NIEUWSBRIEF
NVOC “De Lage Landen” Moraira

Verhuizing van het clubhuis!
Het is zover, de organisatie van de verhuizing
van ons clubhuis is in gang gezet! Ons huidige
clubgebouw Arnesol zal van vrijdag 16 maart
a.s. tot en met woensdag 4 april a.s. gesloten
zijn. Dit betekent dat de activiteiten, die in
de genoemde periode in Arnesol zouden
plaatsvinden, geen doorgang kunnen vinden.
Uw bestuursleden zijn al druk bezig met het
regelen van allerlei zaken die nodig zijn om
de verhuizing en de nieuwe behuizing in El
Corregidor tot een succes te maken.

In dit nummer o.a.
De verhuizing
Mattheus Passion
Carnaval op de tennisbaan
Jason Gast over lichaamshouding
En nog veel meer!

Maart 2018

Uw Nederlandse aan- en verkoopmakelaar met ruim 35 jaar ervaring in
Spaans onroerend goed

Prachtig gemoderniseerde
bungalow - Ref. B837
Ctra. Moraira – Calpe, 27
Edificio “Vistalmar”
03724 Moraira – Teulada
Tel./Fax: 96

649 03 85

info@buenaventuravillas.com
www.buenaventuravillas.com

Op loopafstand van Moraira, met
groot zonneterras, 3 slaapkamers, 2
badkamers, woonkamer met open
keuken.
Een bungalow waar u zich vanaf het
eerste moment thuis zult voelen!

PETER EN BOB CROUGHS
Ons kantoor is open van maandag t/m vrijdag van 9:30 – 13:30 uur, ’s middags op afspraak.
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Nederlands-Vlaamse Ontspanningsclub

“De Lage Landen”
Nieuwsbrief Maart 2018
NVOC: voor contacten met Nederlandstaligen door middel van activiteiten op allerlei terreinen.
Correspondentieadres:
NVOC “De Lage Landen”
Buzón T 733
03724 Moraira-Teulada
Spanje

Bezoekadres:
Arnesol
Calle Cigüeña 10
Moraira-Teulada
Spanje

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:
E-mail:
Lidmaatschap:

http://www.nvoc-delagelanden.com
info@nvoc-delagelanden.com
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 12 april 2018
Kopij:
Uiterste inleverdatum: maandag 2 april 2018
E-mail:
Uitsluitend naar: redactie@nvoc-delagelanden.com
NVOC “De Lage Landen”
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NVOC “De Lage Landen”
is vanaf nu ook te vinden
op facebook.

Ga naar www.facebook.com/nvocdll/

servitur sl
(sinds 1973)

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

NVOC “De Lage Landen”






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

Erfenissen
Testamenten
Estate planning
Jur. advies koop-verkoop o.g.
E-mail: servitur@servitur.es
Internet:
www.servitur.es
Telefoon: (+34) 965 850 891
Telefax: (+34) 965 866 988
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Marike den Dulk
Begeleiding bij aan- en verkoop van
onroerend goed, afwikkeling nalatenschappen,
Nie nummers, verzekeringen
en verschillende dienstverleningen.
Tel.: 96 649 03 47
Mobiel: 666 422 888
Cami de’l Andragó 1, local 1A
Email: mail@marikedendulk.com
03724 MORAIRA

- Podotherapeut
- Orthopedisch schoenmaker
- Fysiotherapeut

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.
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BESTUURSSAMENSTELLING PER 23 NOVEMBER 2017
Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

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

Externe zaken
Commissies
Schilderen

Vicevoorzitter

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

Accommodatie
Tennis
Audio-video techn

Secretaris

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

Bergstappers
Redactie
Bridge

2e secretaris

Nicole Lesire
965 748 686
nicole.julien@gmail.com

Tuinclub
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
Keuken

Bestuurslid

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

Prikbord
Publicatie
Spaanse les

Bestuurslid

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

KKK
Toneel
Mode op maat
Evenementen

Bestuurslid

Rien Leeuwenhoek
653 558 960
rienleeuwenhoek@gmail.com

Bouw
Technische zaken

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.
NVOC “De Lage Landen”
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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
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COMMISSIES & CONTACTEN
Accommodatie:

