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Vaste activiteiten
Waar?

Dag

december 2015

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

Margje van der Linden
Gerrit Kruse
Cobi de Dooij-Fuchs
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

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

Computers
Evenementen
Entertainment

Trudy Visser
Ank Akkermans, Annemiek Post
Frank van der Swaluw

646 756 423

Gastvrouwen

Carla Kruse
Henny Derksen
Ank Akkermans
Greetje van den Berg
Antoinette Heijnen

Hobby
Instuifsoos

Marianne Heinsius
Carla Kruse

Jeu de Boules

Boudewijn van Meerten

966 875 762
965 866 128
642 953 941

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling

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

John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)

Ziekenboeg

Carla Kruse

Spaanse les

965 894 846

965 882 173
redactie@nvcb.net

965 866 128
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Van de voorzitter
Goede bedoelingen
In mijn vorige bijdragen straalde ik optimisme uit want in dit
nieuwe seizoen gaat het leuk en spannen vrijwilligers zich in om
het de leden van NVCB naar de zin te maken.
Het is altijd aangenaam toeven bij onze club maar soms ben ik
wat minder positief.
Ik liet u via de e-mail weten dat onze
penningmeester Betty Lieferink helaas niet
verder gaat met haar functie. Gelukkig gunt
zij onze vereniging wat tijd.Je hoort ook
weleens gemopper en dat kan over allerlei
zaken gaan. Een buitenstaander kijkt daar
eenvoudig tegen aan maar soms wordt het
gepresenteerd alsof het van levensbelang is.
Ik las de volgende passage in de column
van Bas Heijne in de NRC van 14
november jl. Volgens de schrijver zei
Barack Obama in een tweegesprek:
Wil een democratie functioneren, zegt
Obama, dan zal je in beginsel moeten
uitgaan van de goede bedoelingen –
goodness – van je medeburgers. Anders
gaat het niet. Dat is niet enkel een
voorwaarde voor een democratie, maar
voor het goede leven zelf. "Af en toe zal je
teleurgesteld worden, maar vaker zal je
vertrouwen bevestigd worden."
Ik dacht toen: Verander nu eens enkele
woorden in dat citaat: vervang
"democratie" door "een vereniging als
NVCB" en "medeburgers" door "de NVCBleden".
Zonder aanmatigend te zijn zou ik hier ook
nog het begrip "respect" aan toe willen
voegen. Dan vermoed ik dat wij-allen
eenzelfde koers kunnen varen: wij wensen
een goed leven, natuurlijk voor onszelf en
voor onze naasten. Maar waarom niet ook
voor onze medeleden in NVCB-verband?
Pagina 6

Accepteer elkaar wat meer als mens, als
goedwillend persoon. Ieder van ons kan
terugzien op een leven van opvoeden, van
zorgen voor, van zich verantwoordelijk
voelen. En die terugblik zou ons mild(er)
moeten laten staan ten opzichte van ons
huidig leven en onze omgeving.
Natuurlijk gebeuren er dingen in een
vereniging die het lastig maken om iets
volledig te accepteren. Je mag ervan
uitgaan dat niet iedereen even
"goedgebekt" is, maar zou er toch niet iets
te vinden zijn van "de goede bedoelingen"
waar Obama over sprak? Zijn er nu nooit
momenten in uw en mijn leven geweest
waarvan we achteraf dachten dat de reactie
best ietsje minder heftig had gemogen? Bij
mij wel, niet bij u?
Binnenkort gaat ons voorlopig bestuur van
gedachten wisselen over de toekomst van
NVCB. Uiteraard zal dan ook met de leden
worden overlegd over de koers en de
mogelijke uitkomst van die zoektocht. Al
met al een spannende en interessante
exercitie.
Na deze ontboezeming sluit ik dit
voorwoord af met u fijne feestdagen te
wensen. Geniet van wat ons Evenemententeam voor u in petto heeft en ik hoop dat
ik u in het nieuwe jaar, zowel lichamelijk
als geestelijk, weer in goede gezondheid zal
ontmoeten.
Wim Heijnen, voorzitter a.i.
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Evenementenkalender
December

Januari

Februari

Maart

April

2

Ikea reis naar Murcia

5

Spaanse avond

Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.00 uur

20

Trekking Kerstloterij

Aanvang 15.00 uur Zaal open 14.30 uur

26

Kerst-inloop

Aanvang 11.00-14.00 uur

31

Oudejaarsviering

Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30 uur

10

Nieuwjaarsreceptie

Aanvang 11.00-14.00 uur

17

Stampotmaaltijd

20

Lezing HCB

31

Bingo met ????

