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NVCB clubgebouw gaat weer open

7

Eerste inloopochtend

4

BBQ

11
November

4-5
8
22

December

Januari
Februari

Open Dag NVCB
Valenciareis (info volgt)
BINGO met PANNENKOEKEN en start verkoop Kerstloten
Indische maaltijd

5

Sinterklaas/Spaanse avond
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Kerstmarkt

?

Kerstklaverjas marathon

20
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Maart

Jaarvergadering NVCB
Schilderijententoonstelling

April

Paasbrunch
Pannenkoeken
Koningsdag
Let op! Voorlopige planning! De actuele datum en tijd staat altijd
op de affiches, op het mededelingenbord of op de bar!

Hoofdsponsor van de NVCB
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Hospital Clinica Benidorm HCB is elke 1e en 3e
maandag van de maand om 10.00 uur in ons
clubhuis aanwezig voor het meten van uw
bloeddruk.
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Op het voorblad, wie houdt ons buiten zo mooi bij? Arnold Lieferink!

Foto: Jellie van Althuis
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Waar?

Dag
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Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
13.00
19.30

12.30
13.00
13.00
12.00
12.30
16.00
24.00

Ledenadministratie (o.a. inschrijving nw leden)
Open Huis/Jeu de Boules
Computerclub, Biljarten Libre
Bridgeles (bij voldoende belangstelling)
Bibliotheek
Entertainment (alleen voor repetities)
Klaverjassen

10.00
10.00
14.00

12.30
12.30
19.00

Tekenen/Schilderen
Creativiteit
Bridge (zaal open 13.15 inschrijven tot 13.45 uur).

14.30
10.00
19.30

16.00
13.00
23.00

Jeu de Boules proefstart
Biljarten Driebanden
Biljarten Libre

Beneden
Beneden
Boven

10.00
11.30
10.00

11.00
12.30
11.00

Spaanse les, beginners
Spaanse les, gevorderden
Pilates

Boven
Boven

19.30
19.30

23.00
23.00

Biljarten Libre
Instuif soos

10.00
10.30
10.30
11.45
13.00
14.00
19.30
09.30
10.00

13.00
13.00
11.30
12.45
14.00
19.00
23.00
14.00
13.00

Forum computers, Biljarten Libre
Jeu de Boules
iPad lessen
Windows 8 (eerst aanmelden!)
Android lessen
Bridge
Biljarten Libre
Wandelen of Kuieren
Biljarten Driebanden
Incidentele festiviteiten.

Maandag
Beneden
Beneden
Boven
Beneden
Beneden
Boven
Beneden
Dinsdag
Beneden
Beneden
Beneden
Woensdag
Beneden
Boven
Boven
Donderdag

Vrijdag
Boven
Beneden
Beneden
Boven
Boven
Beneden
Boven
Zaterdag
Boven
Zondag
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Functies/Taakverdeling seizoen 2015
Bibliotheek
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

Margie van der Linden
Gerrit Kruse
José Smit
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 878 814
665 298 437

Computers
Evenementen
Entertainment

Wim Heijnen
Ank Akkermans, Annemiek Post
Frank van der Swaluw

619 592 698

Gastvrouwen

Carla Kruse
Henny Derksen
Ank Akkermans
Mary Robbe
Antoinette Heijnen

Hobby
Instuifsoos
Jeu de Boules
Klaverjassen

Marianne Heinsius
Carla Kruse
Boudewijn van Meerten
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling

966 875 762
965 866 128
642 953 941
680 827 342
965 878 814

Ledenadministratie

Corrie van der Vlies
Nel Arends
Contactpersoon Nel Arends
Docent Joke Krediet

672 556 782
966 881 630
966 881 630

Tekenen/Schilderen
Wandelen (niet kuieren)
Kuieren

Margaret de Vree
John Weller
Vacant

966 867 333

Technische Dienst

Toon Akkermans
Rob Eijeriks

Voorzitter A.v.A.

José Smit

Team Redactie Nieuwsbrief

Joop Robbe (acquisitie/redactioneel)
John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)

Ziekenboeg

Carla Kruse

Spaanse les

965 894 846

965 882 173
965 846 674
redactie@nvcb.net

965 866 128
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Van de voorzitter
Ons voorlopig bestuur en de groep medewerkers hadden zich geen
betere start van het nieuwe seizoen kunnen wensen. Ga maar na: de
barbecue op 4 oktober was een succes met veel meer deelnemers dan
we gehoopt hadden. De Open Dag op 11 oktober werd druk bezocht en
mochten wij ook een afvaardiging van het gemeentebestuur verwelkomen. De beide consejalas (wethouders) hebben niet alleen met interesse
maar ook met een zekere bewondering kennis genomen van al die activiteiten die in NVCB-verband worden ondernomen.
En op 18 oktober was onze vereniging present op
de Internationale Dag in Alfaz del Pí en konden
onze vrijwilligers stapels van de activiteitenfolder uitdelen. Inmiddels zijn de Afdelingen en
Groepen ook weer gestart en al met al belooft het
een leuk en gezellig seizoen te zijn.
Het voorlopig bestuur is nu voltallig met de
komst van Pieter Weijers. Wij streefden naar een
zevenkoppige bemanning zodat er altijd twee
bestuurders verantwoordelijkheid kunnen dragen
voor taken. Het is duidelijk dat dit de continuïteit
dienen zal. In de maanden die inmiddels verstreken zijn hebben wij al diverse keren taken moeten bijstellen. En dat is het voordeel van de huidige periode want we kunnen nu moeiteloos
zaken en taken aan de omstandigheden aanpassen. Bovendien raakt ieder bestuurslid steeds
beter vertrouwd met de opdracht en lijkt het er
op dat een hecht team ontstaat. Vanuit het voorlopig hoofdbestuur wordt gestreefd naar goede
contacten met de Afdelingen en de Groepen.
Niet om controle uit te oefenen maar wel om
eventuele problemen te helpen oplossen of liefst
nog, suggesties te horen waar misschien zelfs
onze hele vereniging mee uit de voeten kan.
Al is dit bestuur grotendeels voorlopig, toch wordt
er al gewerkt aan de ontwikkeling van een meer
eigentijdse bestuurscultuur. Een wijze van besturen die recht doet aan de kennis, kunde en ervaring binnen de afdelingen en activiteiten. Binnen
het bestuur bestaat het besef dat doorgaans
niemand beter weet hoe een activiteit het beste tot
bloei kan komen dan de vrijwilligers die een activiteit hebben opgezet of al jaren achtereen een
waardevol onderdeel van de vereniging hebben
laten zijn. Het bestuur zal dan ook de vereniging
niet zozeer besturen in de ouderwetse zin van het
woord maar vooral met een soort
“helikopterview” de grote lijnen van de
vereniging bewaken.
Pagina 6

Het bestuur ziet het dan ook als de belangrijkste
taak de nodige voorwaarden te scheppen die
nodig zijn de afdelingen te laten groeien en
bloeien maar niet om in te grijpen bij de dagelijkse beslommeringen binnen een afdeling.
De opsomming van de taken bij de bestuursposten op de pagina hiernaast moet dan ook worden gezien als aandachtspunten voor het betreffende bestuurslid om te trachten de betrokken
afdelingen of activiteiten te stimuleren en inspireren en mogelijk te adviseren.
Via de mailing proberen wij u als lid al in een
vroeg stadium te laten weten wat er speelt en
waar aan gedacht wordt. Het is stimulerend om
dan te merken dat velen dit op prijs stellen.
Het motto van het huidig voorlopig bestuur luidde in oktober: Fris van Start en daar zijn we in de
hele vereniging inderdaad mee begonnen. Het
belooft daarom alle goeds voor de rest van het
seizoen en voor de seizoenen er na. Waarom?,
omdat er zovelen vrijwilliger willen zijn om de
schouders er onder te zetten. Aan hen is het te
danken dat het er zo goed aan toe gaat in de vereniging.
Het liefst zou ik nu al die vrijwilligers opsommen die een onmisbare bijdrage leveren zodat
alle andere leden van NVCB van activiteiten of
evenementen kunnen genieten. Ik waag het toch
maar niet want naast de medewerkers die voor
iedereen zichtbaar zijn, zijn er nog velen tussen
of achter de schermen actief, onmisbaar actief en
die wil ik absoluut niet vergeten.
Ik zoek wel een weg om hen op een andere manier te bedanken, maar de trots op die inzet kan
ik nu al wel laten blijken.
Fijn om lid te kunnen zijn van NVCB.
Wim Heijnen, voorzitter ad interim.
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Contactpersoon