Peter Croughs
Robert Lem
Bergstappers:
Harm Kroon
Bergstappers Plus: Frans v.d. Steenoven
Bibliotheek:
Beatrijs Bachman
Biljarten:
Rien van Koulil
Bridge:
Betty Pennings
Leny Oudendijk
ClubBand:
Theo Tappen
Evenementen:
Filmavond:
Frank Hoeks
Gastvrouwen:
Nicole Lesire
Golf:
Perry van Glabbeek
www.nvoc-golf.nl Esta Löchter
Wim Witteveen
Horeca:
Peter van Bloppoel
Jeu de Boules:
Rien van Koulil
Keuken & koken: Anne-Lize Jaspers
Klassieke
Jan Aerts
Muziekavond
Klaverjassen:
Ria van Bloppoel
Marian Boere
KKK:
Chris Hallemans
Adriaan van der Kuip
Kookworkshops:
Kok Kroef
Ledenadministratie Mohan Mehta
Mode Op Maat:
Coby Hilgeman
Nieuwsbrief Red: Marco Westrik
Nieuwsbrief
Cora DekkersEindredactie:
Hulshoff Pol
Nieuwsbrief
Louk Clavan
Advertenties:
Publicatiebord:
Anne-Lize Jaspers
Reizen
Monique Croughs
Schilderen:
Ietje Speets
Babs Beemsterboer
Spaanse les:
Joke Krediet
Technische zaken: Zie het formulier in de
Tennis:
Robert Lem
(voorzitter)
Koos Venekamp
(vice voorz.)
Simon Bakker
(administrateur)
Toneel:
Solveig DondorffBonnes
Tuinclub:
Lieke Hoeks
Website:
Marco Westrik
Zangkoor ‘Alegría’: Elly Smit
Ziekencontact via: Beatrijs Bachman
NVOC “De Lage Landen”

croughs.moraira@gmail.com
nvoc.roberto@gmail.com
nvocharmkroon@gmail.com
fransvandesteenoven@hotmail.com
pol6186@gmail.com
vankoulil@hotmail.com
bpennings3@gmail.com
oudendyk@telefonica.net
theotappen@hotmail.com
nvoc.evenementen@gmail.com
hamilcar1954@gmail.com
nvoc.gastdesk@gmail.com
perryvanglabbeek@gmail.com
nvoc.golf@gmail.com
w.witteveen29@upcmail.nl
nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
vankoulil@hotmail.com
huub.annelize@gmail.com
janaerts57@gmail.com

966
629
634
620
966
626
966
965
634

490
165
398
363
495
926
499
745
347

965
966
966
669
966
626
695

385
229
125
580
398
890
091
628
403

ria.vanbloppoel@gmail.com
boere845@hotmail.com
koffie.kuieren@gmail.com

624
966
665
616

748 686
498 075
490 515
454 373
498 773
926 890
867 006
0031
222 697
498 773
018 759
812 818

jkroef@xs4all.nl
nvocarnesol@gmail.com
g.hilgeman@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
redactie@nvoc-delagelanden.com

615
658
965
620
965

424
556
748
109
974

advertenties@nvoc-delagelanden.com

626 708 200

huub.annelize@gmail.com
nvoc.clubreis@gmail.com
ietjespeets@hotmail.com
beemster2@gmail.com
jokeprivad@hotmail.com
keuken van Arnesol
nvoc.roberto@gmail.com

695
699
966
965
687

koosvenekamp@gmail.com

646 907 210

867
985
491
974
075

951
849
459
683
941

006
116
198
086
852

629 165 229

s.c.bakker@quicknet.nl
solveig.tjordis@gmail.com

645 372 505

liekehoeksspanje@gmail.com
redactie@nvoc-delagelanden.com
jacquellysmit@gmail.com
pol6186@gmail.com

602
620
627
966

669
109
108
495

672
683
528
398

Pagina 9

NVOC D E L AGE L ANDEN
GRATIS FRAMBOZEN K IR R OYAL BIJ EEN LUNCHMENU
VOOR LEDEN VAN

C ARRETERA C ALPE-M ORAIRA | E DIFICIO K RISTALMAR 30A
T : 966 177 387 | I : WWW . PREMIUMGROUPMORAIRA . COM

Der Rohrdoktor

Wij geven u
vooraf een prijs

Snelle ontstoppingsdienst
Reiniging van leidingen en buizen
Verwijderen van wortels
hogedrukreiniging
opsporen van verstoppingen zonder breekwerk
septic tanks (ook sanering daarvan)
deskundige afwerking

24 uurs service
*we leggen ook zwembadtegels onder water!*
bel ons op 966 490 731 of mobiel 696 291 728
Email tristan.buhl@freenet.de - www.derrohrdoktor.jimdo.com
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WEEKKALENDER

Maandag

Hele dag
10:45 - 13:30
14:30 - 17:00
18:45 - 19:00
19:00 - 22:30

Dinsdag

Hele dag
10:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Woensdag

Hele dag
Vanaf ± 13:00
19:30

Donderdag
Hele dag
10:00 - 13:00
11:00 - 12:30
17:00 - 20:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:30