3

Aanvang 15.00 uur Zaal open 14.30 uur

Beleggers info/cursus Alex

14

Valentijnsrit (autopuzzeltocht)

21

Muileboomtoernooi

26

Entertainment

Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur

27

Entertainment

Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur

28

Entertainment

Aanvang 14.30 uur Zaal open 14.00 uur

5

Rommelmarkt

Aanvang 10.00 uur

13

Schilderijententoonstelling

27

Paasbrunch

10

Captains Dinner

27

Konings Barbecue

Mei

8

Juni

19

Aanvang 13.00 uur

Moederdag????
Vaderdag????
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

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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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
Zeven dagen per week geopend !
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Mededelingen
Onze nieuwe flyer lijkt goed te werken!
Er melden zich veel nieuwe leden en daar
zal deze flyer zeker aan bijgedragen hebben.
Maar het kan altijd beter; als iedereen er
een paar in de bus doet bij Nederlandstaligen in de buurt, achterlaat op de camping,
of in uw favoriete restaurant, dan stromen
de leden zeker binnen!
Op de tafel bij het mededelingenbord staat
altijd een flinke doos
met flyers.
Neem er een paar
mee, we hebben er
genoeg!

Nieuw bij de NVCB-bar
Elke maandag “12 uurtje”

Bestaande uit:
- Kopje Soep
- Huzarensalade
- Brood met gebakken
ei met ham of kaas,
of kroket.

Slechts 4 euro!
Vanaf 23 nov. ook Spaghetti!

Bibliotheek doet stapje terug
Met ingang van het nieuwe jaar, is de bibliotheek niet meer elke maandag geopend.
De reden is dat er steeds minder belangstelling is om boeken te komen halen en ook dat
de opzet om gratis boeken te lenen en daarmee nieuwe leden te werven weinig effect
had.
Margje heeft aangegeven er daarom mee te
stoppen. De bibliotheek gaat echter vrijwel
zeker door, maar dan op maandag eens in de
14 dagen of eens per maand.

Bridgelessen kunnen weer beginnen!
Onze vertrouwde bridgelerares Ans van
Bijsterveld is weer in
Spanje en wil weer met het
geven van lessen beginnen.
Het beste kunt u zich per email bij Ans
aanmelden; bijsterveldans@gmail.com
Telefoon kan ook: 652 433 871

Helaas geen 12 uurtje op 14 dec. tot 11 jan.!

Verkrijgbaar maandag tussen 12 en 13 uur

SLEUTELEN
Onze voorlopige evenementenkalender in de
Nieuwsbrief is handig, maar het betekent ook
dat er nog wat aan gesleuteld kan worden.
Nu dat is dan ook het geval met een aantal
evenementen in december.
Wij hebben goed naar een aantal van u geluisterd en besloten de kerstmarkt te laten vervallen en daar willen we, als er nog plaats is, een
leuke voorjaarsmarkt van maken. Er zijn in
december teveel markten om een aantal leuke
gasten te kunnen uitnodigen.
Toch laten we Kerst niet ongemerkt voorbijgaan, op 2e Kerstdag houden we een Kerstinloop, gezellig zoals altijd.
U ziet dat nog in de NVCB-mailing in december.
Let voor tijden en nieuws ook op de affiches.
Annemieke Post
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Ware verhalen
Een maandag in nov. 2015 op NVCB
Vanuit Altea rijd je op de N332 richting
Albir en kom je na een rijtje grote zaken
links en rechts van de weg het grote bord
van de NVCB tegen en dan rechtsaf het
terrein op dat al vol staat met auto’s,
scooters en fietsen.
Ja, maandagmorgen is een ontmoetings- en
begroetingsdag op de Club. Een drukte van
jewelste, beneden de deur in en daar het
grote advertentiebord met advertenties van
clubleden, activiteiten, uitslagen en
informatie over de PC, uitnodigingen voor de activiteiten
van bijv. Pilates, computerclub, bowlen en ga zo maar
door.
De bar nodigt gelijk uit om
een koffie te nemen, maar
daarvoor eerst even langs de
dames van de inschrijvingen ledenadministratie, muntenverkoop van de
rode en gele munten (het geldsysteem van
de club) en verder info over reizen boeken
en allerlei activiteiten.
Langs de grote bibliotheek waar je nu gratis
boeken kunt lenen en er een uitgebreide
verzameling boeken ter beschikking staat
om je de komende maanden van echt
leesplezier te voorzien omdat een echt boek
toch leuker is dan lezen van een E-reader.
De koffie kost maar 1 rode munt (1 Euro),
een lekker bakkie.
Rondkijkend zie je mensen keuvelen en
praten over de wereldzaken en wisselen ze
hier hun activiteiten uit. Buiten is de
tuinman bezig het netjes te houden en de 7
jeu de boules banen hebben veel bezoek.
Veel gesprekken gaan niet alleen over jeu
de boules maar ook worden hier de laatste
nieuwtjes uitgewisseld.