- interim representatie NVCB
- communicatie publiciteit
- contact met instanties
- interne communicatie, incl. AVA
- leiden vergaderingen

- ledenadministratie
- gastvrouwen
- ziekenboeg
- voorbereiding/notulering vergaderingen
- correspondentie
- plaatsvervangend voorzitter
- kasbeheer
- boekhouding
- financiële controle
- afdrachten overheden
- acquisitie en sponsoring

Instuif
Klaverjas

Creativiteit
Bridge
Tekenen en
Schilderen

- algemeen lid
- opvang en begeleiding nieuwe vrijwilligers
- schoonmaak gebouw
- plv. penningmeester
- algemene beleidsondersteuning

Pilates
Fotogroep
Bibliotheek
Spaanse lessen

- technische dienst
- onderhoud gebouw en buiten
- bemiddelsaarsrol
- inkoop, bars en keuken
- vervanger van bestuurlid Rob Eijeriks

Entertainment

- technische dienst
- onderhoud apparatuur
- aandacht nw. ideeën en suggesties
- opvang en begeleiding nw. vrijwilligers
- inkoop, bars en keuken
- vervanger van bestuurslid Toon Akkermans en Pieter Weijers

Evenementen
Biljarten

- algemeen lid
- bemiddelaarsrol
- opvang en begeleiding nw. vrijwilligers
- aandacht voor ideeën en suggesties
- vervanger van bestuurslid Frank van der
Swaluw (geen plv. penningmeester)
- plaatsvervangend secretaris

Jeu de Boules
Computers
Evenementen
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www.deweek.net
info@deweek.net

Calle Juan Sebastián Bach 2 – 6, 03581, Playa del Albir
Tel./Fax: 0034-966 86 59 50 Movil: 633 15 29 09
Openingstijden, Horas de apertura, Opening Hours, Geschaftszeit.
Bar de Copas 10.00 – 2200 uur
Keuken, Cocina, Kitchen, Kuche, 12.30– 22.00 uur
Zes dagen per week geopend - ´s Woensdags gesloten!
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Mededelingen
Op 2 december gaan we weer
met een gezellige busreis naar
IKEA in Murcia!
Minimale deelname
25 personen.
Kosten 15 euro p.p.
Aanmelden bij
Ank Akkermans.

Nieuwe flyer NVCB
We hebben een leuke, wervende flyer gemaakt al zeggen
we het zelf.
Het zou leuk zijn als deze flyer
ruim onder de Nederlandstalige bewoners van de Costa
Blanca wordt verspreid.
Daar kan en mag iedereen bij
helpen, neem er ook een paar
mee voor de Nederlandstalige
buren in uw appartementengebouw, op de camping, uw
Avenida of favoriete restaurant.
Doen, we hebben er genoeg!

Vele handen…
maken licht werk!
In en rond de keuken en bar van onze
NVCB is er altijd wat te doen.
Vooral als er weer een gezellig evenement op stapel staat moet er heel
wat werk worden verzet.
Leuk en gezellig werk, maar soms
wel wat veel…...
Daarom willen we natuurlijk niet dat
altijd dezelfde mensen voor al dat
werk moeten opdraaien.
Als meer leden zouden meehelpen blijft
het voor iedereen leuk om te doen.
Dat hoeft niet elke week of zelfs niet
elke maand, gewoon zo af en toe een
handje helpen is ook al heel mooi!
We weten zeker dat er genoeg leden
zijn die best weleens de handen uit de
mouwen willen steken, de een wat
meer dan de ander, maar dat maakt
niet uit.
Als u ook weleens wilt meehelpen,
meld dat dan even bij:
Annemieke Post of Sjef van Hamelsveld
Tel. resp. 642601542 en 680827342

Oproep!!!
De deelnemers aan de huidige Spaanse lessen zijn dringend op zoek naar de
boekjes Spaans in Spanje, deel 1 en deel 2.
Zijn er clubleden, die deze boekjes hebben (of een ervan), en ze willen verkopen aan de huidige deelnemers van de Spaanse lessen? Zo ja, willen jullie
deze boekjes dan op de ledenadministratie afgeven aan Nel Arends en aan haar
doorgeven hoeveel ze moeten kosten?
Alvast bedankt, Nel Arends, coördinator Spaanse les.
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We bezorgen tussen Altea Torrevieja
Maaltijdservice Costa Blanca tel: 608 812 111 email: maaltijdservicecostablanca@gmail.com

Maaltijdservice Costa Blanca
Wij bieden thuiszorg in de vorm van
maaltijden en bezorgen deze in de Costa
Blanca van Altea tot Torrevieja.
Soms komt het er gewoon niet van; drukke dag, te laat thuis, of u bent niet in staat
zelf te koken. En toch wilt u graag goed
en gezond eten. Voor die momenten zijn
er de maaltijden van Maaltijdservice
Costa Blanca. Veel keuze, gemakkelijk te
bestellen, gewoon thuisbezorgd en lekker.
Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat
is elke dag weer een cadeautje. Aan onze
maaltijden proef je dat ze met aandacht
zijn bereid. We kiezen voor verse ingrediënten en koken lekker, gezond én persoonlijk. Beetje meer jus, extra groenten,
het is zo geregeld. Dat geldt trouwens ook
voor het bestellen. Met het makkelijke
weekmenu is het zo besteld.
Pagina 10

Een weekmenu bestaat uit 6 geselecteerde gerechten. Koopt u een voordeelkaart met 5 weekmenu's van 6 gerechten,
betaalt u voor 1 maaltijd slechts € 5,00.
U kunt uw maaltijden verwarmen in de
oven of magnetron. Op de instructies die
u erbij geleverd krijgt staat aangegeven
hoe lang en op welke temperatuur u uw
maaltijd moet verwarmen.
Binnenkort kunt u ook uw complete barbecue bestellen, wij bieden diverse schalen aan opgemaakt met vlees/vis. Daarnaast zijn er ook salades, sauzen en wegwerpartikelen te bestellen.
Adres:
Maaltijdservice Costa Blanca
t.a.v. Frank Janssen
Camino de la Cuestra 28
03688 Hondon de Nieva (Es)
T 608 812 111
E maaltijdservicecostablanca@gmail.com
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Ware verhalen (1)

Het
multifunctionele

Schortje

“Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat
een schortje is”
Oma gebruikte het schortje voornamelijk om haar
jurk te beschermen want ze had er maar een paar.
Natuurlijk was een schortje ook gemakkelijker te
wassen dan een jurk.
Ze gebruikte dat schortje ook als pannenlap, om pannen van de kachel of uit de oven te halen en om de
tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
Verder was het schortje heel handig om de eieren in
te dragen die ze uit het kippenhok haalde.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen
onder haar schortje schuilen en als het koud was kon
ze haar armen erin draaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om menig zweetdruppeltje
af te vegen als ze met koken gebukt stond over de
kachel. Hout voor de kachel werd ook in het schortje
binnengebracht. Uit de tuin droeg ze allerhande
groente naar binnen en als de erwten gedopt waren
gingen de schillen in het schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels
op te rapen die onder de bomen lagen.
Als oma onverwacht visite zag aankomen stond je er
van te kijken hoeveel meubels er met dat oude
schortje in een paar seconden nog konden worden
gestoft. Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en
zwaaide met haar schortje en wist iedereen dat het
tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren,voordat iemand heeft bedacht
welke voorwerp nog meer voor zoveel doelen kan
worden gebruikt als het schortje!
Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek van
worden te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje
zaten. Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden
……..of toch ?

Liefde
Jan van den Heiligenberg
Pagina 11
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Wij, Glen Prins en Alma van Strien,
zijn het team van Restaurante Ciudad Patricia, gelegen in
Residencia Ciudad
Calle Rumania 26
Benidorm
Voor meer informatie over ons
restaurant, de maaltijdservice en de
menu´s: Alma van Strien, telefoon:
616 884 468, email of bezoek de
website.
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 Bij ons heeft U door de week een keuzemenu van € 10,- met een
half flesje wijn, of een dagschotel voor slechts € 5,50 met soep
en een ijsje!