Vrijdag

Hele dag
10:00 - 12:00
14:30 - 14:50
15:00 - 18:30

Zaterdag

Vanaf ± 13:00

Biljartclub
Zangkoor Alegría
ClubBand
Inschrijven bridge
Bridgedrive
Biljartclub
Tennisclub Solpark
Mode Op Maat
met Coby en Beatrijs
Biljartclub
Golf
Klaverjassen
Biljartclub
Tekenen en schilderen
Jeu de boules (in het
park van Moraira)
Clubmiddag
Geldzaken
Bibliotheek, uitleen en
verkoop van boeken
Fotokopiëren.
Biljartclub
Tennisclub Solpark
Inschrijven bridge
Bridgedrive
Golf

Wandelingen, maandelijks:
Bergstappers
Bergstappers+
KKK

eerste zaterdag
derde zondag
laatste zondag

Raadpleeg website, informatiebord
en mededelingen voor exacte data
NVOC “De Lage Landen”
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EVENEMENTENKALENDER
MAART 2018
11 maart

17:00 uur

Goud van Oud

13&17 maart

19:00 uur

Toneelavond Espai la Senieta *****

18 maart

Bergstappers Plus

26 maart

10:30 uur

KKK

APRIL 2018
7 april

Bergstappers

7 april

voorstelling zangkoor Alegria *****

9-13 april

Bridgereis naar Mojácar *****

15 april

15:30 uur

Klassieke muziek Matinee

22 april

Bergstappers Plus

23-28 april

Clubreis naar Castilië en Leon *****

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”.
NVOC “De Lage Landen”
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Download de App: “IMED Pacientes”

De beste verzorging in uw eigen taal
✓
✓
✓
✓

24 uur spoeddienst
Nederlandstalige dokters
Eigen ambulances
Uw betrouwbare ziekenhuis

Uw nederlandstalig IMED contact: Lianne Schipper
+34 608 555 803 | cjschipper@imedhospitales.com

IMED Levante

C/ Ramón y Cajal, 7. Benidorm

966 87 87 87

IMED Teulada

Ctra. Teulada - Moraira nº 2 - Camí Calvari

966 81 74 04

levante@imedhospitales.com

teulada@imedhospitales.com

www.imedlevante.com

www.imedteulada.com
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DE VERHUIZING VAN ONS CLUBHUIS
Het is zover, de organisatie van de verhuizing van ons clubhuis is in gang gezet! Ons
huidige clubgebouw Arnesol zal van vrijdag 16 maart a.s. tot en met woensdag 4
april a.s. gesloten zijn. Dit betekent dat de activiteiten, die in de genoemde periode
in Arnesol zouden plaatsvinden, geen doorgang kunnen vinden.
Er is niet zo heel veel tijd om alles voor elkaar te krijgen, handen dus uit de mouwen
en aan het werk! Uw bestuursleden zijn al druk bezig met het regelen van allerlei
zaken die nodig zijn om de verhuizing en de nieuwe behuizing in El Corregidor tot
een succes te maken. Maar… vele handen maken licht werk! Kunt u goed schilderen
of poetsen, sjouwen, boren, dingen uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, boeken
en andere spullen in- en uitpakken etc. en vindt u het leuk om te helpen? Laat het ons
weten! We hebben de werkzaamheden in de volgende commissies ondergebracht:
Dag van verhuizing (en voorbereiding hiervan): rienleeuwenhoek@gmail.com
Bar/keuken: nvoc.petervanbloppoel@gmail.com
Technische- en kluszaken: nvoc.roberto@gmail.com
Interieurinrichting: nvoc.annelizejaspers@gmail.com
Ook dank voor de leuke, positieve berichtjes die we van leden ontvingen toen bekend
werd dat El Corregidor de nieuwe plek van de NVOC zal worden. Daar werden
we vrolijk van en het vertrouwen dat we de juiste beslissing hebben genomen is
hierdoor versterkt.
Zo langzamerhand kunnen we toeleven naar de Grote Dag. Op dinsdag 20 maart om
9.00 uur staan de mannen van www.verhuizenbelnico.com op de stoep van Arnesol
om voor een schappelijk prijsje snel en vakkundig de hele inventaris naar ons nieuwe
clubgebouw te verhuizen.
Dit betekent dat we op 16, 17, 18 en 19 maart alles in dozen moeten pakken. Een
hele klus, alleen de boeken al!
Dus… wie wil helpen met inpakken?! Voor boekendozen, verhuisdozen en pakpapier
wordt gezorgd. Meld u svp aan bij onze verhuiscoördinator rienleeuwenhoek@gmail.
com zodat Rien een indeling kan maken.
Uw enthousiasme, zoals we dat in de afgelopen tijd beleven, zorgt voor een enorme
positieve golf in ons clubgebeuren. Dank daarvoor!
Op donderdag 5 april a.s. vindt een eerste gezellige clubmiddag in El Corregidor
plaats. Hierover ontvangt u te zijner tijd nader bericht.
Met hartelijke groet,
namens het bestuur,
Marion Hoed
NVOC “De Lage Landen”
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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
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BENEFIET CONCERT KOOR ALÉGRIA OP 7 APRIL A.S. OM 19.30
Ook dit jaar zorgt het NVOC koor Alégria voor een verrassende benefiet avond.
De opbrengst van de kaartverkoop en alle andere gaven worden gedoneerd aan
de Civiele Bescherming van de Gemeente Teulada/Moraira voor de aanschaf van
een nieuwe (betere) ambulance. Deze dienst zorgt er voor dat zieke en gewonde
inwoners en bezoekers van onze gemeente zo snel mogelijk naar een ziekenhuis of
dokterspost gebracht worden. Ook zorgen zij voor het vervoer van verstandelijk en
lichamelijk gehandicapten en ouderen.
Het koor brengt een groot aantal nieuwe liedjes met prachtige arrangementen
gemaakt door hun bezielde en professionele dirigent Guy Verhelst. Mede door zijn
inspiratie en de vorige concerten groeit het koor wekelijks qua inhoud maar ook qua
aantal koorleden.
Guy Verhelst en zijn vrouw Lutgarde de Neve vormen samen al jaren het duo Pasión
Doble. De naam van dit duo garandeert veel prachtige piano en cello duetten met
passie gespeeld. Zij larderen het avondprogramma en ook begeleiden zij een aantal
van de liedjes van het koor.
Als speciale gast hebben wij deze avond de tenor Marc Canto uit Nederland. Het
bereik van de tenor Marc Canto uit Schouwen-Duiveland is indrukwekkend. Met
toonhoogtes over drie-en-en-half octaaf weet hij menigeen te raken tot op het bot.
Marc volgde zanglessen bij de operasterren Caroline Kaart en Christina Deutekom
(†). Sinds februari zijn Marc en zijn vriendin Mariadelmar Gomez-Martin (danseres
en fotomodel) neergestreken in Moraira om van de voormalige Dream Bar (naast
Jimmy’s) een lounge-bar met livemuziek te maken. Rondom de datum van het
benefiet concert hoopt hij dan ook zijn deuren te openen van zijn lounge-bar Buda
Maze genaamd. Wij voelen ons super vereerd dat Marc tijdens het concert een paar
liedjes uit zijn rijke repertoire wil vertolken.
U kunt nog op twee donderdagen (geplaceerde) kaartjes kopen direct bij de
gastvrouwen op de club. Daarna (of als u in de komende twee weken niet in het
land bent) via de e-mail alegriazangkoor@gmail.com