Langs het opberghok van de boulesclub,
dan de trap op naar de 1e etage waar het
een drukte van belang is, de Computerclub
links erg rustig met veel mensen achter hun
PC, tablet, telefoon of laptop.
Intensief turen ze naar de schermen en
lossen ze elkaars problemen op, zoals het
niet bereikbaar zijn op internet en of het
downloaden van de nieuwste apps en of
programma’s, terwijl aan de rechterzijde
van de grote zaal mannen met hun keu’s
aan de 2 biljarttafels geintjes maken over de
ballen en waar er veel jolijt is over een
gemiste bal of prachtige carambole,
het rumoer van moppen tappen.
Hilariteit en bewondering lossen
elkaar af.
Aan de bar is het rustig toeven
en heb je een strategisch
uitzicht over de zaal. Er wordt
hier al gesproken over het
nieuwtje dat je een twaalfuurtje kunt
nemen voor 4 euro en dat het hartstikke
lekker is en voor zo weinig geld een leuke
lunch hebt. Zo gezegd zo gedaan en
beneden aan de bar een “Twaalfuurtje”
besteld, een kop (kippen)soep - tjonge wat
veel kippenvlees - en een witte of bruine
boterham met of gebakken ei of kroket en 2
bolletjes huzarensalade met garnituur. Het
is een echt goed idee om dit te presenteren,
(wel veel werk voor de dames die het
maken - maar alle lof - heerlijk). Een kopje
koffie of een glas wijn completeren het
geheel. Op zo’n maandag-morgen kun je
informatie opdoen over alles, van
lidmaatschap, activiteiten - kerstmarktreizen - enz enz, en na de site van NVCB
bezocht te hebben is het menselijk contact
erg belangrijk om verder je beslissing te
nemen over of je mee gaat doen - over de
lijst van activiteiten, om je leven hier verder
in te vullen.
Jan ter Mors
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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

december 2015

 Bij ons heeft U door de week een keuzemenu van € 10,- met een

Voor meer informatie over ons
restaurant, de maaltijdservice en de
menu´s: Alma van Strien, telefoon:
616 884 468, email of bezoek de
website.

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

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.

Restaurante

7
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Evenementen
Oudjaarsviering bij NVCB
Dit oudjaar wordt weer
net zo gezellig als de
twee vorige keren.
Dus weer “Amerikaanse
stijl” waarbij iedereen
een lekker hapje maakt
voor meerdere personen
en daarmee de anderen
verrast.
Het wordt weer leuk!
Kom ook!
De viering begint om 20.00 uur
De zaal gaat open om 19.30 uur.

Trekking Kerstloterij
Zondag 20 december is om
15.00 uur de trekking van onze
NVCB kerstloterij. Om 14.30
uur gaat de zaal open.
De trekking is tijdens een gezellige koffie-leut met iets lekkers.
Het wordt heel gezellig, niet
alleen door de mooie prijzen!
Evenemententeam

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
ANDROID
Vrijdag 4 december geeft de computerclub een instap les Android,
alleen voor beginners!
Wordt weer gegeven door
Hugo Jespers.
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Kerst en Konijn
Ieder jaar komt mijn dochter met de beide
jongens nu 13 en 14 jaar oud, bij ons in
Altea Kerstvieren. Na het zien van heel
Holland bakt, kom ik op het rampzalige
idee om met de Kerstdagen met mijn kleinzonen
een Grande maaltijd klaar te maken voor de
familie. Hoe pak je dat aan, vraag ik mezelf af.
Hierbij komen er beelden uit mijn jeugd naar
boven en uit een tijd dat we onze kippen en konijnen nog persoonlijk opvoedden met zelf gesneden gras, paddenstoelen, en etensresten.
We voerden deze beesten tot ze voldoende waren bijgeschoold waarvoor ze bestemd waren:
consumptie. Als mijn vader dan het konijn uit
het hok haalde om het panklaar te maken, zag hij
mijn verontruste blik en sprak me trefzeker toe:
"Had het maar geen konijn moeten worden,
Jantje". Dan lachte eenieder die het hoorde.
Psychologen van later, zoals Joep van het Hek,
verklaarden dat daar bij veel mensen, heel wat
frustraties uit voortkwamen. Maar alles moet je
natuurlijk plaatsen in de tijd waarin iets gebeurt.
Wat mijn vader in de schuur deed, deden vele
vaders in die tijd. Hij trok het konijn zijn bonte
uniform uit, door na de genadeklap, het aan de
achterpoten op ooghoogte aan de moerbalk te
laten bungelen. Daarna kon het stropen van de
huid beginnen. Die huid werd daarna verkocht
aan de huidenkoopman. De opbrengst was weer
een belangrijke bijdrage voor mijn nieuwe knuffels, die na de feestdagen werden aange-schaft.
Omdat ik vind dat mijn kleinzonen tegenwoordig te ver van deze cultuur en natuur afstaan en
mijns inziens recht hebben om te weten waar het
konijnenboutje vandaan komt, ga ik met hen
naar de konijnenfokker om het konijn te kopen
en zelf panklaar te maken. Mijn vrouw roept
"moet dat nou, ga toch gewoon naar de Supermercado". "Maar nee" roep ik geïrriteerd "als ze
tegenwoordig net geboren zijn weten ze al waar
de kindertjes vandaan komen en nog erger, ook
nog hoe ze daar komen, maar als er een konijnboutje of kalkoen op tafel komt hebben ze geen
idee waar het vandaan komt".
Nogmaals, ik vind dat mijn kleinzonen recht
hebben om te weten hoe het nu werkelijk zit.
Daarom is ook het idee geboren om met de jongens een konijn te kopen bij een