 Voor verjaardagen of vergaderingen die U zou willen combine-

ren met een lunch of diner kunt U bij ons terecht; het restaurant
is ruim en de faciliteiten van het park zijn optimaal, zoals parking en aanpassingen voor mindervaliden.

almavanstrien@gmail.com
www.ciudadpatriciarestaurante.com
of
www.costablancameals.com
info@costablancameals.com

 Onze keuken is geopend, maandag tot en met zondag van 13.00

Wij hopen u binnenkort te mogen
begroeten in Restaurante Ciudad
Patricia!

 De bar is 7 dagen in de week geopend, vanaf 9 uur voor koffie

Pagina 12

tot 15.00 uur. Woensdag is onze rustdag.

 De keuken van Restaurante Ciudad Patricia produceert eveneens
de maaltijden voor de maaltijdservice. De maaltijden zijn gemakkelijk op te warmen in de magnetron. Ze worden twee keer
per week bij U aan huis geleverd

met appelgebak of een drankje, terwijl U geniet van onze ruime
terrassen met prachtig uitzicht.
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Evenementen

NVCB
Doe mee
gezellige

NVCB Evenementen

met deze
Kerstmarkt

9 December

Zondag 8 november
De bingo start om 14.30 uur.

Vooraf Pannenkoeken!

Voor 5 euro heeft u ook
een tafel van 90x 180 cm!

Vanaf 13.00 uur
Onbeperkt voor 5 euro
Mee-eten? graag vooraf opgeven bij Ank of Annemieke.

De opbrengst is voor
een goed doel …...
Eigen consumpties van huis naar
de club meenemen?
Mag wel. Maar….
Wees solidair, steun de club, bestel bij
de bar!

NVCB Evenementen

Tapas
Flamenco
Optreden NVCB Entertaiment
Toegang:
Tijd.

Voorlopige aankondiging! let op de affiches!
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Restaurante
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Ware verhalen (2)

De
Russen
Deze week kwam er een enthousiaste man
naar me toe bij NVCB. Hij begon spontaan te
vertellen dat er ook nog goede Russen bestaan. Ik zeg, hoezo goede Russen. Natuurlijk
zijn er goede Russen, maar ook heel veel niet
goede Russen. Ja, het zijn net Nederlanders,
grapte ik nog.
Moet je luisteren, zei hij, ik zal je eens een
verhaal vertellen. Ik ging gisteren laat in de
middag uit eten in een voor mij onbekend
restaurant in Benidorm, Москва of zoiets
heette het. Het was er druk en ik dacht dan
moet het wel goed zijn. Toen ik nog maar net
achter een glaasje wijn zat en een tafeltje had
bemachtigd vroeg een vrouw van een jaar of
dertig of ze bij mij aan tafel mocht komen
zitten. Aan haar tongval hoorde ik dat ze Russische was. Ook hoe ze er uitzag. Ze was niet
alleen heel erg aantrekkelijk, maar sprak ook
heel verleidelijk Engels. Ik was in de moed en
vond het goed.
Waar heb ik dat aan verdiend, dacht ik. Ik was
direct in de ban van deze vrouw en haar
schoonheid. We dineerde samen en vertelden
elkaar waar we mee bezig waren. Kortom het
was een heel gezellig etentje dat ik al lang
niet meer had gehad. Ik nam afscheid met
rode wangetjes en een prettig gevoel.
De volgende morgen sta ik hier in het NVCB
gebouw te biljarten, gaat mijn telefoon. Een
man praat tegen me in het Engels met een
Russisch accent. Hij vraagt of mijn naam Jan
is. Ik zeg, ja dat ben ik. Dan vraagt hij me of
ik mijn iPad kwijt ben. Ik zeg, nog niet maar
nu ik er over nadenk heb ik hem wellicht
gisteren in een restaurant laten liggen. Precies, reageert die man. Mijn gedachten gaan
direct terug naar gisterenavond, het was ook

al te mooi om waar te zijn. Het kon gewoon
niet waar zijn. Dat heb ik weer. De man aan
de telefoon vertelt dat hij daar een iPad heeft
met een rood hoesje. Ja, zeg ik, dat is hem. Ik
vraag wat hij van me wil hebben om hem
terug te krijgen. Ik ging er vanuit dat dat de
bedoeling was. Kom hem maar halen zegt de
man en geeft me zijn adres.
Op het adres, hoog in de bergen staat een
schitterend modern huis. Ik denk nog, nou die
Poetin heeft zich hier goed verstopt met dat
mooie vrouwtje van hem. Ik ben benieuwd
wat me dat gaat kosten. Ik heb er veel voor
om mijn iPad terug te krijgen want al mijn
gegevens staan erin.
Ik bel aan en man met een kaal geschoren
hoofd doet open en zegt lachend, jij bent zeker Jan. Ja, antwoord ik. Dan is deze van jou,
zegt hij en overhandigt mij mijn iPad. Ik sta
perplex en vraag wat me dit gaat kosten. Hij
is toch van jou, zegt de man en ik geef hem je
terug.
Mag ik je dan een fles wijn aanbieden voor de
moeite vraag ik verbouwereerd? Dat mag,
zegt Poetin. Ik was zo blij dat ik mijn IPad
zonder problemen terug had, dat ik nog een
keer die berg ben op gereden om Poetin een
mooie fles wijn te brengen. En daarom vertel
ik jou dit verhaal.
Waar is die mooie Russische gebleven in dit
verhaal, vraag ik. Geen idee, zegt ie. Het is
maar dat je weet dat er ook goede Russen
zijn. Al met al vond ik het een mooi verhaal.
Vooral omdat er overal zo denigrerend over
de Russen wordt gesproken.
Ton van den Heiligenberg
Pagina 15
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel Spanje
al meer dan 30 jaar uw vertrouwd adres

Verzekeringen:
Woonhuis en inboedelverzekeringen inclusief
uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering.

Autoverzekering, ook voor Nederlands
gerentekende auto´s die permanent in Spanje
verblijven.

Ziektenkostenverzekeringen met een complete
dekking zoals u in Nederland gewend bent.

Speciale doorlopende reis-annuleringsverzekering van de Europeesche verzekeringen voor
residenten in Spanje.


Hypotheken:
Aflossingsvrije hypotheken via Nederlandse en
Spaanse banken.

Met overwaarde op onroerend goed in Nederland bij
aankoop in Spanje 100 % financiering, inclusief
kosten, mogelijk.

¨Opeetconstructies¨

Ook voor hypotheken in vreemde valuta.


Bob Cats verzekeringen: degelijk, betrouwbaar en deskundig
Spanje:
Bob Cats Correduria de Seguros S.L
Calle Sardinal 4, 03590 Altea
Tel: 965 843 861 Fax: 965 841 818
E-mail: info@bobcatsverzekeringen.com
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Nederland:
Stoof assurantiën Breda B.V.
Stadionstraat 15, 4815 NC Breda
Tel: 076-5213771 Fax: 076-5200991
E-mail: info@stoofass.nl
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De Smulpaap*
Restaurant
Raco de Toni
Altea
16 augustus 2015
Alweer zo’n heerlijke zonnige
dag met ca 29 graden en wij togen na de wedstrijd van PSV tegen Groningen (eindstand 2 -0)
opgewekt naar dit restaurant.
Bij binnenkomst kwamen er net
een paar lieden van de Guardia
Civiel naar buiten, locals die
vaak wel weten wat lekker is dus
zal het wel goed zijn.
Algemeen
Er is een gedeelte voor het eten à
la carte en een minder luxe gedeelte voor het eten van Tapas.
Het restaurant is smaakvol ingericht met foto’s van allerlei grootheden uit het verleden, van stierenvechters tot voetbalhelden.
Nadat we plaats hebben genomen, krijgen wij brood met olie
en zout en de ober vraagt ons
naar de “Bebida”.
Wij kiezen voor een witte wijn
Verdego (incl. het menu). Deze is
smaakvol en goed van temperatuur.

* De Smulpaap is een lid van NVCB en
geeft hier zijn persoonlijke mening over
het restaurant dat hij heeft bezocht.