NVOC “De Lage Landen”
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NIEUWE BOEKEN
BOEK DE SPIEGELS

E.O.Chirovici
Literair agent Peter Katz krijgt een brief en een
half manuscript van ene Richard Flynn. Hij
beschrijft zijn studietijd aan Princeton University,
zijn liefdesrelatie met zijn huisgenote en de moord
op zijn professor door onbekende dader, 25 jaar
geleden. Omdat er geen follow-up komt, gaat Katz
op zoek en ontdekt dat Flynn recent overleden
is. Hij schakelt onderzoeksjournalist John Keller
in, die de oud-agent Roy Freeman inzet. Wat is
er in het verleden precies gebeurd? Wat hadden
de onderzoeken van de professor (gevolgen
van trauma op het geheugen bij psychiatrische
patiënten) daarmee te maken? De auteur (1964,
Transsylvanië) schrijft een vlotte psychologische
thriller. Er zijn drie perspectieven in de ik-vorm,
afgewisseld met het halve manuscript. Maar wie
is betrouwbaar? De agent, ex-alcoholist met
beginnende alzheimer, een getuige met retrogade
amnesie? En bevat het manuscript de waarheid?

RECEPTEN VOOR LIEFDE EN MOORD Sally
Andrew
Een kookboek in detectivevorm! Of andersom! In
Zuid-Afrika legt Tannie Maria haar ziel en zaligheid
in het maken van de lekkerste gerechten. Als ze
gevraagd wordt om in de plaatselijke krant een
vraag en antwoord-rubriek te beginnen, besluit
ze om haar wijze raad te vergezellen met een
toepasselijk recept. Dit heeft succes, al snel
stromen de brieven binnen. Dan ontvangt ze een
brief van een vrouw die door haar man wordt
geslagen. Tannie Maria adviseert de vrouw om zo
snel mogelijk te vertrekken en voegt een recept
bij voor een smakelijke lamscurry. Een week
later leest ze dat de bewuste vrouw is vermoord.
Gewapend met haar koekenpan gaat Tannie Maria
op zoek naar de moordenaar én naar liefde voor
zichzelf. Komisch geschreven met verrassende
wendingen naar een sluitend eind. Doet een
beetje denken aan de serie ‘The No. 1 Ladies’ Detective Agency’, maar is net wat
sneller en spitser geschreven. Als bonus alle recepten van de beschreven gerechten
achter in het boek. Debuut van Sally Andrew (Zuid-Afrika) en het eerste deel in een
verfrissend nieuwe serie.
NVOC “De Lage Landen”
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ook
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.
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VERSLAG WANDELEN VOOR HET GOEDE DOEL IN EL VERGER
Eind januari ontving ik een rondschrijven van onze geweldige club met daarin een
aankondiging van een solidariteitswandeling tegen kanker. Wij besloten gelijk daaraan
mee te gaan doen. Net als velen weet ik ook wat kanker teweeg kan brengen in het
leven van zo veel dierbaren. Deden er vorig jaar nog 1200 mensen mee, dit jaar
waren het er bijna 1700.
Vorige week bezocht ik een dierbare Spaanse (Aikido) vriend die net uit het ziekenhuis
was ontslagen na wederom een operatie aan kaak kanker. Hij zat samen met zijn
vrouw, waar ik mee samenwerk als cliniclown in de Alzheimer centra, aan de tafel
met sondevoeding en een canule. Toen ik vertelde dat ik met deze sponsorloop mee
wilde doen, schreef hij op het kladblok, nog niet in staat te spreken, dat hij mee
wilde doen.
Een doel hebben in je leven, iets om naar uit te kijken doet wonderen. Ook hier zag
ik weer de enorme veerkracht van de mens. Daar liepen wij dan vanmorgen: mijn
Aikido maatje, zijn vrouw en twee van zijn drie volwassen kinderen en mijn eigen
gezin. Wat een bijzondere dag en dank voor het ons attenderen op deze nuttige
wandeling.
Lydia la Rivière-Zijdel
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EEN PENSEELSTREEK
Onze “Azië” schilderijen zijn de hekkensluiters van onze exposities in de bar van ons
clubhuis “Arnesol”. Zo komt aan alles een einde en is er ook na iedere verandering
weer een nieuw begin, een nieuwe start!
Voor ons als leden van de NVOC wordt het een start in een compleet nieuw jasje. Na