lokale konijnenfokker niet ver van ons appartement in Altea. Daar waar langs het slingerlaantje het bordje conejo te koop staat.
Het Spaanse woord voor konijn.
We staan op het erf van de konijnenfokker met
een tiental hokken waar schattige beestjes met
hun lieve snuitjes tegen het gaas vol verwachting
naar ons kijken in afwachting van wat ze te
smikkelen krijgen. "Nou jongens", zeg ik vol
bravoure, "laten we maar eens kijken wat we de
dames morgen op tafel voorzetten, kies er ieder
maar een uit". De jongens kijken wat onwennig
naar de konijnen, zo van, “dit kan niet waar
zijn”. Heel wijs wijs ik er zelf dan maar twee
aan, door eerst met mijn hand hun ribbenkast te
betasten om te voelen of er wel genoeg vlees op
de botten zit. Ik knik om de Spaanse konijnenfokker te laten weten dat beesten zijn goedgekeurd. Met een handomdraai van deze hombre
(man) zijn de beesten buiten westen. De ogen
van de jongens worden nog groter. Ik spreek de
legendarische woorden: "Hadden het maar geen
konijnen moeten worden". Voldaan door deze
uitspraak vol herinneringen gebaar ik de man
door mijn wijsvinger langs mijn keel te halen of
hij ze ook panklaar kan maken. Bij het zien van
dit alles is de stilte om ons heen te snijden, ik
hoor de jongens en mezelf even slikken.
En ja hoor, precies zoals mijn vader dat deed aan
de spijker van de moerbalk, maar nu onder een
afdak op het Spaanse erf worden de konijnen
onder toeziend oog van mijn kleinzonen van hun
jassen ontdaan. Kijk, dacht ik, dit is nu het echte
leven, nu zien ze hoe de echte wereld er uitziet.
Met een tas vol konijnenbouten vertrekken we
naar huis. De volgende morgen worden de bouten door de jongens en onder mijn toeziend oog
gekruid en gebraden.
Die avond worden de konijnenbouten opgediend
maar de jongens en de dames hebben die dag
niet zo'n trek in conejo. Gelukkig heeft mijn
vrouw nog wat kipfilet. We nodigen een paar
vrienden uit om van de konijnenbouten af te
komen. Het ergste is toch wel de blik van mijn
vrouw waarin ze haar gelijk haalt van "jij moest
toch zo nodig konijnen kopen!".
Jan van den Heiligenberg
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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 aansprakelijksheidsverzekering.
Autoverzekering, ook voor Nederlands
gekentekende auto’s die permanent in Spanje
verblijven.
Ziektekostenverzekeringen 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
Mastroianni
Albir

Menu

September, 2015
Op deze regenachtige dag, echt
Hollands weer, waarbij vele straten onderlopen en je niet normaal
kan rijden of lopen en de riolen
overuren maken en veel stank in
de straten veroorzaken, kiezen
wij met z’n vieren voor dit Italiaanse restaurant. Het wordt door
vele Hollanders bezocht, waarschijnlijk vanwege de prijszetting.
Algemeen
Als we om ca. 18.00 uur
(openingstijd) het restaurant bereiken is men nog druk bezig de
tafeltjes droog en gereed te maken. We kiezen een tafeltje (wij
waren de eersten) achterin en
vlug worden de windschermen
opengetrokken. Direct wordt gevraagd welke wijn we willen
drinken en we kiezen een fles
rode huiswijn. Niet verkeerd:
mooie Cabernet Sauvignon met
Shiraz, 13% vol. De witte van
hetzelfde merk, een Sauvigon
Blanc, 12,5% vol. die we even
proeven is ook mooi. Dus aan de
wijnen zal het vandaag niet liggen.
* De Smulpaap is een lid van NVCB en
geeft hier zijn persoonlijke mening over
het restaurant dat hij heeft bezocht.

3-gangen € 12,40
Mosselen met kaas (2x),
Meloen met ham, Garnalencocktail
De mosselen worden geserveerd op een bord
met kaas en een romige soep, best lekker.
Op het meloengerecht is niets aan te merken:
een groot stuk met daarop de ham gedrapeerd.
De salade is eenvoudig en goed.
***
Lasagne (2x), Zalm met saus,
Spaghetti a la Carabonara
De zalm wordt geserveerd met aardappeltjes,
broccoli en worteltjes: gewoon goed.
De lasagna is erg heet maar dat hoort zo.
De spaghetti is romig en met ham (i.p.v. spekjes).
De ober komt nog wel om kaas
over de lasagna en spaghetti te strooien.
***
Vanille ijs met slagroom en caramel
Gewoon goed en er kan uit een groot
aantal toetjes worden gekozen.
Kosten totaal incl. fooi € 56,00 (4 personen).
Binnen de menuprijs kun je kiezen uit zo'n 30 gerechten, incl. brood, olijfolie en halve fles wijn.
Dit restaurant heeft ook nog een uitgebreid a la carte
menu. De eigenaar en zijn bediening werken vlot.

