hebben wij het nagenoeg droog gehouden.

Irene heeft ons bij het monumentje (Creueta de l’Ave Maria) voor San Vicente  Ferrer 
uitgelegd dat deze man in Teulada  heilig werd verklaard omdat hij de pest en de 
Piraten had tegengehouden. 

Ons rustpuntje was bij Font de l’Horta, de drinkplaats voor dieren, waarna wij de 
weg vervolgden langs een pad met bomen die eruit zagen als berken maar het 
volgens ons toch niet zijn. Wordt vervolgd.

Al met al een heerlijke wandeling van bijna 2 uur met een mooie afsluiting bij 
restaurant de Underground in Teulada, waar ons welverdiende wijntje al op ons 
stond te wachten.

Dank Irene en Reinier voor het uitzetten van de wandeling.

Bert en Yvonne
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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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STUKJE SPANJE: GREGORIO MAYANS I SISCAR

Tijdens onze speurtocht in Oliva zullen we het huis bezoeken van Gregorio Mayans i 
Siscar (1699-1781). Hij was een bijzonder mens en wordt nu als een van de beroemdste 
Valencianen uit de geschiedenis beschouwd. Dat was in zijn tijd helaas anders. 

Als telg uit een rijk geslacht en geboren aan de vooravond van de Spaanse successie 
oorlog (1702 - 1715) had hij de pech dat zijn familie de “verkeerde” kant koos. Dat 
bleef hem een groot deel van zijn leven parten spelen. Hij bleef daardoor “verdacht”.

Behalve rijk was hij ook trots, buitengewoon intelligent en nieuwsgierig naar kennis. 
Hij studeerde in Barcelona, Valencia en Salamanca. Door zijn studies (Spaans, Grieks, 
Latijn en Rechten) kwam hij in aanraking met “La Iluminación”, de Verlichting. Dit 
denken hield in dat men de menselijke rede als het belangrijkste instrument zag om 
de wereld te begrijpen en te verbeteren. Hij werd hier een vurig aanhanger van wat 
hem in die tijd in Spanje niet altijd populair maakte. Integendeel. Ondanks dat hij 
op zijn dertigste al een van de geleerdste mensen van zijn tijd was en ondanks zijn 
rijkdom, vaak synoniem voor invloed en macht, kwam hij steeds weer in botsing 
met zowel de gevestigde reguliere orde als de kerkelijke macht. Daardoor gingen 
belangrijke posten aan zijn neus voorbij. 

Hij heeft als bibliothecaris van de koning ruim zes jaar in Madrid gewoond maar ten 
gevolge van jaloezie en intriges keerde hij gedesillusioneerd naar Oliva terug. Hij  
betrok weer het familiepand waar hij verder ging studeren. Hij kon er zijn gedachten 
de vrije loop laten en zijn ideeën blijven verdedigen. “Il Solitario de Oliva” werd zijn 
bijnaam maar echt alleen stond hij in zijn 
denken zeker niet. De Verlichting was wijd 
verbreid en via brieven stond hij in contact 
met humanisten van over heel Europa. 
Ook publiceerde hij diverse werken. Zo 
ontwikkelde hij zich tot een zeer bekende 
en gerespecteerde intellectueel. Op het 
laatst van zijn leven kreeg hij alsnog 
erkenning van koning Carlos III maar hij 
was inmiddels te oud, het kwam te laat 
om het verdriet van al de tegenwerking te 
kunnen compenseren. De tragiek van een 
begaafd en bijzonder mens die door zijn 
omgeving niet werd begrepen.

De tijd heeft corrigerend gewerkt. Nu ruim 
driehonderd jaar na zijn dood kijkt men 
hier, terecht, met trots en diep respect 
naar Gregorio Mayans die alle tegenslagen 
ten spijt compromisloos en onomkoopbaar 
zijn ideeën over het vrije denken trouw 
bleef. Een man met karakter. 

Coral DHP



Pagina 46 nieuwsbrief aPril 2022

https://www.areacostablanca.nl/
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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

Guus Gerssen 02/08/1946 18/03/2022

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/

	Bestuurssamenstelling per 4 november 2021
	Commissies & contacten
	Weekkalender
	Adverteerdersindex
	Evenementenkalender
	Boekenverkoop
	NVOC Naaiatelier
	Viering Koningsdag 27 april 2022
	Nog geen lid van de leukste Nederlandstalige club?
	Nieuw in de bieb
	Paasmatinee zondag 17 april 2022
	Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2022
	Een penseelstreek
	Verslag Koken met een glimlach 23 februari 2022
	Verslag KWEK wandeling Lleus 26 februari 2022
	Verslag rondleiding Murla 1 maart 2022 
	Poëtische verslagen bergstappers 12 maart 2022
	Verslag bergstappers 12 maart 2022
	Verslag wandeling Teulada 26 maart 2022
	Stukje Spanje: Gregorio Mayans i Siscar
	Belangrijke adressen en telefoonnummers
	Overlijdensberichten
	Kerkdiensten