de winterse, frisse dagen gaan we hopelijk een mooi voorjaar tegemoet, waarin we
vooral heel veel van onze nieuwe naya gebruik kunnen maken en met een drankje
in de hand al babbelend, het uitzicht bewonderend, kunnen genieten met elkaar van
ons gezellige clubleven.
Wij als schilderclub zullen proberen om ook ons nieuwe clubhuis weer met
enthousiasme aan te kleden met onze amateur kunstwerken. Ze hangen in El
Corregidor niet meer in de bar, die in dit gebouw ongeschikt is, maar in de mooie,
ruime entree/hal.
Hopelijk kunnen we ook hiermee weer een bijdrage leveren aan het nog gezelliger
en aantrekkelijker maken van onze nieuwe behuizing.
Wij wensen al onze clubleden een mooie toekomst in El Corregidor toe en met een
lichtelijk weemoedige penseelstreek sluit ik het Arnesol verleden af, hopend op een
fantastische toekomst in El Corregidor.
Ietje
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VERSLAG BERGSTAPPERS PLUS 17 FEBRUARI 2018
Coll de Rates
In opdracht van de grote initiatiefnemer en organisator Frans werden wij verzocht
om op tijd bij de voormalige vrouwengevangenis in Teulada te verzamelen. Alle 11
deelnemers François, Rien, Ludo, Robert, Cora, Carla, Myriam, Walter en natuurlijk
Frans en schrijvers dezes Frank en Mieke waren keurig op tijd. Met drie auto’s iets
verder dan Jalón gereden alwaar de beklimming van de Coll de Rates begon. Eerlijk
gezegd waren Frank en Mieke best een beetje gespannen omdat het de eerste keer
was dat ze met deze ploeg professionele bergbestormers mee waren. Er werd dan
ook een beetje kritisch naar ons nieuwelingen gekeken, zo ook naar ons schoeisel!
Echter wij zijn zeer goed begeleid en aangemoedigd, waardoor wij het – net als
iedereen – wel vermoeid, maar o zo gelukkig volbracht hebben.
Nadat de auto’s geparkeerd waren sloegen wij onmiddellijk een pad in dat naar boven
leidde en na een aanvankelijk goed te doen begin kwamen er enkele behoorlijke
pittige trajecten. Gelukkig wees Frans halverwege op een alleenstaande boom hoog
boven ons en vertelde optimistisch dat dit het hoogste punt was. Dus stappen maar
weer. Na ruim twee uur genoten te hebben van prachtige uitzichten kwamen wij op
het bewuste punt en hebben op een muurtje bij een niet bewoond huis uitgerust en
een verdiende pauze gehad. Nu nog een klein bergruggetje te gaan volgens Cora en
dan konden wij aan de afdaling beginnen. Na ook dat parcours genomen te hebben
zagen wij een restaurant met een heerlijk terras, echter als echte stoere stappers
lieten wij dat links liggen en zijn wij aan de afdaling begonnen. Deze was tot groot
genoegen veel beter begaanbaar dan het pad omhoog.
Van Cora kregen wij onderricht over de zaken die we onderweg tegenkwamen,
nadat wij nesten van dennenprocessierupsen ontweken hadden en over processies
heen waren gestapt, kregen wij al lopend een college over deze rupsen. Bijzonder
leerzaam en zeker het weten waard! Blijf uit de buurt van deze aardig uitziende
rupsen. Googel het eens en je zult versteld zijn van het verhaal over deze rupsen,
zeker in deze periode van het jaar.
Halverwege de afdaling wist Frans een heerlijke plek tussen de rotsen waar wij allen
een plaatsje hebben gezocht en van de eigen meegebrachte lunch en het uitzicht
genoten hebben. Daarna de rest van de afdaling, voorzien van een kleine omweg
waardoor er weer een stuk gestegen moest worden, naar de auto’s die rustig tussen
de bloeiende amandelbomen op ons stonden te wachten. Vervolgens naar Jalón
alwaar wij op een terras in de zon een welverdiend apero tot ons genomen hebben.
Kortom het was een prachtige dag, een machtige tocht, voortreffelijk gezelschap en
nog veel meer van al dit goeds. Volgende keer, dan wel ontspannen, weer mee. Met
dien verstande dat dat voor ons pas half april wordt.
Frank en Mieke
NVOC “De Lage Landen”
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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