Misschien waren we daarom ook wel zo snel thuis?!
Waardering:
Eten
Bediening
Sfeer

6,5
6,8
7

Beslist niet duur
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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
Een bezoek aan de wijnproeverij van
Enrique Mendoza is meer dan proeven

Enrique Mendoza is een wijnmaker met een
in de familie gegroeide, grote passie voor
het maken van de beste wijnen. Hij geniet
dan ook een grote, internationale vermaardheid in het maken van elegante en zeer
smaakvolle kwaliteitswijnen en deelt de
geheimen daarvan graag met zijn bezoekers.
Hij heeft twee wijngaarden in de provincie
Alicante. De wijn die gemaakt wordt voor
de familie-consumptie waarvan de
druivenranken groeien rondom de Finca
Chaconero in Cabassa de la Virgin de
Vilera.
En, voor ons beter bereikbaar en ook meer
op bezoek ingesteld in Alfaz del Pi, op maar
10 minuten van Benidorm. Goed door
borden aangegeven vanaf de afslag op de
Carretera N332 naar Alfaz del Pi, vind je de
wijnvelden en de statige, voorname
wijnproeverij van Enrique Mendoza
gemakkelijk.
Hier worden de top kwaliteit wijnen
gemaakt en groeien o.a. de Cabernet-, de
Merlot- en de Pino Noir druiven, die na het
plukken worden geplet, gekneusd en geperst
met zeer geavanceerde apparatuur, en een
maandenlang rijpingsproces op speciaal
hout ervoor zorgt, dat de Mendoza wijnen in
de hele wereld in top-restaurants gedronken
kunnen worden.

Hier zijn overduidelijk ervaren en zeer betrokken professionals aan het werk. Dat
zorgvuldige productie proces ‘Hoe maak je
topwijn?’ delen de Mendoza mensen graag
met jou, om daarna samen te proeven wat
gepassioneerd specialistenwerk weer voor
heerlijks en moois heeft voortgebracht. Dat
proeven gebeurt in de prachtig aangelegde
tuin met uitzicht op de jonge wijnranken en
de palazzo-achtige, klassieke villa waarin de
zeer interessante wereld van het eigentijdse
wijnmaken plaats vindt.
Bezoeken dus! Van dinsdags tot en met vrijdags is de rondleiding om 10:00, 12:00 en
16:00 uur (tussendoor komen kan wel maar
dan is er geen rondgang en toelichting mogelijk, je zit dan net overal tussen in) en op
zaterdag om 10:00 en 12:00 uur.
HOE KOM JE ER?
Enrique Mendoza Viticultur
Neem op de N332 de afslag 65 naar Alfaz
del Pi, passeer het winkelcentrum(pje) Arabi
(rechts) en neem op de rotonde de 3e afslag.
Volg daarna de Cami del Romeral tot aan de
statige ingang van Bodega’s Enrique
Mendoza.
Veel genoegen in alle opzichten!
Copyright www.costablancavoorjou.com
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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
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Vrienden

Delen

"Wij kunnen slechts vijf vrienden aan".
Stukje uit de krant. De gemiddelde
mens kan niet meer dan vijf innige
vriendschappen aan. Een publicatie van
Britse en Finse onderzoekers. Komt er
een nieuwe vriend bij, dan zal een ander
minder aandacht krijgen. Tot zover dat
artikel in het AD. Toevallig zat ik deze
week met vier vrienden aan een tafeltje
in een clubhuis. Ik, schreef hier eerst; met vier mensen. Maar het was dat uurtje zo gezellig dat ik 'mensen' vlug veranderde in vrienden. Goh, wat was dat
een gezellig uurtje. Waarbij ik gelijk
denk; - en dat uurtje was net lang genoeg. Een enkeling dronk niks, een ander 1 kopje thee, 1 koffie en ik met een
ander 2/3 bruine Belgische biertjes. Is
dat van belang? Ja, én dat uurtje én die
biertjes. Een mens wil iets wat gezellig
is, lang vasthouden. Logisch, maar onverstandig. Denk ik. Niet langer, wel
vaker. En datzelfde geldt voor de biertjes. Niet meer, wel vaker. Over de tijd
is te praten, maar over de biertjes niet.
Van de tijd maken we twee uurtjes totaal, waarvan we het 1e uur vullen met
koffie, thee en een lekker koekje. En dat
gerust twee keer. En dat doen we overmorgen weer. Met dezelfde vijf vrienden.

Ook een artikel uit de krant. Ging over
DELEN. Van dingen die mensen een
keer hebben gekocht, een keer hebben
gebruikt en daarna soms een jaar niet.
Het ging over een straat in Rotterdam
waar de bewoners elkaar hadden gevonden en ingezien dat zulk een artikel niet
door een buurman behoeft te worden
aangeschaft. Het ging van camper tot
boormachine. Van kruiwagen tot beamer. Ik werd zeer vrolijk bij het lezen
van dat artikel. Onze generatie is er één
die een halve eeuw alles kocht voor
zich zelf. Niet egoïstisch bedoeld, maar
omdat we er het geld voor hadden en
mijn buurman ook. Gezellig samen
schuren met - allebei - een nieuwe
schuurmachine op dezelfde dag. Die
van mij net een beetje duurder. En nu
hebben we alles te veel. Daaraan dacht
ik bij het opruimen van de woning naar
de schuur. Waarin nog het opruimen
van de vorige keer stond, hetgeen dus
eerst moest worden opgehaald ten behoeve van de rommelmarkt van de kerk.
En toen pas kon ik het overschot uit
mijn huis kwijt in de schuur. Op naar de
"Deeleconomie". Alleen de winkeliers
keuren het af.

