
NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

De donkere dagen voor de kerst In dit nummer o.a.

December 2017

December is ieder jaar weer de uitgelezen 
periode voor terugblikken en vooruitkijken. 

Terugblikken op de goede en minder goede 
gebeurtenissen van het bijna afgelopen 
jaar en alvast vooruitkijken naar wat het 
komende ons zal brengen.

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een 
viertal afgelopen evenementen, en kijken 
we alvast vooruit naar drie clubreizen!

Golfreis 2018

Kerststukjes maken

Kerstlunch

Donatie voor caritas

Park Urbasa

En nog veel meer...

http://www.nvoc-delagelanden.com
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Uw Nederlandse aan- en verkoop-
makelaar met ruim 35 jaar ervaring in 

Spaans onroerend goed

Ctra. Moraira – Calpe, 27
Edificio “Vistalmar”

03724 Moraira – Teulada

Tel./Fax: 96 649 03 85
info@buenaventuravillas.com
www.buenaventuravillas.com

PETER EN BOB CROUGHS

Ons kantoor is open van maandag t/m vrijdag van 9:30 – 13:30 uur, ’s middags op afspraak. 

http://www.solparktennis-moraira.com
http://www.buenaventuravillas.com
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Routebeschrijving:
Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er bijna evenzoveel manieren om ons 
clubgebouw te bereiken. Voor hen die nog niet vertrouwd zijn met het rijk gevarieerde 
stratenplan van Moraira is het verreweg het handigst om de volgende route te volgen:

U begint in het dorp bij de rotonde die het dichtst bij het benzinestation ligt. Volg 
van hier uit de borden richting ‘El Portet’. Volg deze weg, bovenlangs de jachthaven, 
tot u na een ruime kilometer aan uw linkerhand een bordje ‘Farmacia’ ziet. Hier gaat 
u linksaf de ‘Camino de la Viuda’ op en volgt deze weg tot u wederom na een ruime 
kilometer het bord met ‘NVOC Arnesol’ ziet. Hier gaat u rechtsaf de ‘Calle Cigüeña’ in 
en ziet u het clubgebouw rechts van u beneden de weg liggen. Houdt u tijdens het 
parkeren rekening met het vrijhouden van de uitritten van buurtbewoners?

Internet: http://www.nvoc-delagelanden.com
E-mail: info@nvoc-delagelanden.com
Lidmaatschap: Aspirant leden kunnen zich aanmelden bij de gastvrouwen of 
 de penningmeester.
Contributie: De contributie voor 2018 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 de bar van ons clubgebouw. Vanaf januari 2006 zijn alle 
 nieuwsbrieven digitaal gearchiveerd op onze website en deze 
 kunnen daar onbeperkt worden geraadpleegd.
Redactie & lay-out: Marco Westrik
Eindredactie:	 Cora	Dekkers-Hulshoff	Pol
Advertenties: Louk Clavan
Volgende editie: Verschijnt op donderdag 11 januari 2018
Kopij: Uiterste inleverdatum: maandag 1 januari 2018
E-mail: Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com

Correspondentieadres:
NVOC “De Lage Landen”
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje

Bezoekadres:
Arnesol

Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada

Spanje

Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

“De Lage Landen”
Nieuwsbrief December 2017

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

http://www.nvoc-delagelanden.com
mailto:info@nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie@nvoc-delagelanden.com
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http://www.stralings-warmte.com
http://www.stralings-warmte.com
mailto:https://www.facebook.com/Tallers-Larry-506740649399473?subject=
https://www.facebook.com/Tallers-Larry-506740649399473
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uw partner in de 
vakantieverhuur 

van uw Spaanse woning

○ Betrouwbaar Sharon Huibers
○ Persoonlijke benadering 0031 653187005
○ Eigen serviceteam sharon@costablanca-vakantiewoning.com

www.costablanca-vakantiewoning.com

Bezoek ook onze website: www.nvoc-delagelanden.com. Hier vindt u niet alleen alle 
berichten en artikelen uit dit boekje, maar ook verslagen van activiteiten, culturele 
evenementen en verschillende leuke en interessante rubrieken. Teksten in dit boekje 
zijn vaak ingekort vanwege de ruimte. De volledige tekst staat op de website, vaak 
ook met meer foto’s.

Heeft u ook een idee voor een rubriek of een tekst of artikel voor op de website? 
Stuur het naar redactie@nvoc-delagelanden.com. De website is van leden voor leden!

http://www.costablanca-vakantiewoning.com
http://www.nvoc-delagelanden.com
mailto:redactie%40nvoc-delagelanden.com?subject=Suggestie%20rubriek%20of%20artikel
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Marike den Dulk
Avenida del Portet 42, Edificio El Forti, 

Local I te Moraira
(tegenover de Peugeot garage).
Telefoon en fax: 966 490 347

E-mail: mail@marikedendulk.com
Voor al uw Spaanse problemen zoekt Marike een oplossing!

Bel Marike voor vrijblijvende verzekerings-offertes 
tussen 9.30 en 13.30 uur.

Marike kan u ook begeleiden met o.a.:
auto import, auto overschrijving , notaris begeleiding bij aan 

en verkoop van uw huis, testamenten, nalatenschappen, monde-
ling-vertaalwerk, medische begeleiding bij specialisten.

Openingstijden: 9.30 tot 13.30 uur en (op afspraak) 
van 16.30 tot 18.30 uur van maandag tot vrijdag.

 

 
- Podotherapeut 
- Orthopedisch schoenmaker 
- Fysiotherapeut            37 jaar ervaring 

 
Onderzoek en behandeling van Uw voetklachten middels: 
 

- Instrumentele behandeling van nagels en eelt   
- Wondbehandeling, wratten en likdoorns 
- Schoenadvies en /of aanpassingen aan confectieschoenen 
- ( semi ) orthopedisch schoeisel 
- Orthesen,  silicone,  o.a. klapvoet orthese, inlegzolen 
- Ook een huisbezoek is mogelijk 

 

Inloop - voetenspreekuur  elke woensdag:    1.00 – 3.00 PM 
 

Op afspraak: maandag / woensdag /donderdag :  966 495 448  
 

Carretera Moraira – Benitachell 22, 03724 Moraira, Alicante. 

http://www.marikedendulk.com
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 23 NOVEMBER 2017

Functie Naam Aandachtsgebied
Voorzitter Marion Hoed

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

Commissies
Prikbord
Schilderen

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

Accommodatie
Technische Zaken
Tennis

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

Bergstappers
Redactie
Tuinclub

2e secretaris Nicole Lesire
965 748 686
nicole.julien@gmail.com

Advertenties
Evenementen
Golf

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

Financiën
Bibliotheek
Biljarten

Bestuurslid Peter van Bloppoel
966 498 773
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com

Bar
Klaverjassen
Zangkoor

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

Keuken
Publicatiebord
Spaanse les

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

Bestuurslid Rien Leeuwenhoek   
653 558 960
rienleeuwenhoek@gmail.com

 

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 

 

mailto:nvoc.marionhoed%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.roberto%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.coradekkers@gmail.com
mailto:nicole.julien%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.arlettemol@gmail.com
mailto:nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
mailto:nvoc.annelizejaspers@gmail.com
mailto:m.rosenberg%40wxs.nl?subject=
mailto:rienleeuwenhoek%40gmail.com?subject=
http://www.servitur.es
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Ans Doorakkers 
gediplomeerd pedicure Benitachell

Nieuwste nattechniek voor het verwijderen 
van Likdoorns, eelt, ingegroeide nagels, 
schimmelnagels en algehele verzorging 

van uw voeten met eventueel een heerlijke 
voetreflexmassage.