Internationaal
verhuizen?

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

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

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

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

IAM

TM

International Association of Movers
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VERSLAG BLOESEMTOCHT 18 FEBRUARI 2018
Op zondagochtend 18 februari 2018 gingen Ria, Murena, Michel, Martin en Sarin vol
goede moed en enthousiasme richting de Club voor de Bloesemtocht! Het organisatie
team gaf nog de laatste instrukties en daarna konden de equipes om de 2 minuten
vertrekken en vertrokken wij als 11e equipe.
Vanaf de club werden wij richting de Karting geleid en kwamen wij langs een weg
waar wij nog nooit waren geweest en dit is heel leuk om, als je hier al 10 jaar
permanent woont, dan op plekken te komen die nog onbekend zijn. Vervolgens een
mooie route naar de Jalón vallei waar de bloesem prachtig in bloei stond. Helaas
was het weer niet wat wij gewend zijn maar daar doe je niets aan en was het in de
auto wel een zonnige sfeer met een super fanatieke Murena die als leerkracht op
een Middelbare school werkt en die ijverig de vragen aan het beantwoorden was!
Tijdens de koffiestop inclusief een lekkere zoete versnapering, werd het onderdeel
“kofferbak”  gedaan, waarna wij het laatste stuk van de tocht uitgereden hebben.
Om 17.00 uur werden wij op de Club verwacht en hebben wij genoten van een
heerlijk Hollands Stampottenbuffet bereid door een aantal vrijwilligers van onze
Club, waarbij hier nogmaals onze complimenten!!
Het organisatie team nam de puzzelrit met de deelnemers door en kregen wij ter
plekke de antwoorden wat natuurlijk altijd leuk is om te horen wat wel of niet goed
is/was gedaan! Tja en toen kregen wij dus de melding dat equipe 11 had gewonnen
en wij de wisselbeker in ontvangst mochten nemen én of wij de Bloesemtocht 2019
willen organiseren!!
Wij zullen ons best doen om er volgend jaar weer een mooie Bloesemtocht van te
gaan maken en willen het organisatieteam van dit jaar nogmaals hartelijk bedanken
voor de mooie tocht die zij hebben uitgezet maar helaas door het sombere weer en
met name de mist niet helemaal tot zijn recht is gekomen!!
Murena & Michel Kok, Martin & Sarin Greve
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JASON GAST OVER: LICHAAMSHOUDING EN LAGE RUGKLACHTEN
buikregio. Felle stekende pijn wordt gevoeld
als een afstapje over het hoofd wordt gezien of
een abrupte beweging wordt gemaakt. Dit komt
allemaal omdat er sprake is van een chronische
ontsteking in de facetgewrichten terwijl deze
gewrichten in elkaar worden gedrukt, als er dan
door een felle beweging in één keer heel veel
druk in de gewrichten wordt gezet, doet dit erg
veel pijn. Slenteren en lang stilstaan zorgt er ook
weer voor dat de gewrichten overmatig in elkaar
worden gedrukt.