Arisoldaat

*Is een pseudoniem van een gewaardeerd oud-lid

Arisoldaat*

van NVCB
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In gesprek over Jeu de Boules met....
Els en Boudewijn van Meerten
De schrik zat er goed in tijdens de laatste
jaarvergadering Jeu de Boules. Elly
Schenk trad af als voorzitter en er was
voor haar geen opvolger. Geen bestuur,
geen Jeu de Boules was de conclusie
maar spontaan stond een aantal mensen
niet lang daarna klaar om Bestuursfuncties op zich te nemen.
Ondermeer de man met wie ik vandaag
praat over deze activiteit; hij heeft het
voorzitterschap op zich genomen. Vandaag
is ook Els aanwezig die graag Jeu de
Boules speelt en achter de schermen er
voor haar man is. Erg fijn is daarnaast het
aanbod van Elly om bij te springen als dat
nodig is.
Els en Boudewijn wonen al lang in Spanje
en zijn ca. 15 jaar lid van NVCB. Ze
hebben beiden veel bestuurlijke ervaring en
dat komt nu goed van pas. Naast het
bridgen spelen ze graag dat spel met die
zware metalen ballen. Ze vinden het beiden
prettig activiteiten buitens huis te hebben.
Letterlijk zegt Els hierover: "de deur uit,
wegwezen!"
Wat is er zo aardig aan Jeu de Boules?
Ik heb amper mijn vraag gesteld of Els en
Boudewijn sommen vele pluspunten van
het spel in willekeurige volgorde op:
Het is een gezelschapsspel dat mannen
samen met vrouwen kunnen spelen. Je bent
lekker buiten en vooral hier in Spanje kan
dat bijna altijd, heerlijk in de zon of anders
met een trui aan als het weer wat minder
wordt. Het is fysiek niet zwaar en je kunt
het ook spelen met een lichte lichamelijke
beperking. Zelfs als je niet kunt bukken
bestaat er een hulpmiddel, touwtje met
magneetje, om de ballen mee op te rapen.
Dat betekent dat je het tot op hoge leeftijd
Pagina 22

kunt spelen, zonder blessures, met
gemakkelijke spelregels en niet duur en dus
toegankelijk voor iedereen.
Maar wat ze het alleraller aardigst aan deze
activiteit vinden is het feit dat je er
vrienden mee maakt, het is gezellig. Je
merkt een bepaalde saamhorigheid, vooral
na die laatste vergadering; iedereen helpt
spontaan mee met alles wat er rondom het
Jeu de Boules moet gebeuren.
Elke maandag- en vrijdagochtend wordt er
gespeeld. Er zijn ca. 40 spelers geregistreerd, maar er komen steeds weer nieuwe
spelers bij. Bij het NCVB gebouw zijn 7
banen beschikbaar; per baan kunnen
minimaal 4 personen spelen. De deelnemers schrijven zich na binnenkomst in en
moeten worden ingedeeld. Boudewijn
vertelt hoe hij dat doet. Alle deelnemers
krijgen een nummer en deze nummers
worden door elkaar gehusseld en daaruit
worden spelersparen samengesteld.
Er wordt steeds gespeeld tot een paar 13
punten heeft bereikt en als er tijdens het
spel een meningsverschil is over de afstand
van een bal t.o.v. de zgn. "but" wordt een
rolmaat gebruikt.
Wie is de beste speler van NVCB?
Tegelijk noemen Els en Boudewijn Freek
Beerepoot maar ook Ko Staneke speelt erg
goed.
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Waar komt de naam Muileboom vandaan?
Theo Muileboom is een oud, inmiddels
overleden, lid van NVCB waarnaar ook een
Jeu de Boules toernooi is genoemd. In de
vereniging zijn maar weinig leden die hem
kennen en daarom wordt deze vraag ook
vaak door Jeu de Boules spelers gesteld.
Wordt er weleens gemeen of vals gespeeld?
"Ha ha, dat kan niet" reageren Els en
Boudewijn. "Wel is een beginnende speler
weleens teleurgesteld als zijn bal wordt
weggeketst door een bal van een wat meer
ervaren speler".
Heb je na het spelen weleens spierpijn?
"Neen" lacht de nieuwe voorzitter "wel
dorst, haha!".
Hiermee wordt een bruggetje geslagen naar
een feit waar Els en Boudewijn erg
verheugd over zijn.