Bij mij kunt u ook terecht voor het aanbrengen 
van permanente make-up met goedgekeurde 

niet roodkleurende pigmenten. Met verdoving.

alleen op afspraak: 
Tel: 664 534 919

Dr. Guido Campman

Huisarts

Ctra. Moraira-Calpe 124 - Moraira

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

https://www.icmoraira.es
http://www.gestorjavea.com
https://www.nvoc-delagelanden.com/adverteren/
https://www.icmoraira.es
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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 nvocharmkroon@gmail.com 634 398 125
Bergstappers Plus: Frans v.d. Steenoven fransvandesteenoven@hotmail.com 620 363 580
Bibliotheek: Beatrijs Bachman pol6186@gmail.com 966 495 398
Biljarten: Rien van Koulil vankoulil@hotmail.com 626 926 890
Bridge: Betty Pennings bpennings3@gmail.com 966 499 091

Leny Oudendijk oudendyk@telefonica.net 965 745 628
ClubBand: Theo Tappen theotappen@hotmail.com 634 347 403
Evenementen: nvoc.evenementen@gmail.com
Filmavond: Frank Hoeks hamilcar1954@gmail.com  
Gastvrouwen: Nicole Lesire nvoc.gastdesk@gmail.com 965 748 686
Golf: Perry van Glabbeek perryvanglabbeek@gmail.com 966 498 075
www.nvoc-golf.nl Esta Löchter nvoc.golf@gmail.com 966 490 515

Wim Witteveen w.witteveen29@upcmail.nl 669 454 373
Horeca: Peter van Bloppoel nvoc.petervanbloppoel@gmail.com 966 498 773
Jeu de Boules: Rien van Koulil vankoulil@hotmail.com 626 926 890
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers huub.annelize@gmail.com 695 867 006
Klassieke 
Muziekavond

Jan Aerts janaerts57@gmail.com 0031  
624 222 697

Klaverjassen: Ria van Bloppoel ria.vanbloppoel@gmail.com 966 498 773
Marian Boere boere845@hotmail.com 665 018 759

KKK: Chris Hallemans 
Adriaan van der Kuip

koffie.kuieren@gmail.com 616 812 818

Kookworkshops: Kok Kroef jkroef@xs4all.nl 615 424 951
Ledenadministratie Mohan Mehta nvocarnesol@gmail.com 658 556 849
Mode Op Maat: Coby Hilgeman g.hilgeman@gmail.com 965 748 459
Nieuwsbrief Red: Marco Westrik redactie@nvoc-delagelanden.com 620 109 683
Nieuwsbrief 
Eindredactie:

Cora Dekkers-
Hulshoff	Pol

redactie@nvoc-delagelanden.com 965 974 941

Nieuwsbrief 
Advertenties:

Louk Clavan advertenties@nvoc-delagelanden.com 626 708 200

Publicatiebord: Anne-Lize Jaspers huub.annelize@gmail.com 695 867 006
Reizen Monique Croughs nvoc.clubreis@gmail.com 699 985 116
Schilderen: Ietje Speets ietjespeets@hotmail.com 966 491 198

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 Arnesol
Tennis: Robert Lem  

(voorzitter)
nvoc.roberto@gmail.com 629 165 229

Koos Venekamp
(vice voorz.)

koosvenekamp@gmail.com 646 907 210

Simon Bakker 
(administrateur)

s.c.bakker@quicknet.nl

Toneel: Solveig	Dondorff-
Bonnes

solveig.tjordis@gmail.com 645 372 505

Tuinclub: Lieke Hoeks nvoctuin@gmail.com 0031
653 672 283

Website: Marco Westrik redactie@nvoc-delagelanden.com 620 109 683
Zangkoor ‘Alegría’: Elly Smit jacquellysmit@gmail.com 627 108 528
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman pol6186@gmail.com 966 495 398

mailto:lemrob1%40gmail.com?subject=
mailto:nvoc.evenementen@gmail.com
http://www.nvoc-golf.nl
mailto:nvoc.golf@gmail.com
mailto:redactie%40nvoc-delagelanden.com?subject=
mailto:redactie%40nvoc-delagelanden.com?subject=
mailto:nvoc.clubreis%40gmail.com?subject=
mailto:lemrob1%40gmail.com?subject=
mailto:redactie%40nvoc-delagelanden.com?subject=
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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

VOOR LEDEN VAN NVOC DE LAGE LANDEN

GRATIS FRAMBOZEN KIR ROYAL BIJ EEN LUNCHMENU

CARRETERA CALPE-MORAIRA  |  EDIFICIO KRISTALMAR 30A
T: 966 177 387  |  I: WWW.PREMIUMGROUPMORAIRA.COM

http://derrohrdoktor.jimdo.com/
http://www.premiumgroupmoraira.com
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WEEKKALENDER

Maandag
Hele dag Biljartclub
11:00 - 13:30 Zangkoor Alegría
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
13:00 - 16:30 Mode Op Maat
 met Coby en Beatrijs

Woensdag
Hele dag Biljartclub
Vanaf ± 13:00 Golf
19:30 Klaverjassen

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
14:30 - 14:50 Inschrijven bridge
15:00 - 18:30 Bridgedrive

Zaterdag
Vanaf ± 13:00 Golf

Wandelingen, maandelijks:
Bergstappers eerste zaterdag
Bergstappers+ derde zondag
KKK laatste zondag
Raadpleeg website, informatiebord  
en mededelingen voor exacte data

VAN DE PENNINGMEESTER

Op dit moment is de contributie voor 
2018 verschuldigd. Deze bedraagt 
€ 85,-.

Wij verzoeken u deze over te maken 
vóór 31 januari 2018 op rekening van:

NVOC De Lage Landen, 
IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
SabadellSolbank in Moraira

onder vermelding van uw Naam en 
Lidmaatschapsnummer. Dit nummer 
kunt u terugvinden in de ledenlijst.

Als u dit bedrag wilt overmaken vanaf 
een buitenlandse bankrekening, dient u 
de volgende gegevens te gebruiken:

IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544
BIC: BSABESBB

Mocht u contant willen betalen of 
pinnen dan kan dit op onze clubmiddag, 
op donderdag (17.00 – 19.00 uur). Onze 
voorkeur gaat uit naar overmaking op 
onze bankrekening.

Indien de contributie niet vóór 31 januari 
2018 is ontvangen, wordt een verhoging
toegepast van € 5,- in verband met 
extra werkzaamheden.