Lichaamshouding en lage
rugklachten
De meest voorkomende klachten die wij in onze
kliniek zien zijn lage rugklachten. Deze klachten
kunnen verschillende oorzaken hebben. De
oorzaak van lage rugklachten ligt echter ALTIJD in
een of meerdere gewrichten van dit gebied en dan
wel in de vorm van een gewrichtsontsteking. Een
gewrichtsontsteking ontstaat door overbelasting
en dat betekent dat er door deze overbelasting
schade is ontstaan in het betrokken gewricht.
Deze gewrichtsontsteking heeft als gevolg dat de
spieren in dit gebied zich aanspannen, zenuwen
eventueel geïrriteerd raken en er dus pijn
ontstaat die niet zomaar overgaat.
Die overbelasting kan worden veroorzaakt
door een trauma, zoals een gasfles even snel
(verkeerd) optillen; door een dwangstand van
een gewricht zoals bij een bekkenscheefstand of
door een verkeerde lichaamshouding. Meestal is
er sprake van een combinatie van bovenstaande
oorzaken.
Een slechte lichaamshouding is een constante
belastende factor voor de wervelkolom, omdat
die er altijd is. Deze belastende houding die
zich vaak uit in een gebolde bovenrug met
de schouders naar voren en/of een (te) holle
onderrug zorgt ervoor dat de betreffende
gewrichten constant in elkaar worden gedrukt.
Dit zorgt voor overbelasting en dus voor de
gewrichtsontsteking(en). In het geval van een te
holle rug worden de kleine facetgewrichtjes in de
lage rug constant in elkaar gedrukt. Mensen die
dat hebben, hebben vaak jarenlange rugklachten
met wisselende intensiteit. Lang stilstaan en
slenteren doet de rugklachten verergeren
en vaak is er uitstraling naar de benen en/of
NVOC “De Lage Landen”

In onze kliniek is het aanpakken van de
lichaamshouding een vast onderdeel van
het behandelplan. Vrijwel altijd moet er
eerst gezorgd worden dat het mogelijk is de
houding aan te passen door de flexibiliteit en
balans in de wervelkolom terug te brengen en
hierdoor de pijn te verhelpen. Eerst moeten de
gewrichtsontstekingen herstellen met behulp
van chiropractische behandeling! Het heeft geen
zin direct met oefeningen te beginnen, daar
dit de klachten vaak verergerd. Eerst is er een
behandelfase en daarna moet de patiënt zelf
de verantwoordelijkheid nemen om de houding,
ook al is die er het hele leven en ‘zit het in de
familie’, met behulp van specifieke oefeningen te
veranderen. Dit is een belangrijk onderdeel van
het behandelplan, omdat het vaak een groot deel
van de oorzaak betreft.
Wij analyseren de lichaamshouding met een
speciaal computerprogramma en bekijken/
bespreken dit grondig met de patiënt. Naar
aanleiding van de uitkomst wordt een oefening
gegeven die thuis moet worden gedaan nadat
het eerste gedeelte (de behandelfase) van het
behandelprogramma is doorlopen. Wij hebben
korte gemakkelijk thuis uitvoerbare oefeningen
ontwikkeld die de houdingsproblematiek specifiek
aanpakken. Deze oefeningen kosten weinig tijd,
maar dienen wel elke dag gedaan te worden,
ook wanneer er helemaal geen klachten meer
zijn. Uw lichaamshouding heeft zich tijdens uw
gehele leven ontwikkeld en heeft dus tijd nodig
te veranderen.
Wij merken dat door onze complete aanpak van
onder andere de lichaamshouding, klachten snel
weggaan en ook wegblijven!

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

€ 24,00

driegangen menu

inclusief een halve fles wijn

€ 26,00

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
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
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VERSLAG: CARNAVAL OP DE TENNISBAAN!
Oei, Carnaval... Oh, Valentijn! Nou ja, we maken er gewoon een feestje van, een
carnaval-tennispartij.
Je mocht je verkleden (moest niet), maar het is altijd wél leuker. Door loting werden
mede- en tegenspelers bepaald.
Ik moet zeggen dat iedereen zijn best heeft gedaan. Het was een mooi gezicht. Gekke
figuren: een Valentientje, een bijtje (met vleugeltjes en al), een non(verpleegster),
een boswachter, een deftige heer mét strikje. Mannen die anders niet veel last
hebben van uitbundige haargroei vertoonden ineens bossen wilde haren, pruiken in
alle kleuren en lengten, gekke hoeden en ga maar door. Eén ding is zeker, beziens
hadden we wél en iedereen werd er vrolijk van.
Tijdens het etentje bij Solpark, wat overigens uitstekend verzorgd was, werden de
prijzen voor de beste tennissers en de mooist verklede persoon uitgedeeld.
We zijn dan misschien volgens sommigen geen tópspelers, maar we zijn een
tennisclub waar tennis spelen en gezelligheid, hand in hand gaan. Toppie!
Myriam
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Clinica La Alegria
(Kliniek met officiële licentie)
Avenida de Valencia, 17
03710 Calpe