Menu
Degustacion € 15,00
Salmon marinada a los fines hierbas
verse gemarineerde zalm met fijne kruiden en sla
erg lekker en een keer wat anders dan gerookte zalm
***
Empanada raco di Toni Casera
smaakvol echter de korst is matig
Arroz de campo y Verduras
typisch Spaanse paella met kip, konijn
en groenten Reposteria Toni
***
Cheesecake
incl. 1 bebida, cafe y pan
Het brood was vers en het menu was typisch Spaans.
De zalm paste goed bij de VERDEGO wijn.
Bij de empanada nog een van de lekkerste roséwijnen van de laatste tijd geproefd (€ 1,70) en een
rode wijn (€ 1,70). Halve ltr. water € 1,80.
Kosten totaal € 35,20 (2 personen).
Elke dag wordt het menu gewisseld. Er is daarom
geen keuzemenu zoals bij veel restaurants.
Waardering:
Eten
Bediening
Sfeer

6,8
7,1
6,8 / 7,5 (in het luxe deel)
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tel: 96 588 79 00

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties, airco’s, maar
ook voor reparaties staan wij voor u klaar.
03580 ALFAZ DEL PI

(Alicante) España

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
Pagina 18
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Kunst en Cultuur
Beeldentuin Klein-Schreuder
Jan Klein en Joke Schreuder kochten 12 jaar geleden
20.000 m2 grond in Alfaz del Pi die zij eigenhandig,
maar wel met professionele hulp met grote liefde en
zorgvuldigheid ombouwden tot een prachtige plantenen beeldentuin, die toegankelijk is voor iedereen.
Een prachtige tuin met sculpturen van brons en staal,
een rozentuin en wisselende exposities. Wandelwegen
leiden door een palmenbos en een boomgaard.
De botanische tuin, een kunstwerk op zichzelf is met
liefde voor alles wat er in Spanje kan groeien en
bloeien ontworpen, passend in een architectuur die
past bij deze streek. En die liefde voel je tijdens de
tuinwandeling. In dat feest van kleur en geur staan 21
door Jan en Joke aangeschafte beelden van voornamelijk jonge Spaanse beeldhouwers.
“Costa Blanca voor jou”
heeft NVCB toestemming
verleend een aantal artikelen
in onze Nieuwsbrief te publiceren uit hun Magazine op de
website: Webzine.

Over dit Webzine
Costa Blanca voor jou is
het webzine voor alle Nederlandstalige bewoners,
bezoekers en geïnteresseerden aan, van en in de Costa
Blanca (Spanje), met actuele, objectieve informatie
over actief leven, lekker
eten en drinken, makkelijk
en gezond bewegen en de
actuele stand van zaken
rond muziek, theater en
andere zaken die het leven
aangenaam maken en houden.

Jan en Joke willen dit graag delen met anderen en
daarvoor kun je in ieder geval elke zondag van 10.00
tot 14.00 uur bij hen terecht. Maar ook is het mogelijk
om met groepen speciale bezoekafspraken te maken
op elk ander moment. Daarvoor moet wel even de
telefoon worden opgepakt. Doen dus.
Openingstijden
De tuin is op zondag van 10.00-14.00 uur voor het
publiek geopend (€ 2,- per persoon). Groepen zijn ook
welkom op de weekdagen. Graag wel even een afspraak maken (tel. 966 860 230).
Adres
Cami del Pinar 23
03580 Alfaz del Pi
Alicante
Email: info@klein-schreuder.com

Copyright www.costablancavoorjou.com
Pagina 19
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com

Pagina 20
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Luid en Duidelijk

Vrolijk

Luid en duidelijk' was mijn leven lang
een motto. En ik weet intussen, sinds
kort, dat luid niet perse duidelijk is.
Kwam zelfs tot de conclusie dat minder
luid duidelijker kan zijn. En soms dat
heel stil, het duidelijkst is. Naast de
mensen die vonden dat ik mijn grote
bek best een beetje mocht temperen
waren er ook die mijn duidelijke waffel
best konden waarderen. Bij de vakbond
bijvoorbeeld, als ik het opnam voor
anderen of het aanmoedigen van een
elftal voor slechthorenden. Terwijl ik
mijn leven lang tevens zeer jaloers was
op de persoon die met zachte min of
meer donkere stem kans zag om mij te
overtuigen van zijn gelijk, kwam het er
nooit van om het als ideaal zeg maar, na
te streven. De mening dat het vogeltje
nu eenmaal zong zoals het gebekt is en
dat iedereen zijn eigen lied zingt, hield
daarmee langer stand. Terwijl ik toch
eigenlijk al jaren weet dat wanneer ik
binnen, dus niet buiten in stormgeweld',
gewoon praatte, mijn lieve echtgenote
alreeds automatisch haar oren sloot, om
mijn harde geluid uit de weg te gaan.
Omdat het meestal inhield dat ze beter
iets anders kon doen of juist iets laten.
Of dat ik haar iets anders wilde leren
wat ze niet af wilde leren. Of dat ik haar
wilde wijzen op iets dat ik anders zag
dan zij. Je begrijpt wel wat ik bedoel?!

Vrolijk - niet altijd met een hardop lach
- wordt ik als ik plotseling iets begrijp.
Dat iets onverwacht tot me doordringt.
Dat bij mij opeens het kwartje valt. En
dat hebben alle ongelovige mensen. Ik
bedoel mensen die dol graag iets willen
snappen, iets willen weten, iets willen
door hebben vooral, maar bij voorbaat
eigenlijk niks voor zoete koek aan wensen te nemen. Zelfs het resultaat van
wetenschappelijk onderzoek wordt door
hen in twijfel getrokken. Ik ben zo'n
ongelovige. Heeft niks met religie van
doen maar je begrijpt wel dat zulks aan
mij niet is besteed. En toch komt bij
deze mensensoort, waarvan ik er een
ben en niet vol trots, regelmatig een
begripvol gevoel boven drijven. En dan
lach ik, doe soms een gek dansje ,en
zing meestal een dom liedje. Dan zit
daar ook - denk ik - automatisch aan
vast dat heel weinig mensen ons iets
kunnen leren. Wij - vergeef me mijn
generalisatie - wij willen het voelen en
ondervinden. Daar hebben ze een naam
voor; - een empiricus heet zo'n mens.
Als ik regelmatig bang was een 'niks' te
zijn, ben ik toch nog iets.
Arisoldaat*

*Is een pseudoniem van een gewaardeerd oud-lid
van NVCB

Arisoldaat
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In gesprek met....
Dus wat tuinieren betreft is hij wel wat
gewend. Begin september is hij weer naar
Spanje teruggekeerd. Tijdens de periode
dat hij in Spanje is zorgt zijn kleinzoon in
Nederland voor de tuin en krijgt daarvoor
van opa een extra zakcentje.

Arnold
Lieferink
Op maandagmorgen ontmoet ik Arnold
Lieferink (de man op de cover) bezig in de
tuin rond het NVCB gebouw. Hij is hier
elke maandagochtend te vinden om te
werken in de directe omgeving van het
clubgebouw. Het liefst komt hij 's ochtends
vroeg als er nog geen auto's staan. Als er
onkruid gespoten moet worden, werkt dat
gemakkelijker.
Tuinieren
Arnold vertelt dat hij de staat van de tuin
vorig seizoen niet langer kon aanzien. De
tuin en het terrein bij het clubgebouw
waren een puinzooi. “Hoho, dat mag je niet
schrijven”, corrigeert ie mij “de tuin was
dringend aan een onderhoudsbeurt toe”.
Eerst moest hij het parkeerterrein bevrijden
van het nodige puin. “Dus toch een
puinzooi” zeg ik... haha. Daarna kon hij
beginnen met het egaliseren van het terrein
en het opnieuw tot leven verwekken van de
bestaande beplanting. Eind juni ging hij
terug naar Nederland en heeft Leen v.d.
Linden de planten 3 x per week water
gegeven zodat Arnold zijn werk niet voor
niets had gedaan.
Thuis in Nederland, Apeldoorn heeft hij
een grote tuin van 1000m2 met een grote
vijver. Om een beetje aan te geven hoe
groot die vijver is zegt Arnold dat er
35.000 liter water in zit.
Pagina 22