Arlette Mol
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http://www.pieterverbeek.com
http://www.telitec.com


nVOc “De Lage LanDen” Pagina 13

EVENEMENTENKALENDER

DECEMBER 2017
19 december 19:45 uur NVOC Filmavond
20 december 10:30 uur Kerststukjes maken *****
26 december Kerstlunch in Maxim *****

JANUARII 2018
1 januari 12:00 uur Nieuwjaarsduik
6 januari 19:00 uur Driekoningendiner in Premium Plus *****

APRIL 2018
9-13 april Bridgereis naar Mojácar *****
23-28 april Clubreis naar Castilië en Leon *****

MEI 2018
1-4 mei Golfreis naar La Manga *****

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

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

<--->
Wijzigingen voorbehouden. Houdt u het mededelingenbord, prikbord en - indien 

van toepassing - onze website en/of mededelingen@nvoc-delagelanden.com in de 
gaten voor nadere details, wijzigingen en eventuele overige activiteiten!

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

Mededelingen via mededelingen@nvoc-delagelanden.com dienen ingeleverd te 
worden bij de voorzitter van de Evenementencommissie óf een van de leden van 

het Dagelijks Bestuur, waarna Mohan Metha voor publicatie zal zorgen.
<--->

Mededelingen van persoonlijke aard graag ook melden aan het secretariaat 
indien u wilt dat het bestuur van de club daar op reageert.

Filmavonden, documentaire avonden en klassieke muziek avonden 
zijn alleen toegankelijk voor leden van NVOC “De Lage Landen”.

http://www.nvoc-delagelanden.com/evenementenkalender/


Pagina 14 nieuwsbrief December 2017

http://www.imedteulada.com
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IN MEMORIAM: PETER VAN DE LINDEN VAN SPRANKHUIZEN

Ieder mens heeft wel wat speciaals, maar ik durf te beweren, dat Peter toch wel echt 
uniek	was.	Het	is	fijn,	zo’n	vriend	te	hebben	mogen	kennen.	

Ik heb hem in 17 jaar van zeer dichtbij mogen meemaken. Hij was allereerst een 
evenwichtig	en	zeer	positief	mens,	met	een	fijne	uitstraling.	Een	goede	ondernemer	
( Hij is oa manager van het jaar geweest in zijn branche ), een doorzetter, inspirator, 
had humor en was zeer betrouwbaar, etc. Kon goed luisteren. Daarnaast was hij 
een goed sportman. Vroeger een goede voetballer en later een goede tennisser. 
Ook is hij een tijdlang voorzitter geweest van onze club NVOC. Hij was zeer gesteld 
op het leven hier in Spanje. Kon erg genieten van de natuur en tuinieren. Heerlijk 
discussiëren over politiek, sport, het Spaanse leven, etc. 

Ruim 3 jaar geleden openbaarde zich de ziekte ALS. Aanvankelijk was hij hierdoor, 
zoals begrijpelijk, behoorlijk aangeslagen. Maar zoals Peter was, paste hij zich hierbij 
aan en bleef erg geïnteresseerd in alle dagelijkse zaken. Zelfs toen het minder en 
minder werd, had hij het vermogen te blijven genieten van kleine dingen. Ik heb 
hem daarom erg bewonderd!

Rik	de	Greeff

IN MEMORIAM: LIESBETH KRANENDONK-TROOST

Op 21 November 2017 is in Spijkenisse overleden, Liesbeth Kranendonk-Troost, 
weduwe van Joop Kranendonk en sinds 1990 lid van onze NVOC, vooral actief in de 
Bridge.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent

Als je toch blijft strijden om bij ons te leven
Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Jan van Dijk

IN MEMORIAM: ADRIE DE JONGH-JAARSVELD

Toen ik Adrie leerde kennen via de club viel ze me op door haar aparte haar, rossig met 
groen.  Nou dacht ik, die wil ik wel leren kennen.  Ze bleek kwa aard net zo speciaal 
te zijn. Heel grappig kon ze uit de hoek komen, niet gemaakt maar door de zeer 
eigen kijk op haar omgeving. Ook was ze creatief op meerdere vlakken, wat helemaal 
in lijn was met haar aard.  Helaas zijn deze eigenschappen de laatste jaren op de 
achtergrond geraakt ten gevolge van de hevige pijn waar ze, ondanks vele pogingen, 
niet aan kon ontkomen. Wat nu blijft is de herinnering aan een speciale vrouw.

Cora Dekkers-HP
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De modewinkel aan de Costa Blanca
voor Dames en Heren

Damesmerken:
Aaiko, Betty Barclay, Cambio, Elisa Cavaletti, Expresso,

Etoile du Monde, Geisha, Juffrouw Jansen,
L’Argentina, Michele, Tricot Chic, Zerres

Herenmerken:
Claudio Campione, Gardeur, Mc Gregor, LaCoste,

 NZA, State of Art, Van Gils, Van Santen van Santen

Altea: C/ La Mar 1 (Paseo) Tel: 965 841 846
 Denia: C/ La Mar 24, Tel: 966 435 272

http://www.bgintermoda.es/nl/over-ons
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DONATIE CARITAS 2 NOVEMBER

Als jullie denken dat we alleen maar “mooi” staan te wezen op het podium, dan 
hebben jullie het “mooi” mis. We stáán er wel alle weken op en het resultaat ervan 
kunnen jullie half maart zien... 

Als jullie komen kijken naar de opvoering van ons toneelstuk hebben we daarvan een 
opbrengst en van die opbrengst wordt een deel geschonken aan een “Goed Doel”.  

Deze keer hebben we gekozen voor Caritas van Teulada Moraira. Zij zorgen voor 30 
behoeftig gezinnen in hun gemeente. 

We hebben de cheque donderdag 2 november aan de beide vertegenwoordigers van 
Caritas overhandigd in het bijzijn van de pastoor  en een vertegenwoordiger van de 
burgemeester. Uiteraard waren ze zeer blij met de gift en werd dit vastgelegd op foto 
(zie de NVOC website). 

Dus bij deze: komt allen kijken in maart! Je doet er jezelf, ons en een Goed Doel 
veel plezier mee. 

Myriam
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http://www.sevisal.es/
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EEN PENSEELSTREEK...