ANTI-AGING

Clinica La Alegria

ANTI AGING COSTA BLANCA

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

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

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 leeftijd 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.
Heeft u overgangsklachten, opvliegers, stemmingswisselingen
of depressies? Heeft 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 heeft 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 heeft 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
ontgifting, 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.
N332

IÓN
UTAC

AV DIP

AV EJT

ESPA

ÑOLE

S

CALPE
GRAN HOTEL
SOL Y MAR
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STUKJE SPANJE: WANDELING LANGS HET “KANAAL VAN DE WATEREN “
De heel ruime kloof van de Río Albaida is kwa natuurschoon indrukwekkend maar is
ook de plek van diverse historische gebeurtenissen. De kloof is gedurende miljoenen
jaren door de rivier in de rotsen uitgesleten en is door het alom aanwezige water
zeer groen.  Er is een grote diversiteit aan flora en fauna.
De wandeling (vier kilometer) begint met links van het pad steile rotswanden
waarin twee grotten zitten - onderweg passer je er nog een - en rechts een brede,
schaduwrijke grasvlakte vol bomen waarlangs vóór de andere rotswand de fris
ruisende rivier de Albaida stroomt. Wat een weldadig aandoende omgeving!
De wandeling eindigt zo’n 3 km vóór Játiva, de stad van de duizend bronnen, bij een
aquaduct met negen gotische bogen. Dit werd begin 15de eeuw gebouwd door de
Moren naar voorbeeld van de Romeinen die het aquaducten bouwen op hun beurt
weer van de Assiriers hadden afgekeken ! De waterleiding functioneerde tot 1936 !
We volgen globaal het tracé van die waterleiding. Deze bestond uit keramische delen
met een beperkte doorsnee (84 cm), te klein voor een volwassene om in de buis te
kruipen als er iets haperde: lekkage of een verstopping. Daarom waren het kinderen
die bij die gelegenheden de buis in werden gestuurd om het euvel te verhelpen.
Onderweg kom je regelmatig langs deze “kindgaten “. Zo‘n pijpleiding volgt uiteraard
een zeer gelijkmatig aflopende parcours zodat de wandeling weinig steile stukken
kent en daardoor voor veel mensen toegankelijk is, we waren dan ook niet de enigen
die dag! Op veel plaatsen langs de route staan info borden.
Al héél lang moet deze omgeving een prima plek zijn geweest om te wonen gezien
de vondsten die duiden op het verblijf van Neandertalers in de daar aanwezige
grotten - sinds 2011 een World Heritage Site. Aan de overkant loopt ín en dóór de
rotsen een treinspoor en áán de rotsen links zowel als rechts kun je op een vrije dag
kleurrijk geklede bergklimmers zien bungelen zwoegend om de vertikale wanden
meester te worden!
Via Gandía en de CV 60 is het ongeveer 80 km, een geweldige (dag)tocht!
Cora Dekkers-HP
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Teulada-Moraira
Gemeentehuis
Policia Local
Rode Kruis
Brandweer
Guardia Civil
Medisch centrum:
Teulada
Moraira
Nooddienst
Tele-taxi
Automobilistenhulp RACE
Seprona
Benissa
Brandweer
Guardia Civil
Automobilistenhulp RACE

965 740 158
965 740 946
965 740 950
112
062
965 741 136
966 490 204
112
965 744 281
965 740 794
965 146 129
965 781 185
965 730 722
965 730 194

Nederlandse ambassade in Madrid:
Passeo de la Castellana 259-D
28046 Madrid
Telefoon: 913 537 500
Tel. uitsluitend urgente noodgevallen: 629 654 321
Ambassadeur: Drs. C. van Rij
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 17:00 uur.
Consulaat van België:
Edificio Carbonell, Esplanada De España 1-5
03002 Alicante
Telefoon: 965 929 147 - Fax: 965 141 757
E-mail: alicante@diplobel.be
Openingstijden: ma.- vr. van 09:00 - 14:00 uur.
ANWB Benidorm
Edif. Coblanca 26, Avda Alf. Puchades
Telefoon: 965 858 926 - Fax: 965 854 887

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.
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Therapie- & Revalidatie Kliniek

Fysiotherapie
Manuele Therapie
Lymph Drainage
Acupunctuur
Podologie
Massage
Dietetiek

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