Schilderen
Arnold was vroeger internationaal
chauffeur van zijn beroep, gespecialiseerd
in tankcontainers en tankwagens met
gevaarlijke stoffen. In zijn vrije tijd had
hij als hobby schilderen en dan bedoelt hij
niet het schilderen op doek maar van
huizen.
Bij NVCB heeft Arnold inmiddels de
deuren van de dames- en herentoiletten
beneden in het gebouw geschilderd. Ook
het kantoor van Betty, zijn vrouw, heeft ie
in de verf gezet. “Die verf zit er superstrak op”, beweert hij vol trots.
Stoelen
Trots is hij ook op het project met die
stoelen. Boven in het gebouw stonden of
staan (nu in een hoek) plastic stoelen.
“Geen gezicht”, vond Arnold.
Van Henk van de klaverjasclub kreeg hij
de tip dat restaurant Las Coronas in Altea
in juni ging verbouwen en dat een groot
aantal houten stoelen beschikbaar zou
komen. Die plastic stoelen bij NVCB
zouden daarmee vervangen kunnen
worden door houten exemplaren. Zo
gezegd, zo gedaan. Arnold en Henk zijn
toen wel 7 keer op en neer gereden om 34
stoelen uit Altea op te halen.
Ook deze stoelen verdienden een grote
onderhoudsbeurt. Samen met Betty heeft
ie ze schoongemaakt en geschuurd.
Daarna mocht Arnold zijn hart ophalen
om de stoelen op kleur te schilderen en ze
vervolgens af te lakken.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 38

Momenteel staan die stoelen op de
bovenverdieping van ons clubgebouw te
glimmen en krijgt hij van iedereen
complimenten. Arnold neemt die complimenten graag in ontvangst maar wil zelf
ook even andere vrijwilligers in het
zonnetje zetten.

Vrijwilligers
Hij heeft erg genoten van de barbecue en
heeft heerlijk gegeten en gedronken. “Er
was van alles en genoeg en..... het was
supergezellig” zegt ie met een blij gezicht.
Hij bedankt de vrijwilligers die zich
hiervoor hebben ingezet. Hij vindt
overigens ook dat de andere leden die
vrijwilligerswerk doen een compliment
verdienen. Zijn motto is: “zeur niet, maar
steek je handen uit de mouwen”.
“Kom”, geeft Arnold aan, “ik ga weer de
tuin in”.
Ik bedank hem voor dit leuke gesprek.
Marianne de Wit, redactie
Deze rubriek werd tot nu toe op geweldige wijze door
Joop Robbe verzorgd. Marianne neemt het voorlopig
van hem over.
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Zalmtartaar
Garnalenspies
Gegratineerde uiensoep
Salade kip, “Ceasar Style”
Rundercarpaccio “Las Coronas”
(geserveerd met stokbrood en alioli)
xxxxxx
Kipfilet
Varkenshaas-spies
Kabeljauw uit de oven
Hollandse Kogelbiefstuk
Vispakketje met merluza
Tournedos (+ € 10,-) Entrecôte (+ € 6,-)
(geserveerd met groente, salade,
frietjes en mayo)
xxxxxx
Tiramisu
Spaanse kaas
Dames blanche
Coup Advocaat
Mangomousse met vanille-ijs
Chocolademousse en chocolade-ijs
€ 16,95 p.p.
Open, elke dag vanaf 13.30 uur
Woensdag gesloten.
Tel: 96 584 38 62
Calle Sant Pere 45-1 - 03590 Altea

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 19.30 tot 23.00 uur voor alle NVCB-leden.
Nu in de bovenzaal van ons clubgebouw.
Pagina 23

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 24

Jaargang 38

november 2015

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 38

november 2015

Ik las in El PAÍS
Het echtpaar dat harten heelt
Regelmatig laten jonge, afgestudeerde
Spanjaarden, twintigers en dertigers,
Spanje achter zich om te gaan werken
of verder te gaan studeren in het buitenland. En niet alleen de crisis lijkt
daarbij een rol te spelen.
In El País van 16 oktober
stond er een hartenkreet
van María Porcel. Van
haar verschijnen veel
artikelen in deze
krant over zaken die haar
bezighouden. Ze ziet om zich
heen vrienden, vriendinnen,
broers , zusters, schoonzusters en
zwagers hun biezen pakken en naar
elders vertrekken. Waarheen? Vooral
naar verre bestemmingen: Amsterdam,
Kopenhagen , Sao Paulo, Ankara! 2300
km is nog maar een peulenschil.
Het lijkt wel of iedereen aangestoken is
door hetzelfde virus. Ze heeft net weer
afscheid genomen van een vriendin.
New York was deze maal het reisdoel.
Ze merkt op: "Je houdt je goed en zegt
wat een prachtkans voor je", maar je
hart bloedt want je denkt: adieu journalisten, psychologen, economen en vertalers! Adieu generatie van goed opgeleide dertigers. Het enige dat overblijft is
sarcasme en ….Skype.
Haar collega Manuel Mansede is veel
optimistischer met zijn verhaal verder
op in El Païs. Er staat boven: El patrimonio que arregla corazones. Vrij vertaald: Het echtpaar dat harten heelt. Het
gaat over Jorge Solís en Leticia Fernández, die ook ooit uit Spanje vertrokken
om in Amerika verder te studeren. Tot
Solís in 2003 vertrok naar de staat

Montana in de VS, werkte hij als medisch adviseur bij de tv-serie Luna Negra. Zo kon hij zijn vertrek naar Amerika bekostigen. Hij begint zijn loopbaan
als manusje van alles aan het International Heart Institute. Om de chirurgische
kneepjes van het vak te leren, oefent hij
in eerste instantie alleen op
varkens- en schapenharten. Later mag hij
praktijk opdoen bij de
Spaanse chirurg Carlo
Gómez Durán
(“bekend over de hele wereld behalve in Spanje” aldus
Solís).
Gómez Durán (83) was in de jaren 60
een van de pioniers in de chirurgie van
de hartkleppen.
Solís leert aan de universiteit van Harvard de Spaanse Leticia Fernandez kennen waar beiden een beurs hebben om
onderzoek te doen. Daar, opnieuw omringd door dierenharten, worden ze
verliefd en gaan trouwen. Harvard is
voor medici “top of the bill”. Sommige
studenten betalen grote sommen geld
om een opleiding bij een bepaalde mentor te mogen volgen en hun naam te
kunnen verbinden aan de zijne.
Dank zij een aantal opeenvolgende
beurzen volgt Fernández nog twee jaar
een opleiding in het Hospital Monte
Sinai waar Valentin Fuster de scepter
zwaait op de afdeling cardiologie. “Hij
was mijn mentor” vertelt ze. En Fuster,
die ook directeur generaal is van de
CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) in Madrid is
haalt het kunststukje uit om beide cardiologen, intussen ou-

Lees verder op pag. 26
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ders van twee kleine kinderen, terug te
halen naar Spanje. "Ik geloof in het
grote talent van deze cardiologen en
onderzoekers en ben van mening dat de
rijkdom aan kennis van de Amerikaanse
cardiologische centra gedeeld moet
worden met Spanje en hier moet worden toegepast", zegt Fuster in een communiqué.
Aan het eind van zijn studie publiceert
Solís samen met zijn vrouw en andere
collega’s enkele uitmuntende artikelen
in de tijdschriften Nature en Nature
Genetics. Ze handelen over een van de
belangrijkste problemen van de hartchirurgie, de verwijde linkerhartklep.
Deze komt voor bij één op de 40 mensen en is in de meeste gevallen ongevaarlijk. Maar in sommige gevallen is
hij fataal. Het onderzoek van het echtpaar richt zich hier in Spanje vooral op

november 2015

de minder goedaardige variant van de
verwijde hartklep. En zijn artikel in
Nature vermeldt voor de eerste maal dat
er ook sprake kan zijn van een genetische oorzaak bij hartklepproblemen.
Het cardiologen-echtpaar is hier nu verbonden aan het Hospital Universario
HM Montepricipe en doet samen onderzoek aan het CNIC in Madrid.
Ouders zijn en daarnaast ook toponderzoekers vraagt wel een prijs: "Als we
thuiskomen moeten eerst de kinderen
op bed liggen voordat we verder kunnen met het verwerken van de onderzoeksresultaten”, vermeldt Fenández.
Chris van Gennip-Van der Scheer
Chris heeft, wat deze rubriek betreft, het stokje
overgenomen van onze Joop Robbe.
We bedanken Joop, voor de vele interessante
bijdragen.

www.eurocarslanucia.com
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Opinie
Hoera! de Vlamingen komen!
De N in onze verenigingsnaam NVCB
staat natuurlijk voor “Nederlandse”, al
langer wordt het idee geopperd daar
“Nederlandstalig” van te maken om
aan te geven dat ook nietNederlanders welkom zijn.

ongezouten en te pas en te onpas meningen verkondigd en wordt op vele
slakken juist te veel zout gelegd.
Alle clichés lijken ook bij NVCB te
kloppen, Vlamingen zijn aardig en
voorkomend en de “Hollanders “ ongevoelige grote schreeuwers.