De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Dat is een oud gezegde en het gemene is dat 
die tijd steeds sneller gaat, of lijkt dat maar zo? Als kind duurde het een eeuwige 
tijd, de periode tussen de Sinterklaas en de Kerst. Toen kregen we alleen nog 
maar cadeautjes met het Heerlijk Avondje! Maar we hadden wel ieder jaar een 
echte dennenboom met echte kaarsjes er in en we mochten onze “eigen “ kerst 
versieringen er in hangen! 
Ons kroost, de bofkonten kregen cadeautjes met Sint en met Kerst. Nu krijgen 
de meeste kinderen alleen nog met Kerst. Zo veranderen langzamerhand allerlei 
tradities en gewoonten. Is het fout? Nee, het is anders en de generatie na ons boeit 
het alweer minder en onze achterkleinkinderen weten straks helemaal niet meer wat 
een Sinterklaasfeest is, laat staan een Piet! 
Maar ook onze generatie heeft zich aangepast aan de moderne tijden. Kun jij je 
voorstellen dat je oma elke donderdag naar de club ging om te schilderen ? Vroeger 
verzon oma het toch niet om in een legging of in een extra slim spijkerbroek te lopen! 
Haha ja, zwarte kousen die zag je wel, maar die waren nou niet echt sexy bedoeld! 
Fitness ook zoiets. Onze oma´s lagen op de grond wat met hun armen en benen 
te zwaaien, als ze dat al konden en deden en opa, nou die vond het belachelijk en 
gênant dat oma op de grond lag te kronkelen. 
Heerlijk ik kan daar uren over mijmeren en dat soort geneuzel heb ik nou altijd in de 
laatste maand van het jaar. Het is ook fantastisch hoe wij hier aan de Costa mogen 
leven en onze hobby´s kunnen uitvoeren. Dus blijf ik lekker schilderen op muren en 
op doek en roei ik elke morgen de zon tegemoet. Dit keer hebben we alleen maar 
“winterkleuren“ gebruikt in onze schilderijen en zo konden we toch allemaal weer 
ons eigen onderwerp kiezen. Geniet ervan en voorlopig zullen onze kunstwerken 
tot begin februari blijven hangen, omdat we met “kerstvakantie“ gaan. Verder wens 
ik	iedereen	hele	mooie,	fijne	en	warme	feestdagen	toe	en	uiteraard	een	heel	goed	
begin van een gelukkig en gezond nieuw jaar.
Met een winterse penseelstreek strijk ik het afgelopen jaar glad en kijk niet om, maar 
ik kijk wel met enige nieuwsgierigheid uit naar wat 2018 voor ons in petto heeft!
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Uw bank in Spanje voor 
al uw beleggingszaken.

Ervaar onze service, neem een 
vrijblijvende proefrekening.

www.alexspanje.com/proefrekening

Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam 33162223
Wie gaat beleggen neemt risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ook

http://www.alexspanje.com
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KERSTSTUKJES MAKEN 20 DECEMBER

Na het succes van voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer met een aantal 
leden bijeenkomen om kerststukjes te maken. Helaas hebben wij dit jaar niemand 
kunnen vinden onder wiens leiding wij dit kunnen gaan  doen, zodat we besloten 
hebben om toch bijeen te komen en elkaar te helpen met het maken van de stukjes.

We gaan dit doen op woensdag 20 december a.s. om 10.30 uur in ons clubgebouw en 
om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, graag eerst even inschrijven 
bij de gastvrouwen op donderdagmiddag in ons clubgebouw (van 17.00 tot 19.00 
uur); of stuur even een mailtje naar nvoc.arlettemol@gmail.com. 

De prijs bedraagt € 6,- p/p.

Het is de bedoeling dat een ieder zelf wat materiaal (groen uit de tuin, 
kerstversieringen, bakjes, mesje etc.) meebrengt. Wij zullen zorgen voor oase, 
ijzerdraad, wat kerstdecoratie etc.

Tot de 20e december!

Arlette
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NVOC BRIDGEREIS 9 T/M 13 APRIL 2018

Mojácar is een oud vestingstadje, op een heuveltop, in het noorden van de provincie 
Almeria, niet ver van Vera en Garrucha en een paar kilometer van de kust. 300 km 
van Moraira en te bereiken over de AP7 en A7 in 3.5 uur.

Ons hotel is de Parador van Mojácar, liggend tussen het oude stadje en de 
strandboulevard. Een moderne parador met een zwembad, afgesloten parkeerplaats, 
mooie kamers en restaurant, bar en een salon om te bridgen.

De meeste kamers hebben een uitzicht op zee, uiteraard met badkamer, bidet, twee 
wastafels en alle  andere gemakken. Het hotel heeft twee minusvalido’s.

Er zijn veel plaatsen in de directe omgeving, die een bezoek meer dan waard zijn: 
Vera, Cuevas del Almansora, San Juan de los Terreros, Villaricos, Carboneras en de 
Sierra de las Cabreras, om maar wat te noemen.

Op twee kilometer ligt Marina Golf Mojácar, dus er kan ook gegolfd worden. Er 
wordt op vier middagen gebridged door 16 – 20 paren van 16.30 tot ongeveer 
20.00. Maandag en donderdagvond zijn er gezamenlijke avondmaaltijden. Dinsdag 
en woensdag zijn geschikt voor uitstapjes in de omgeving, maar er kan uiteraard wel 
in de Parador gegeten worden voor eigen rekening.

De kosten zijn 565 euro per paar en 430 euro voor degenen die apart op een eigen 
kamer	willen	slapen.	Voor	die	kosten	hebt	u	vier	nachten	plus	ontbijtbuffet,	twee	
avondmaaltijden, twee drankjes per dag, de fooi voor het personeel en de kosten 
van de prijsjes.

U kunt zich opgeven per email of mondeling bij Paul van Halteren.
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KERSTLUNCH 26 DECEMBER 2017

Dit jaar organiseren we op tweede Kerstdag 26 december een lunch in Restaurante 
Maxim.	We	kunnen	U	dit	menu	inclusief	halve	fles	wijn,	brood	y	alioli,	water	en	fooi
aanbieden voor:

€ 25 voor leden
€ 28 voor introducées

Het menu:

Canapés, Cava, Brood met Alioli en Tomaat

(1) Moussaka met Tomaten an Basilicum saus of
(2) Pompoensoep met Courgette-tempura of

(3) Zalmtartaar met Citrus-mayonaise

Sorbet

(4) Gegrilde zalm met Coco en Citrus saus of
(5)	Confit	van	eend	met	Sinaasappelsaus	of

(6) Ontbeende Lamsschouder met Rosemarijnsaus

(7) Kaascake met Rode Bessen of 
(8) Chocolademousse met stracciatella-ijs of

(9)	Koffie

Graag inschrijven bij de gastvrouwen of op nvoc.evenementen@gmail.com met de 
nummers van jouw keuze (3 nummers).

Laatste inschrijvingsdag :  21 December.

NIEUWJAARSDUIK 1 JANUARI 2018

Naar Jaarlijkse traditie is er ook dit jaar op 1 januari weer een nieuwjaarsduik aan 
het strand van El Portet.

Net als elk jaar met oliebollen chocolademelk en alcoholische opkikkers.

Om 12 uur wordt het startschot gegeven. Ook dit jaar hopen we op een massale 
duik.