december 2015

Na afloop van het spel op maandag helpt
bijna iedereen mee met opruimen om
daarna gezamenlijk de speldag af te sluiten
met een lunch (het zgn. "twaalf uurtje") op
het terras aan de voorzijde van het NVCB
gebouw.
Tafels en stoelen worden klaargezet en Bep
van Kessel serveert, huzarensalade, soep en
brood met kroket of eieren met kaas of
ham.
Daarbij wordt natuurlijk een drankje
gedronken om die dorst, waar Boudewijn
over sprak, te lessen. Er wordt gezellig
nagepraat over de prestaties van die
ochtend maar zeker ook over allerlei andere
dingen. "En dat schept een band!",
concluderen Els en Boudewijn enthousiast.
Tot zover het gesprek met Els en
Boudewijn over Jeu de Boules: “Bedankt”.
Marianne de Wit, redactie

Alle deelnemers van zo maar een mooie Boule dag (foto: Jellie van Althuis

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 19.30 tot 23.00 uur voor alle NVCB-leden.
Nu in de bovenzaal van ons clubgebouw.
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WERELDLICHTJESDAG
Een wereldwijde herdenking van alle overleden kinderen. Iedere aanwezige mag iets bijdragen in de vorm
van een gedicht, lied of anderszins. Om 19.00 uur
worden de kaarsjes aangestoken. (Waxinelichtjes
worden uitgedeeld. Wilt uzelf een leeg jampotje meenemen?). Vervolgens zal er een minuut stilte zijn.
Ook iedere betrokkene van NVCB is hiermede van
harte uitgenodigd. Aanvang 18.30 uur.
Met een groet vol licht, Henriette v.d. Heijden
(Jardin de l´ Albarda) Calle Baix Vinalopó 8 03750 Pedreguer
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Ik las in El PAÍS
Een schilderij met geschiedenis
Het schilderij El Abrazo (De
Omarming) van Juan Genovés
(Valencia 1930) zal bij de meesten van
ons dezelfde reactie oproepen: nooit
van gehoord! Maar een artikel van
Ángeles García in El País van 22
oktober maakt mij nieuwsgierig. Met
Googlen op de naam van schilder en
kunstwerk kan ik
het ook terugvinden op Internet. Het
schilderij van 151 x
201 cm stelt een
groep van voornamelijk mannen
voor, de meesten
gezien op de rug,
op het moment dat
ze de armen om
elkaar heen hebben
geslagen. Het is
bijna helemaal in bruintinten
geschilderd. Het kunswerk wordt
gezien als een symbool voor de
Transición, de periode in de geschiedenis waarin Spanje weer een
democratie werd en de onderlinge
verhoudingen tussen de Spanjaarden
werden hersteld. Het is ook bekend
onder de naam Amnestía.
Het schilderij vormde daarnaast een
inspiratie voor een beeldengroep op de
Plaza Antón Martin in Madrid,
opgericht ter herinnering aan de
advocaten die omkwamen bij de
aanslag van Atocha in 1977. Je zou
verwachten dat een kunstwerk met zo’n
politieke betekenis op een prominente
plaats zou hangen in een museum of
ander openbaar gebouw, zodat iedereen
het kan bewonderen.

Jammer genoeg dus niet! Het bevindt
zich, met nog 12.000 andere werken, in
het depot van het Reina Sofía Museum
in Madrid en maakt geen deel uit van
de vaste collectie (ongeveer 3000
stuks). Maar misschien komt daar
binnenkort verandering in. Het Congreso de los Diputados (de Spaanse
Volksvertegenwoordiging) heeft een
akkoord gesloten om het uit de anonimiteit te halen en
wil het een plaats
geven binnen haar
muren. De directie
van het Reina Sofía
zal het verzoek overwegen en eind november een beslissing hierover nemen.
De kunstenaar
Genovés is er blij
mee: “het Congreso
is de perfecte plaats voor het schilderij!”. Het bericht over de nieuwe
bestemming van zijn Abrazo bereikt
Genovés in zijn geboorteplaats
Valencia, waar hij een appartement
heeft met uitzicht op zee. Hier doet hij
gewoonlijk zijn ideeën op voor de
kunstwerken die tot stand komen in zijn
atelier in Madrid.
Hij vertelt dat hij niet teleurgesteld is
dat het schilderij meestal niet voor
publiek te zien is: “Ik weet dat ik met
mijn andere werk wel voorkom in
permanente collecties en dat ik ook
vertegenwoordigd ben geweest in
belangrijke exposities”. Genovés
voltooide het schilderij in 1976, maar
begon er een paar jaar eerder aan. “Ik
kwam op het idee toen ik in Madrid een
middelbare school zag uitgaan en een
groep jongens langs me zag lopen.
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De geweldige uitgelatenheid die ze
uitstraalden, terwijl ze de armen om
elkaars schouders geslagen hadden,
vond ik prachtig!”
Genovés wordt beschouwd als een
vernieuwer van de schilderkunst van
midden jaren 50 en zijn werk heeft ook
altijd een politieke lading gehad. Hij
was tot op hoge leeftijd actief in de
PCE, de Partido Communisto de
España. El Abrazo hangt in de jaren 70
in zijn atelier in Madrid, een ruimte
waar in de tijd van Franco veel actiegroepen bij elkaar komen. De acties
zijn gericht op het vrijlaten van
politieke gevangenen en ze kiezen de
afbeelding van het schilderij om te
gebruiken bij hun acties. Genovés
wordt meteen daarna opgepakt voor het
verspreiden van illegale propaganda
tegen het Francobewind.
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Als hij een week later weer wordt
vrijgelaten is het schilderij verdwenen!
Zijn galeriehouder die niet op de
hoogte is van de bestemming van het
werk heeft El Abrazo verkocht aan een
verzamelaar in Chicago. Na veel
onderhandelingen kan dit schilderij
worden omgeruild voor ander werk van
Genovés en komt het schilderij terug in
Spanje. Hier belandt het eerst in het
MEAC (het Museo Español de Arte
Contempóraneo) en in 1988 in het
Reina Sofía, waar het in het depot
verdwijnt….
Maar vanaf eind november zal het dus
hopelijk te zien zijn in het Congreso de
los Diputados!