Hoewel die naamsverandering nooit
Maar clichés zijn niet altijd waar, die
heeft plaatsgevonden, zijn er toch aarluidruchtige meningen kunnen ook heel
dig wat niet-Nederlanders, maar wel
waar zijn en durvers en doeners met de
Nederlandstaligen, lid
bijbehorende grote monvan onze vereniging ge“In België is alles
den blijven nodig. Holland
worden. Dat zijn dan
groter,
is er eens heel groot mee
logischerwijs vooral
geworden.
de friet, de broodjes, de
Vlamingen, bijna zonder bonbons.
Het mooiste zou zijn als
uitzondering gezellige en
we wat eigenschappen van
vooral aardige mensen
In België is alles groter
elkaar over zouden overwaar we er niet genoeg
dan bij ons.
nemen, dat zou een mooie
van kunnen hebben.
Ik keek, ik vergeleek en
mengeling kunnen worvond,
Maar ook al spreken we
den.
dezelfde taal, we gaan
wij hebben de grootste
zeker niet op dezelfde
Gewoon, ongezouten zegmond !”
manier met elkaar om.
gen wat ons dwars zit
We weten wel dat VlaToon
maar dan wel netjes, resmingen in het algemeen
pectvol en heel beleefd.
niet jij-en en jouw-en maar veel meer
John de Kievith
keurig “U” tegen u zullen zeggen, ik
vraag me dan altijd af komt mijn “jij”
en “jou” dan niet een beetje onbehouwen bij die Vlaming over? En dat willen we niet, onbehouwen overkomen.
Hoewel, onze Vlaamse vrienden vallen niet zozeer op omdat ze inderdaad
beleefder, voorkomender en meegaander zijn maar vooral om wij Nederlanders dat meestal niet zijn!
We hoeven er geen doekjes om te winden, binnen onze vereniging bevinden
zich zeer vele lange tenen, worden

Kroonsteentje

Suikertje
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Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

“Vlotte service en eerlijke prijzen”
Digitale installaties voor Nederlandse en Vlaamse programma’s

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Wij bieden U iedere dag een lunch-menu aan
bereid door onze chef-kok.
Voorgerechten : Spaghetti Bolognese, Vissoep

Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail, Hertenpaté
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten : Varkenshaas met Champignonsaus

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Dessert :

Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus
(supplement € 2,00)
Zalm filet of Dorada
(supplement € 2,00)
Groenten en frites
van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 15,incl. wijn, brood en aioli.
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Mededelingen
Nieuwe Naam Nieuwsbrief
Weet u het nog? In de vorige nieuwsbrief vroegen wij om een originelere
naam voor onze NVCB Nieuwsbrief. En
ja hoor, we hebben al een creatief golfje
met leuke nieuwe namen ontvangen. We
willen nu nog geen keus maken. Ook de
nieuwe leden en zij die wat later zijn
komen overwinteren, krijgen nog een
kans. De namen die zijn ingestuurd staan
hieronder:
Blik op NVCB, de Flapuit,
Rondschrijven, Zonnewijzer,
Babbelaar, Vlucht N332,
Tweede Huis, Praathuis,
Presenteerblad, Postbus,
Clubblad, Tam-Tam, Naar
Voren, Meedenker, Contact,
Face to Face, Samenspraak,
Snel-Weg, Praathuis, Senior,
La Palabra, La Costa, Mare,
Rondschrijven, Maandelijkse
kost, Inspiratie, Trefpunt,
in ‘t Vizier, Zwart op Wit,
Vitaal, NVCB Actief, ...............

Verslag jaarvergadering
afd. Jeu de Boules op 12-10-2015
Van de op dat moment 35 leden zijn er 26
aanwezig.
Na een welkom en een consumptie heet ik
voor het laatst iedereen welkom. Orne
neemt het financiële gedeelte voor zijn rekening en daarna bespreek ik de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. Voor het
tweede jaar 74 leden en wat giften van dankbare leden.
Ook het hekwerk is gereedgekomen waarvoor applaus voor Orne, Toon en Boudewijn
voor al hun werk daaraan. De kosten werden
door het hoofd-bestuur betaald want het
draagt ook duidelijk bij tot de veiligheid.
Sinds de nieuwe spoorlijn iets verder ligt is
er een druk bezocht wandelpad gekomen.
Verdere activiteiten zoals het schilderen en
banenverbetering zijn niet aan bod gekomen
wegens te hoge temperaturen en gebrek aan
man(vrouw)-krachten.
Het moeilijkste was het vaststellen van een
nieuw bestuur maar uiteindelijk is dat toch
gelukt. Ik mag u voorstellen aan Joep de
Wit, Marianne de Jong en Boudewijn van
Meerten die gezamenlijk de kar gaan trekken. Ik wens ze daarbij alle goeds en veel
hulp van de leden toe.

Weet u nog een leuke naam, mail die dan
naar redactie@nvcb.net.
Zoals beloofd ontvangt degene met de
beste naam een fles wijn.

Het waren voor mij 2 fijne maar drukke
jaren en in de komende tijd ga ik alleen
maar genieten van het Jeu de Boules.

Redactie

Elly Schenk, ex voorzitter

Leo en Tonia zoeken…..
Wij hebben ons huis in Nederland verkocht en ons nieuwe huis wordt pas eind volgend jaar opgeleverd. Nu zoeken wij voor een jaar een gemeubileerd 3-kamerappartement, niet ver van
de boulevard, supermarkt en de club. Als het lukt laten wij onze meubels opslaan.
Anders is het plan om bij goede gezondheid in maart/april naar Spanje te komen.
Tonia en Leo van de Pol, Tienhovenseg 21, 4124KV Hagestein (tot 8-2-2016). Tel: 0653142281.
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30

Nederlandstalige

TANDARTS

Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

avanbergeyk@hotmail.com

- Al 26 jaar hét adres aan de Costa Blanca
Voor de installatie van de offíciële
HD ontvangers voor de Nederlandse en
Vlaamse TV zenders tegen een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
- Installatie binnen 24/48 uur
- Problemen? Bel ons en wij lossen ze op.
Satcom España S.L.
C/ Cervantes 17
03510 Callosa d´En Sarria
E-mail: info@satcomdigi.com

Tel.:

96 588 22 88
609 601 784
629 338 868
Fax: 96 588 19 47

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD

Seguros -Verzekeringen - Insurances

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 966 860 611 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Llégua, 23
Arabi Plaza Alfaz del Pi
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
09.00 - 14.00 en s’middags op afspraak.
E-mail info@mcsseguros.net

C.C. Bahia de las Dunas 53
San Fulgencio
Tel: 96 672 80 01 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
10.00 - 15.00 uur.
www.mcs-verzekeringen.net

Website www.mcs-verzekeringen.net
www.mcs-verzekeringen.net
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(advertenties)

GYNAECOLIST
ASSISTANT RADIOLOGIST

1-stop kliniek
1-stop kliniek

Al deze testen kunnen op de zelfde dag worden verricht
Al deze testen kunnen op de zelfde dag worden verricht

Botdichtheidsmeting
Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?
Botdichtheidsmeting
Botdichtheidsmeting
Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.
Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?
Lopen alleen vrouwen een risico?

Tel. 96 686 41 69
C. Albir Center Loc. 12
C/ San Javier 11
El Albir
Hier kunt u ons
vinden:

Dagelijkse verse soep
Eigen gemaakte
slaatjes
Verse vleeswaren
Fijne vleeswaren
Kazen
En Belgische als
zowel Nederlandse
producten
Zelfbereide soep
Vleespakketten voor 5
dagen met gratis 1/2
ltr. zelfbereide soep.
Extra aanbieding:
bij aankoop 500 gr.
gehakt 200 gram
gratis!

Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.
Nee, zowel mannen
vrouwenvrouwen
lopen risico
Lopenalsalleen
eenwannner
risico?zij ouder worden.
Nee, zowel mannen als vrouwen lopen risico wannner zij ouder worden.

Echografisch onderzoek
Waarom doen we echografisch onderzoek?
Echografisch
EchografischOnderzoek
onderzoek
Echografisch onderzoek geeft de mogelijkheid om naar interne organen en
Waarom doen we echografisch onderzoek?

dieper gelegen weefsel van de borst te kijken.
Echografisch onderzoek geeft de mogelijkheid om naar interne organen en
Wat is 4D echografie?
dieper gelegen weefsel van de borst te kijken.
Met 4D echografie kunnen kleine filmpjes gemaakt worden
Wat is 4D echografie?
van de baby tijdens de zwangerschap.
Met 4D echografie kunnen kleine filmpjes gemaakt worden
van de baby tijdens de zwangerschap.

Digitale Mammografie

Wat is het voordeel van digital mammografie?
Digitale
DigitaleMammografie
Mammografie
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
Wat is het voordeel van digital mammografie?
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
voor een betere beoordeling.
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
voor een betere beoordeling.
Bij aanwezigheid van een knobbeltje in de borst.
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
Screening bij gezonde vrouwen kan gestart worden vanaf 40-45 jaar om de 1-2 jaar.
Bij aanwezigheid van een knobbeltje in de borst.
Screening bij gezonde vrouwen kan gestart worden vanaf 40-45 jaar om de 1-2 jaar.

MinimaalInvasieve
Invasieve Chirugie
Minimaal
Chirurgie
Minimaal invasieve
chirurgie,
laparoscopie
of hysteroscopie,
Minimaal
Invasieve
Chirugie
zijn de beste technieken voor eierstokcysten, poliepen en vleesbomen.
Minimaal invasieve chirurgie, laparoscopie of hysteroscopie,
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
zijn de beste technieken voor eierstokcysten, poliepen en vleesbomen.
een sneller herstel na de operatie is en
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .
een sneller herstel na de operatie is en
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .

CALPE - MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL - JÁVEA
CALPE - MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL - JÁVEA
Website: www.5starclinic.com
Mobile +34 620179108
Website: www.5starclinic.com
Mobile +34 620179108
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Allerlei
BBQ Evenement en Open Dag
Wij willen hiermee de evenementengroep en de vrijwilligers een groot
compliment maken. Zoals zij op zondag 4 oktober de barbecue hebben
verzorgd was geweldig en is een vermelding waard. Het ontbrak aan
niets, alles erop en eraan. En wat
heerlijk allemaal. Uit een 6 jaar lange
ervaring weten we hoeveel werk hiervoor moet zijn verzet.
Ook willen we de Open Dag nog even
vermelden. Deze was ook weer heel
goed verzorgd. Heel bijzonder met de
Cava bij binnenkomst en de heerlijke
hapjes.
Bestuur en alle evenementengroepen: “hartelijk dank voor dit alles
en ga zo door, dan komen wij er wel
weer met ons “Cluppie”.
Groetjes, Ans en Lia.

Nieuwe aanwinsten bibliotheek NVCB
Romans
Bradford. B. T. Drie weken in Parijs
Koelemeijer.J. Het zwijgen van Maria Zachea
Lambert.D.
Spaanse lessen
Mansell. J.
Versier me Gemengd dubbel
Mitgutsch. A. Jeruzalem
Niffenegger. A. De tweeling van Highgate
O'Connor. J.
Inishowen
Roijen. H. van De hartsvriendin
Smit. S.
Vloed
Vreeswijk. H. Eerwraak (probleemjongere)
Walter. J.
Schitterende ruïnes
Thrillers
Carol.J.
De poppenspeler
Connelly. M
Ongrijpbaar
Cross. A.
Code blauw
George.E.
Lichaam van de dood
Hollander.L.de Dwaalspoor
Lupton. R.
Zusje
Rijn. L. van
Winterchalet & Pistealarm
Diversen
Delfos.M.F.
Verschil mag er zijn
Fukuyama.F.
De nieuwe mens
Hersh. S.
Bevel van hogerhand
Wolferen, K. van De ondergang van een wereldorde
Met dank aan de gulle gevers.
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Computernieuws
Nieuw leven voor uw computer?
Herkent u dat? Die glimmende
laptopcomputer waar u eens zo trots op
was wordt trager en trager. Niets is meer
over van die flitsende machine die
onmiddellijk deed wat u wilde en soms
meer dan dat.
Nu lijkt het eeuwen te duren voor het
ding eindelijk eens is opgestart en bij het
opstarten van een programma lijkt het
wel of het apparaat in de slaapmodus is
vervallen.
Deze tenenkrommende
sores komt bijna nooit
door een enkelprobleem.
Zo vervangen we het
besturingssysteem door
een nieuwere die veel meer
eisen stelt. Het interne geheugen kan het
ook allemaal niet meer bijbenen en die
arme harddisk (HD) heeft al miljarden
omwentelingen achter de rug en de
schijf die daarin zit is duizenden keren
beschreven en herschreven en kraakt in
zijn voegen.
Tijd voor een nieuwe computer? Kan
wel maar… zoals een ketting zo sterk
als de zwakste schakel is een computer
zo langzaam als het traagste onderdeel.
Dat onderdeel is met afstand die arme
afgeleefde harddisk.
En laat daar nou een geweldig alternatief voor bestaan!
De Solid State Disk, (SSD) een soort
buitenmodel geheugenstick in de vorm
van een harddisk, vroeger onbetaalbaar
maar tegenwoordig niet zo heel veel
duurder meer dan een gewone HD. Die
SSD is zeker 6x sneller dan een nieuwe
HD en misschien wel 10x dan die oude,

afgeleefde HD die nu in uw computer
zit.
Als u de oude harddisk vervangt door
een SSD lijkt het of uw computer aan
een tweede jeugd is begonnen. De
computer start binnen seconden, de
programma´s flitsen over het scherm!
Als de computer verder in goede staat
is, het beeld nog scherp en helder, dan
is de vervanging van de HD door een
SSD zeker de moeite
waard.
Maar hoe doe je dat?
Op zich geen
ingewikkelde klus, maar
heeft u de computer nog
nooit van binnen gezien,
dan is dat toch wel iets
te hoog gegrepen. Zeker als u de
inhoud van de oude HD naar die SSD
wilt overzetten is deskundige hulp
onontbeerlijk.
Maar omdat het ook weer niet zo´n
grote ingreep is hoeft het uitbesteden
van de klus niet zo veel te kosten. Onze
Hugo Jespers kan u daar zeker meer
over vertellen, en de leden van de
computerclub krijgen bij hem ook nog
korting!
Voor vragen zie zijn advertentie in deze
Nieuwsbrief.
John de Kievith
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Thuiszorg op elk niveau:

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg





Rollator-Badplank-Bedverhogers-Toiletverhoger € 3,00 per week
Rolstoel € 12,00 per week.
Wij verhuren ook vele andere hulpmiddelen zoals Douche– en Postoelen
Antidecubitus matrassen-Looprekken etc.
Wij kunnen u ook helpen met het huren of kopen van een Scootmobiel.

966 805 714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor Avda.J.F.Zaragoza 6
Edif. Mariscal III 03500 Benidorm
Alicante España

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Recept
Lamsvlees gestoofd
(voor 4 personen)

Ingrediënten

1 teen knoflook
600 g mals lamsvlees (cordero)
zout
versgemalen zwarte peper
25 g boter
2 eetlepels olijfolie
2 theel. gedroogde dragon
(estragón)
1 dl. wijn of vleesbouillon
1 blik of pot artisjokharten (400 g)
(corazones alcachofas)
3 bosuitjes

Bereidingswijze: Pel de knoflook en snijd de teen in plakjes. Snijd
het vlees in grote stukken en strooi zout en peper erover. Verhit de
boter en olie in een braadpan en bak het vlees in ca. 5 minuten
rondom bruin. Schep de knoflookplakjes en de dragon erdoor. Voeg
de wijn of bouillon toe en stoof het vlees met het deksel schuin op
de pan in ca. 45 minuten heel zachtjes gaar.
Giet de artisjokken af en snijd ze in vieren. Snijd de bosuitjes in
stukjes van 2 cm. Stoof de artisjokharten en de bosuitjes de laatste
10 minuten zachtjes mee.
Lekker met pasta of rijst en een tomatensalade.
Het gerecht is “vurrukkulluk”, calorie-arm en gemakkelijk om te
maken. Eet smakelijk!