Aansluitend verwachten we de leden en natuurlijk ook de moedige duikers in ons 
clubgebouw voor cava en erwtensoep.
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NVOC CLUBREIS 23 T/M 28 APRIL 2018

6 daagse busreis naar SALAMANCA, ZAMORA en VALLADOLID  
R E I S B E S C H R IJ V I N G
1ste dag:  Moraira – SALAMANCA
Vanaf Moraira rijden wij over de autovias naar SALAMANCA. Rond 17.00 uur hopen we in het centrum 
van Salamanca te arriveren bij het EXE**** hotel  waar we de komende drie nachten zullen logeren.
2de dag:  SALAMANCA
‘s Morgens na het ontbijt staat de bus voor ons klaar voor een rondrit door Salamanca. 
Salamanca herbergt de oudste universiteit van Spanje, gesticht in 1218, ze was de eerste in 
Europa die de titel universiteit kreeg.
3de dag:  Bezoek aan ZAMORA, of u blijft in Salamanca, de keuze is aan U!
Zamora is een oude vestingstad, strategisch gelegen aan de Río Duero en is in het verleden 
veroverd en bewoond door Romeinen, Arabieren en Christenen. 
4de dag:  Vertrek vanuit Salamanca naar VALLADOLID, de stad die tijdens Karel V hoofdstad 
van Spanje was. Onderweg is er weer een keuzemogelijkheid:  een bezoek aan het historische 
plaatsje Tordesillas, waar u tevens kunt lunchen. Voor de wijnliefhebbers onder u bestaat de 
mogelijkheid om in het nabijgelegen plaatsje Rueda de bodega Yllera te bezoeken, met zijn 
Labyrint “El hilo de Ariadne” , dat zich in ondergrondse gewelven op 20 meter diepte bevindt.
5de dag:  VALLADOLID
Ook deze ochtend staat na het ontbijt de bus voor ons klaar om een rondrit door de stad te maken. 
6de dag: Valladolid  – MORAIRA
In samenwerking met FD Travelgroup  kan deze 6-daagse busreis aangeboden worden op 
basis van logies en ontbijt voor € 395,- p/persoon of op basis van half pension in het hotel 
(niet in locale restaurants) voor € 465,- p/persoon. Toeslag 1-pers. Kamer € 150,-.
Optioneel bezoek aan de Bodega, incl. lunch: € 32,- (Visita + degustación + menú tradicional). 
Betalingsvoorwaarden: 
€ 100,- aanbetaling bij reservering op donderdagmiddag (17.30-19.00 uur) in het clubgebouw 
bij Monique Croughs of d.m.v. een e-mail naar nvoc.clubreis@gmail.com  U ontvangt dan per 
omgaande een mail met de bankgegevens voor de overboeking. De restbetaling dient voor 23 
maart 2018 voldaan te zijn.
Bekijk de uitgebreide beschrijving, met veel foto’s, op de website!
NVOC Clubreis, 
Monique Croughs
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NVOC FILMAVOND 19 DECEMBER

Tijd	voor	iets	anders	:	“Gone	Girl”.	Een	spannende	film.	Je	hoeft	niet	bang	zijn,	dat	
je je op onverwachte momenten te pletter schrikt. Het onderdeel “geweld” wordt 
ook	zeer	luchtig	verfilmd.
 
De hoofdpersoon (Nick) heeft samen met zijn vrouw (Amy) zijn leven perfect op orde. 
Of toch niet? “Na regen komt zonneschijn”, zeggen ze. Is er ook een spreekwoord 
met een tegenovergestelde betekenis?
 
“Waar denk je aan, Amy? Dat is de vraag die ik tijdens ons huwelijk 
het meest heb gesteld, hoewel niet hardop, niet aan degene die daar 
antwoord op zou kunnen geven. Waar denk je aan? Hoe voel je je? Wie 
ben je? Wat hebben we elkaar aangedaan? Wat gaan we nog doen?”  
Dat zijn vragen die Nick Dunne zichzelf stelt op de morgen van zijn vijfde trouwdag, 
als zijn vrouw Amy plotseling verdwijnt.
 
Het	is	spannend,	omdat	je	wilt	weten	hoe	het	nou	precies	zit,	hoe	het	afloopt.	Dus	
geen romantische scènes, geen mooie plaatjes van mooie mensen in mooie huizen 
in	een	mooie	omgeving.	Wel	een	film	om	lang	over	na	te	denken.	Zelfs	na	afloop	
denk je nog: hoe is het allemaal in godsnaam mogelijk.
 
De	film	is	gebaseerd	op	een	boek	dat	geschreven	is	door	Gillian	Flynn.	Vertaald	in	het	
Nederlands onder de titel “Verloren Vrouw”. Het werd door de New York Times als de 
nummer 1 bestseller uitgeroepen .
 
Op	verzoek	van	diverse	bezoekers	is	de	filmavond	verplaatst	naar	de	derde	dinsdag	
van	de	maand.	Omdat	de	film	van	deze	keer	wat	langer	is,	wordt	het	aanvangstijdstip	
met een kwartier vervroegd. Tot de dinsdag 19 december om 19:45 !
 
Frank
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MarySan
design

Mar y San Design bouwt professionele 
websites voor elk budget. Van 
vakantiewoning tot verhuurbedrijf tot 
online winkel. Onze websites zijn ook 
geschikt voor mobiele apparaten als 
tablets en telefoons.

Kijk voor meer informatie op onze 
website of bekijk de website van de 
Nederlandse club als voorbeeld.

www.marysan.nl  |  info@marysan.com
+34 620 109 683  |  +31 (0)85 785 85 91

http://www.clinicabenissa.com
http://marysan.nl
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NVOC GOLFREIS 1 T/M 4 MEI 2018

Beste golfers,
 
De NVOC Golf commissie nodigt u van harte uit, alweer voor het 7e jaar, voor onze 
jaarlijkse golfreis van dinsdag 1 t/m vrijdag 4 mei 2018 naar  5* Golfresort La Manga 
in de buurt van Cartagena, Mar Menor. Het is ons wederom gelukt de combinatie te 
realiseren van  mooie banen, 5* hotel accommodatie en een scherpe prijs.
 
La Manga ligt op ongeveer 210 km van Moraira.. Dus we spelen ’s middags, op de 
dag van aankomst, op de Noord baan bij het hotel. De eerste avond sluiten we 
af met een diner waarbij we in gaan op het programma voor de komende dagen. 
Daarna spelen wij nog 2 dagen golf en wel op de Zuid en West baan.
 
Wij zijn er in geslaagd u het volgende pakket aan te bieden voor € 545 p.p op basis 
van tweepersoons kamer, € 730 p.p op basis van eenpersoons kamer, en voor de niet 
golfer € 350 op basis van tweepersoons kamer:
 
- 3x logies op basis van halfpension (ontbijt, lunchpakket en diner 
 inclusief wijn en water)
- 3 greenfees
- buggies zijn niet inbegrepen (kosten € 45 per buggy)

Aanmelding uiterlijk 31 december 2017 middels inschrijving via http://www.nvoc-
golf.nl/golfreis. Eventuele vragen kunt u per email naar nvoc.golfr@gmail.com 
sturen.
 
Voorschot € 250 of volledig bedrag uiterlijk 31 december 2017 overmaken op 
Bankrekening: IBAN: ES05 0081 0674 6300 0138 6544 BIC: BSABESBB
 
Wij adviseren u een reis - annuleringsverzekering af te sluiten!  (Er is geen restitutie 
mogelijk door de NVOC Golf)
 
Met sportieve groet
 
NVOC Golf commissie
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Internationaal
verhuizen?

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

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

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

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

IAM
International Association of Movers

TM

Website www.kuiperbv.nl

Restaurant Les Fouges in Moraira
Verse Franse producten om te consumeren in het restaurant of om mee te 
nemen. Vis, schelpdieren en schaaldieren, vers vlees, bakkerij, kaas, gebak, 
kaviaar, foie gras, escsargots de Bourgogne, catering en nog veel meer.

Verkoop van verse kreeft en oesters uit de vijver. Gespecialiseerd in “fruits 
de mer” gerechten. Selecte keuze van Franse wijnen en champagne.

Carretera Moraira - Calpe
Cami Paellero, 3
03724 Moraira (Alicante)

96 574 5109 / 678 488 895 
Website: www.lesfouges.es
E-mail: info@lesfouges.es

http://www.Kuiperbv.nl 
http://www.lesfouges.es


nVOc “De Lage LanDen” Pagina 29

VERSLAG BERGSTAPPERS 4 NOVEMBER 2017

‘s Morgens om 9.30 uur verzamelden 26 enthousiaste bergstappers  zich  bij de   
“Gevangenis” in Teulad a  voor de wandeling “Ruta El Moli del Quisi” in Benissa.

 Met heerlijk weer gingen we op pad. We liepen de zogenaamde “Route van 
watergebruik” waar we elementen van grote historische-  en erfgoedwaarde 
vonden. We zagen de wasruimte “lavador Pou d’Avall” waar vroeger de vrouwen hun 
kleren wasten.  Eveneens kwamen we langs de Hermitage van Santa Anna met zijn 
zandstenen.

Onderweg  hadden we  prachtige vergezichten  op de mooie omgeving .

Er werd een pauze-stop gemaakt  bij de picknick plek bij  “El Molí del Quisi “ , een 
uitzonderlijke hydraulische constructie uit de 15e eeuw .  Door een klein getralied 
raampje zagen we de molenstenen daar nog liggen.

De totale route was 8,7 km lang.  Na 3 uur wandelen in een mooie omgeving eindigden 
we na de laatste klim  weer bij onze auto’s en reden terug naar de “Gevangenis”.

Met 18 personen werd daarna bij Casa Edy in Teulad a ter afsluiting heerlijk geluncht.

Het was weer een gezellige Bergstappers wandeling.

Marianne van Dongen



Pagina 30 nieuwsbrief December 2017

JASON GAST OVER: DE STIJVE (PIJNLIJKE) NEK

De stijve (pijnlijke) nek
Een veel voorkomende klacht in alle 
leeftijdsgroepen is een stijve nek. Dit gaat al 
dan niet samen met pijn in de nek en schouders. 
De beperking in de nek wordt vooral opgemerkt 
bij het autorijden. Er kan niet goed in de dode 
hoek worden gekeken en achteruit rijden gaat 
volledig op de spiegels. Vaak wordt deze toch 
wel handicap gewijd aan leeftijd en soms is er 
door (para)medici gezegd dat het om slijtage 
gaat. De waarheid achter de stijve nek is echter 
complexer, maar zeker niet onbehandelbaar.
Doordat de nek stijf is en dus niet goed beweegt 
is deze ook kwetsbaar. Dit uit zich vaak in nek/
schouderpijn en/of hoofdpijn. Het voeren van 
een gesprek met iemand naast je is na enige tijd 
pijnlijk en de stoel moet worden bijgedraaid, de 
televisie moet recht voor het gezichtsveld staan 
en het lezen van een boek roept pijn op. Ook 
slapen kan niet in alle posities en de nek moet 
goed ondersteund zijn om pijnklachten ’s nachts 
te voorkomen.
De oorzaak van een stijve nek wordt vaak gezocht 
in de spieren. Niets is echter minder waar! De 
werkelijke oorzaak van een stijve nek ligt ALTIJD 
in een of meerdere gewrichten in de nek. Dit is 
eigenlijk in de gehele wervelkolom het geval. 
De spieren reageren wel op een probleem in de 
gewrichten en spannen aan om bescherming te 
geven, maar dit is NIET de OORZAAK van de 
klacht. Vandaar dat massage, spierverslappers 
en warmte meestal alleen tijdelijke verlichting 
geven.
Bij een stijve nek is er vrijwel altijd sprake van 
verklevingen in en rondom de gewrichten. 
Verklevingen ontstaan doordat tijdens de 
dagelijkse bezigheden er kleine beschadigingen 
ontstaan die op zich niet gevoeld worden. Deze 
beschadigingen worden microtraumata genoemd. 

Na zo´n kleine beschadiging maakt het lichaam 
littekenweefsel aan. Dit littekenweefsel vormt 
feitelijk de verkleving. 
Mensen die belastend werk doen, een slechte 
houding hebben of een echt trauma hebben 
gehad zijn meer vatbaar voor deze verklevingen. 
De adhesies maken eigenlijk het gewricht stijf en 
er kan dus minder bewogen worden. Dit komt 
dus inderdaad meer bij ouderen voor, omdat die 
gedurende langere tijd kleine beschadigingen 
hebben ondergaan en dus meer littekenweefsel 
gevormd hebben. Dit heeft dus absoluut niets 
met slijtage van de gewrichten te maken. 
Eigenlijk is de slijtage maar zelden de oorzaak 
van de stijvigheid. Wel zegt de slijtage iets 
over de hoeveelheid belasting die er op een 
nek heeft gestaan en daar zijn dan natuurlijk 
ook meer verklevingen te vinden. Belangrijk 
verschil is dat de verklevingen behandelbaar zijn 
en kunnen worden weggewerkt, terwijl slijtage 
niet kan herstellen. De behandeling van de 
chiropractor is gefocust op het doorbreken van 
de verklevingen en dus op het vergroten van de 
mobiliteit.	Dit	gebeurt	door	middel	van	specifieke	
manipulaties van de gewrichten op het niveau 
waar er verklevingen aanwezig zijn. Ook andere 
structuren worden daarin meegenomen. 
Verder adviseren wij hoe de belasting op de 
nek geminimaliseerd kan worden. Dit gaat 
gepaard met adviezen over o.a. (werk)houding, 
oefeningen, slaaphouding, voetenstand en verder 
wordt er natuurlijk in de gehele wervelkolom en 
het bekken alles aan gedaan om de stand en 
belasting van de nek te normaliseren. Indien 
nodig laten we röntgenfoto’s en/of scans maken 
om de diagnose te ondersteunen. Ook oude 
röntgen- en scanonderzoeken worden bekeken 
en meegenomen in de diagnose. Mensen die 
in onze kliniek worden behandeld hebben 
spectaculaire verbetering of volledig herstel van 
de draaibeweging van de nek en minder pijn 
omdat de oorzaak van de klacht wordt aangepakt. 
Het is zeker niet nodig te moeten leven met een 
stijve nek en alle bijbehorende klachten. Als de 
OORZAAK wordt aangepakt zullen de klachten 
zeer zeker verbeteren.