TIP !
Je kunt bij de
Spaanse slager
lamspoot kopen
en die daar
laten uitbenen
(deshuesado).
Is ca. 1200 gr.
De helft kan je
invriezen voor
een volgende
keer.

Redactie
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TANDARTS
Ad-Jan van Bergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /
MONDHYGIËNISTE
 ORTHODONTIE
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN ALS
VOOR (KLIK-) PROTHESES.

CLINICA DENTAL ALBIR
Boulevard de los musicos 18
Edif. Viminal Bloque 2
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL: info@clinicadentalalbir.com

UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal
 Volledige begeleiding bij aan- of verkoop
van uw woning

 Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen

 Database met klanten die op zoek zijn
naar een woning in Spanje

 Aanbod woningen aan de Costa Blanca,
Costa Calida tot aan Costa de Almeria
Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.
Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea
(2 minuten lopen van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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Sudoku *****

4

2

9

8
3

Mail de oplossing
vóór 15/11 naar
redactie@nvcb.net

3

9

8

7

1

4

8

__ __ __ __

6

Mail ons het getal
van 4 cijfers uit de
grijze vakken;
vanaf boven van
links naar rechts.

9
5

7
7
9

3
1

6

3

4

Onder de goede
inzendingen wordt
een fles wijn verloot.

6

2

Veel succes,
de redactie

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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Advieskantoor
- Spaanse belastingen

- Erfeniszaken
- Verzekeringen & Makelaardij
Openingstijden ma t/m vr van 09.30 - 13.30 uur
C/ La LLum 1, Edificio “Traiña” Local 10
03590 ALTEA

Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar
T/F (+34) 96 688 11 76
E info@ingeborgposthuma.com

Wij verzorgen
 de belastingaangifte voor residenten (ieder jaar tussen 1 mei en 30 juni)
 de belastingaangifte voor huisbezitters die niet fiscaal resident zijn
 opstellen van Spaans testament en volledige afwikkeling van erfenissen
 begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer en de inschrijving in het
residentenregister
 verzekeringen: ziektekosten, huis opstal en inboedel, auto, leven, lijfrente en
begrafenis
 volledige begeleiding bij de aan– en verkoop van onroerend goed en de
financiering hiervan.

Wij zijn elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur op de NVCB aanwezig om
algemene vragen over verzekeringen en reizen te beantwoorden.
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Van de chiropractor
Ischias.....
Ischias is een naam die voor vele aandoeningen in de
onderrug wordt gebruikt. De echte oorzaak van Ischias is
echter een irritatie van de ischiaszenuw. Deze zenuw
loopt ,met zijn zijtakken, van de wervelkolom door het bekken naar het been. Als er voordat de zenuw het been ingaat iets op de zenuw drukt en deze raakt geïrriteerd wordt
dat officieel een Ischias genoemd.
De symptomen uiten zich als pijn in de bil, uitstralend naar de heup en vaak ook door het
been naar de kuit tot zelfs tot de voet. Dit alles
kan gepaard gaan met of zonder pijn in de rug,
terwijl de oorzaak zich vaak wel in rug of het
bekken bevindt. Deze klachten zijn vooral voelbaar als er veel gezeten moet worden, in de
autostoel bijvoorbeeld of als er op de aangedane zijde wordt gelegen.

Als deze spier te gespannen is of in een spasme staat, wordt er druk uitgeoefend op de Ischiaszenuw en kunnen de uitstralende klachten
ontstaan. Dit wordt vaak gezien bij mensen met
chronische rugklachten en/of met een (te) holle
rug.
Omdat de oorzaak van een Ischias zo divers is
en omdat de er vaak sprake is van een combinatie van factoren is een juiste diagnose van
essentieel belang. Wanneer niet de OORZAAK
of alleen het symptoom wordt behandeld, zal
behandeling slechts tot kortstondige verlichting
leiden of geen resultaat opleveren.
Alle aspecten van deze klacht moeten worden
behandeld om van deze klacht af te komen.

Er zijn grofweg drie plekken waar de Ischiaszenuw bekneld kan worden: in de wervelkolom,
in het bekken en in de bil. In de wervelkolom
kan een wervel of een ontstoken gewrichtje
druk geven tegen de wortels van Ischiaszenuw
en kan er uitstraling ontstaan. Ook een ontstoken tussenwervelschijf deze prikkeling geven. Deze structuren zijn vaak geïrriteerd als In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in het
gevolg van een belastende houding en scheef- diagnosticeren en behandelen van deze verstand.
velende en vaak lang aanwezige klacht. Door
de oorzaak boven water te krijgen zullen wij op
Als er een scheefstand van het bekken is ont- alle vlakken deze weg nemen.
staan kan dit ook tegen de zenuw aan drukken Dit doen wij door het hele lichaam, met behulp
en in veel gevallen veroorzaakt langdurige van onder andere computeranalyse van de
scheefstand littekenweefsel in het bekken, wat houding, in ogenschouw te nemen en vaak ook
dan weer de zenuw kan beklemmen. Deze multidisciplinair te werken met bijvoorbeeld een
vorm wordt vooral gevoeld bij het zitten.
podoloog.
Verder kan de zenuw klem komen te liggen in of U hoeft niet te blijven rondlopen met deze
onder de Piriformisspier.
klacht, er kan echt wat aan worden gedaan, ook
als u al overal geweest bent.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze
kliniek in Calpe, tel: 965 875 917 of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica Calpe - Jason Gast (Doctor in Chiropractic)
Pagina 41

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 38

november 2015

Adverteerders
Naam
Adios con Amor
Ad-Jan van Bergeijk
Albir Multiservicios
Alex
Alhama Ecotienda
Annemieke Rood MCS
Bob Cats
Buro Thuiszorg Montebello
Carneceria Delicioso
CB. Sat
Centro Dental. Eu

Tarieven
Pag.
24
38
34
cover
39
31
16
20
32
28
30

De Week
Euro Cars
Euro Clinica Rincón
Flores juridisch advies
Fresno
HCB, Hoofdsponsor NVCB

8
26
14
24
40
2

Hugo Jespers, computerreparatie
Impressión
Ingeborg Posthuma
Kapsalon Headlines
Kuijper verhuizingen
Las Coronas
Maaltijdenservice Costa Blanca
Nardia Makelaar
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurante Ciudad Patricia
Restaurant Oh Solomillo!
Rian van Rijsbergen, therapeute
Sacristan
Satcom Digital
Servitur
5Star Clinic

33
31
40
18
43
23
10
38
18
28
12
14
37
8
30
12
32

Wil Spanjers Loodgieter
Zorgservice Flor

18
36

Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief

Zwartwit





2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

Kleur





2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

€ 170,00
€ 140,00
€ 120,00
€ 100,00

* De nieuwsbrief verschijnt maandelijks
vanaf oktober t/m april

Aanvragen

Joop Robbe is bij NVCB contactpersoon voor
de advertenties: redactie@nvcb.net

Technische vragen

John de Kievith is aanspreekpunt voor vragen
m.b.t. uitvoering: redactie@nvcb.net

NVCB Website (www.nvcb.net)
1. De Banner, (met link naar eigen
website)
formaat 468 x 60 pixels
= 2 cm. Hoog, 7cm. lang
(op een 15” scherm)
€ 100,00
2. Banner uit keuze 1 op de
Homepage.
€ 200,00
3. Advertentie, dezelfde afmetingen
als in Nieuwsbrief op een vervolgpagina van de site. Afmeting niet
groter dan 400 x 700 pixels
ongeveer 6 x 10 cm.
€ 200,00
4.
De advertentie zoals in de
Nieuwsbrief, maar dan op de
Homepage.
€ 300,00
Keuze 4 beperkt beschikbaar!
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€ 100,00
€ 85,00
€ 80,00
€ 70,00

Nieuwsbrief NVCB
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