Voor meer informatie of een afspraak 
kunt u contact opnemen met onze 
kliniek in Calpe. 
Jason Gast (Doctor in Chiropractic), 
www.quiropracticacalpe.es
Quiropráctica Calpe Tel: 965 875 917.
Quiropráctica Altea Tel: 965 841 950

http://www.quiropracticacalpe.es
http://www.quiropracticacalpe.es
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VERSLAG BBQ 5 NOVEMBER

Bedankt voor de organisatie 
Buitengewoon heerlijk eten 
Quality time! 
 
Ruim 85 mensen waren 5 november  op een zon overgoten dag aanwezig bij het 
terras voor de BBQ. 
 
Tafels stonden gedekt, velen zagen weer oude bekenden, het barpersoneel en de 
keukenbrigade draaiden op volle toeren en de “BBQ mannen” hadden vlees en vis 
volledig onder controle. Alles was top geregeld door vele vrijwilligers waardoor wij 
allen heerlijk konden genieten van al het lekkers van de BBQ. 
 
Na	afloop	van	de	BBQ,	verplaatsten	velen	zich	naar	binnen	bij	het	horen	van	de	
klanken van onze eigen clubband Just us! Dus: tijd om in beweging te komen! En 
ja hoor, beentjes van de vloer, uitbundig meezingen en volop dansen!! Het was nog 
lang erg “onrustig”. 
 
Conclusie: Het was weer een hééééél gezellige middag/avond, 
 
Chapeau! 
 
Marianne v Dongen
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Restaurant The Olive Tree
Camino El Paellero, 4 
Moraira (Alicante) 
Tel. 966 490 655 
info@theolivetreerestaurant.es
www. theolivetreerestaurant.es

Openingstijden:

Maandag t/m Zaterdag  18:30 - 22:30

 Zondag   13:30 - 15:30 
18:30 - 22:30

tweegangen menu 
inclusief een halve fles wijn

€ 25,00

driegangen menu 
inclusief een halve fles wijn 

€ 27,00

Zondag Lunchmenu
3 gangen, inclusief een halve fles wijn 

€ 21,99

Bezoek onze website:
 www.theolivetreerestaurant.es

Vind ons op facebook: 
www.facebook.com/TheOliveTreeRestaurantMoraira

http://www.theolivetreerestaurant.es
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VERSLAG HAPJES MAKEN 15 NOVEMBER

Rond de klok van 10.00 uur komen een tiental kookfanaten bij elkaar waaronder, 
jammer genoeg, maar 2 heren. Onder begeleiding van Ingrid werden door de 
door ons zelf samengestelde koppels, 3 soorten hapjes klaargemaakt, elk voor 12 
personen.

De voorbereiding eist een streng oog van de meester, daar zij scherp had ingekocht. 
Nadat iedereen zijn ingrediënten secuur had afgewogen en verzameld, konden we 
aan de slag. Jammer dat de oven ons in het begin in de steek liet, maar gelukkig 
kwam zij op het juiste moment op temperatuur.

Om 12.45 staat er een gedekte tafel met 36 gerechten op tafel! Wat ziet het er 
geweldig uit, chapeau iedereen. Arlette, die later binnenkwam, schoof gezellig bij 
ons aan en bood ons daarvoor spontaan een glas wijn aan!

Iedereen geniet van al het lekkers, maar het is wel erg veel. Vanavond hoeven we 
niet meer te koken. Dank Ingrid voor jouw tomeloze energie, al je voorbereidingen, 
recepten, inkoop en begeleiding.

Ik ben erg blij, dat ik, nog maar een week lid, al zoveel gezellige uurtjes heb kunnen 
doorbrengen in deze geweldige Club, leuke activiteiten en erg gezellige leden. 

Tot de volgende keer.

Hanneke Mulder
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http://www.clinicabenidorm.com
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VERSLAG KKK 26 NOVEMBER

Afgelopen zondag, een dag die eerder in de week als regenachtig aangegeven was, 
bleek een uitgelezen wandeldag voor de weer grote groep KKK-ers.
 
Het	liep	deze	keer	een	beetje	anders,	daar	de	koffie	niet	op	de	club	was	maar	in	een	echt	
Spaans wegrestaurantje op de grote rotonde bij Javea, halverwege richting Jesus Pobre.  
Adriaan zat daar als een administratief goed voorbereide kassier. Fouten zijn niet 
meer mogelijk, ook als je niet meer weet wat je voor de lunch besteld had, Adriaan 
heeft alles op papier!
 
In Jesus Pobre liepen we zo’n 1,5 uur door wijnvelden, bos en weer wijnvelden. 
De animo was groot, dus stel je een groep van meer dan 40 mensen voor.  Op de 
verharde	stukken	gingen	de	auto’s	en	crossfietsers		voor	ons	aan	de	kant.
 
Kok en ik kenden deze route nog niet. Er zaten een paar mooie, romantisch ogende 
plekjes in en alles was zonovergoten. Het was echt genieten.
 
De lunch was in het restaurant Pedro. Ja, dat moest door het onzekere weer helaas 
binnen en dat is met zo’n grote groep zeer luidruchtig. De sfeer was goed, het eten 
ook.
 
Om	half	vijf	braken	we	op,	met	veel	gegroet,	napraat	en	voldoening	na	een	fijne	dag.
 
Wederom dank aan de onvermoeibare organisatie van Chris en Adriaan.
 
Petra Kroef
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AV DIPUTACIÓNN332

AV EJT ESPAÑOLES

GRAN HOTEL
SOL Y MAR

CALPE

Tot voor kort werd aangenomen, dat er weinig gedaan kon 
worden om het proces van het ouder worden te vertragen. 
Recente wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat dit wel 
degelijk kan. Anti-aging geneeskunde is geen geneeskunde die 
op ziekte gebaseerd is, maar is een wellness-georiënteerd 
model. Deze innovatie in de gezondheidszorg richt zich niet 
alleen op de maximale lee�ijd die bereikt kan worden, maar 
ook op de kwaliteit van dat leven.

Er is een natuurlijke therapie voor hormonale klachten
Als het uw doel is om zo lang mogelijk vitaal en gezond te 
blijven, moet u zich verdiepen in een aantal anti-aging 
therapieën die zich richten op lichaam en geest.

Hee� u overgangsklachten, opvliegers, stemmingswisselingen 
of depressies? Hee� u mogelijk last van een te traag werkende 
schildklier? Vindt u uw huid te snel verouderen en stoort u zich 
aan de rimpels in uw gezicht? Vraagt u zich wel eens af of u de 
juiste, gezonde voeding gebruikt of dat er wellicht tekorten zijn 
(hormonen, vitamines, mineralen) waar u geen vermoeden 
van hee� en die gemakkelijk zijn aan te vullen? Kortom: wilt u 
zich zo lang mogelijk jong en vitaal voelen?

Dankzij de injectables zie ik er jonger, 
frisser en gezonder uit.
Wij staan borg voor een individueel gerichte benadering en 
een objectief advies.

DR. NORA HENDRIKS
Huisarts, Anti-aging specialist
Dr. Eleanora Hendriks hee� gestudeerd aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam en de 
Universiteit van Antwerpen. Naast de opleiding 
huisartsgeneeskunde (1985/1986) volgde zij een 
aantal aanvullende opleidingen die haar een allround arts maken. Ze is 
gespecialiseerd in onder andere Chinese geneeskunde (acupunctuur 
en laseracupunctuur), natuurlijke hormonale behandelingen, 
orthomoleculaire geneeskunde en voedingsadviezen, zware metalen 
ontgi�ing, niet toxische tumor therapie en klassieke homeopathie. 
Eveneens is zij opgeleid in cosmetische(esthetische) geneeskunde 
(Injectables: Hyaluronzuur / Botox).

DR. PETER TERMOHLEN
Cosmetisch arts
Peter Termohlen studeerde geneeskunde aan 
de medische faculteit van Utrecht en 
specialiseerde zich in de 
huisartsgeneeskunde in welke hoedanigheid 
hij van 1979 tot 2002 werkzaam was. Sedert 2003 werkt hij als 
esthetisch arts en verricht meer dan 3000 behandelingen per jaar. 
Dr. Termohlen is drie jaar voorzitter van de NVCG (Nederlandse 
Vereniging van Cosmetische Geneeskunde) geweest, woont 
regelmatig internationale congressen bij en volgt advanced 
trainingen. Met zijn ervaring leidt hij zelf collega’s op.

Gezond & mooi ouder worden: 
Wat is daar mis mee?

ANTI AGING COSTA BLANCA

 
ANTI-AGING
Clinica La Alegria

Clinica La Alegria
(Kliniek met o¡iciële licentie)
Avenida de Valencia, 17
03710 Calpe

www.antiagingcostablanca.com

t:  965 831 336
e: info@antiagingcostablanca.com

http://www.antiagingcostablanca.com
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STUKJE SPANJE: PARK URBASA

Ieder jaar rijden wij in de tweede helft van mei met de auto naar Nederland om te 
overzomeren en bezoeken dan één of meer natuurparken onderweg. Dit jaar na 
Moncayo ook het Parque Natural de las Sierras de Urbasa y Andia in Navarra, ten 
westen van Pamplona.

Vlak voor we bij Zudaire het park binnen zouden rijden stopten we om te tanken 
en de pomphouder vertelde dat er in het dorp een prima hostal is en dat we dan ’s 
middags de cascades van de Urederra langs konden wandelen. 

Bij het begin van het wandelpad dat naar de cascades zou leiden was een grote 
parkeerplaats. En vandaar het rotsbos in. Na een half uur lopen verscheen het eerste 
‘meertje’, daarna volgden er al klauterend nog meer dan tien. Azuur blauw met kalk-
aangroei  en daarover heen stroomde de Urederra. Schitterend! Geen Plitvice, maar 
mooi om langs te lopen, en allemaal in het bos. Boven aan de cascades stroomde 
het riviertje op diverse plaatsen onder uit de rots, en niet zoals we verwacht hadden 
als een watervalletje vanaf een steile rotswand. 

Máááár die rotswand zonder waterval intrigeerde ons dusdanig dat we met de auto 
richting het noorden reden om uiteindelijk boven op een plateau aan te komen 
waar een onverharde parkweg met veel loslopende koeien en paarden ons langs 
de steile rotswand leidde. Een onnozel hekwerkje moest voorkómen dat we in de 
diepte zouden vallen. En wat voor een diepte! Navraag in Zudaire leverde op dat die 
rotswand 800 m hoog boven de cascades van de Urederra uitstak. Dus het water dat 
onderuit de rotswand als Urederra stroomt komt van regen die op het bovenliggende 
plateau valt. Eigenlijk geloof ik dat zelf niet, maar hoe kan het anders?

Paul van Halteren



Pagina 38 nieuwsbrief December 2017

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
Moraira 966 490 204
Nooddienst 112
Tele-taxi 965 744 281
Automobilistenhulp RACE 965 740 794
Seprona 965 146 129

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

Nederlandse ambassade in Madrid:
Passeo de la Castellana 259-D
28046 Madrid
Telefoon: 913 537 500
Tel. uitsluitend urgente noodgevallen: 629 654 321
Ambassadeur: Drs. C. van Rij
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 17:00 uur.

Consulaat van België:
Edificio	Carbonell,	Esplanada	De	España	1-5
03002 Alicante
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail: alicante@diplobel.be
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 14:00 uur.

ANWB Benidorm
Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

KERKDIENSTEN
Op verzoek van leden vermelden wij plaats en 
aanvangstijden van een aantal kerkdiensten in 
(overwegend) de Nederlandse/Vlaamse taal in de 
(wijdere) omgeving van Moraira.

Benidorm
Katholieke kerk: parochiekerk Nuestra Señora del 
Mar (Rincón de Loix, bereikbaar met bus 9, elke 
zondag om 11:00 uur.

Joodse kerk: synagoge van Benidorm, c/Berlin, 
Rincón de Loix, iedere vrijdagavond.

Protestantse kerk: van de Nederlandse 
Interkerkelijke Gemeente: ‘Het Anker’, elke zondag 
om 10:00 uur in het Kerkelijk Centrum ‘El Ancla’, 
Calle Doctor Severo Ochoa 10, hoek Calle de la 
Haya bij het BP benzinestation, Rincón de Loix 
(telefoon: 966 865 977)

Moraira
Katholieke kerk: iedere zondag internationale 
eredienst met lezingen o.a. in het Nederlands, elke 
zondag om 11:00 uur eucharistieviering in diverse 
talen.

Benimarco
Katholieke kerk: internationale eredienst in 
verschillende talen, w.o. Nederlands. Elke zondag 
om 11:30 uur.
Dénia
Katholieke kerk: Maria-ten-Hemelopneming.
elke zondag 09:00, 12:00, 13:00 en 19:00 uur.

Kerk San Antonio:
elke zondag 08:00, 10:00, 11:00 en 19:30 uur.

Protestantse kerk: Ned. interkerkelijke Gemeente 
te Dénia, C/. Sanchis Guarnar 9 (ten N.O. v/h 
kasteel) Kerkdienst elke zondag om 11:00 uur, 
waarin een Nederlandse predikant voorgaat. 
Aansluitend	 drinken	 we	 een	 kopje	 koffie.	 Wilt	
u meerijden of hebt u een routebeschrijving 
nodig? Bram Gerth (965795152), Henk de Jong 
(965974303) of Chris & Ria de Jong (677729509) 
helpen u op weg. Website: www.kerkdenia.nl

Jávea
Protestantse kerk: Evangelie Pinksterkerk ‘Oasis’ 
bij het strand, achter Mas y Mas, iedere zondag 
om 11:00 uur.

Calpe
Katholieke kerk: kerk Nostra Señora de la Merced, 
Ctra. La Cometa s/n; elke zondag om 11:00 uur.

mailto:alicante@diplobel.be
http://www.kerkdenia.nl
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http://www.satarirestaurant.com


  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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