Chris van Gennip-Van der Scheer

www.eurocarslanucia.com
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Koop en Verkoop!

HCB
OSTEOPOROSE
HART- EN VAATZIEKTEN

Op deze plaats kunnen NVCB-leden
voortaan overtollige zaken (voorlopig
gratis) te koop aanbieden of er juist om
vragen. Aanbiedingen of vragen sturen
naar: redactie@nvcb.net

Onze hoofdsponsor wil ons graag informeren over datgene wat u wel en niet
kunt doen om het leven met osteoporose
(botontkalking) en hart- en vaatziekten
aangenamer te maken.
Dit willen zij woensdagmiddag 20
januari doen in ons clubgebouw.
Iedereen is welkom, ook niet- leden.

Te koop aangeboden:

Programma:

———————————————–——

14.30
15.00
15.30
15.45
16.15

Fietsendrager voor auto, geschikt voor
twee fietsen. Prijs € 35,tevens
Kinderstoel en babybedje, z.g.a.n.
Prijs: € 10,- per stuk.
Ko Staneke, tel: 966801826

zaal open
leven met osteoporose
pauze met wat lekkers
leven met hart- en vaatziekten
einde

Daarna wordt er onder het genot van een
hapje nagepraat en is het mogelijk om
vragen te stellen aan een verzekeringsdeskundige van het ziekenhuis over de
kostendekking door uw verzekeringsmaatschappij. Er blijken nog altijd
vraagtekens en misverstanden hierover
te bestaan. Dus denk niet dat het een
saaie middag is, maar
GRIJP UW KANS!
Opgeven bij Annemieke Post
tel. 642 601 542
annapost@outlook.com

Prima ATB fiets, Hydr. Schijfremmen,
merk Puch. Prijs € 200,Dick van Tol, tel: 0031 728 500 940

———————————————–——

Susuki Swift GLS,
Prijs: nu € 1000,-. APK tot 9-2016
82.000 km. gereden.
Jan ter Mors, tel: 651452188
———————————————–——

Papagaaienkooi, 168x80 cm.
Slechts zes maanden gebruikt.
Prijs: € 70,-.
tevens
Antieke kast, tweedeurs, twee laden.
Kleur: eiken 115x180 cm.
Prijs: € 100,Yvonne de Jong, tel: 642374744
———————————————–——

Mooie, z.g.a.n. 50 cc scooter.
Kleur wit. Nauwelijks bereden.
Prijs: € 600,Aad Wessling, Tel: 965 878 814

————————————————
Gevraagd:
Grote koekenpan, voor in onze eigen
NVCB-keuken.
Geven aan Annemieke of Sjef
———————————————–——
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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 :

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!

Varkenshaas met Champignonsaus
Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus (supplement € 2,00)
Zalmfilet of Dorada (supplement € 2,00)
Groenten en frites
Dessert :

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 15,incl. wijn, brood en aioli.
Pagina 28

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 38

december 2015

Evenementen

Bingo en….Pannenkoeken!
Een vreemde combinatie misschien maar die op 8 november toch heel gezellig uitpakte. Er was redelijk
veel belangstelling dus een lekker drukke bedoening.
De pannenkoeken in verschillende smaken waren
verrukkelijk en je mocht er zoveel als je wilde!
Met een gemoedelijk volle maag kon aan de
Bingo worden begonnen, de leuke prijzen
kwamen nu eens niet bijna allemaal bij dezelfde
personen terecht dus iedereen kon voldaan
en tevreden huiswaarts.

HOTEL CANINO Y FELINO
HONDEN EN KATTEN PENSION
*****
ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO
HONDENOPLEIDINGCENTRUM
*****
PELUQUERIA CANINA
TRIM SALÓN
*****
CRIADERO
RASHONDERFOKKERIJ
*****
BOUTIQUE CANINO
PET SHOP

TEL.: 965 855 981 - MÓVIL: 660 103 003
www.caraby.net - info@caraby.net

BENIDORM

Aanwinsten bibliotheek NVCB dec. 2015
Romans
Ahern. C.
ps. Ik hou van je
Bailey.E.
Spiegelingen
Burgers J. e.a.
Als man en vrouw
Collins. J.
Getrouwde minnaars
Collins. S.
De hongerspelen
Festen & v.Minden.
Wees eerlijk
Hislop. V.
Plaza Granada
Hosseini. K.
En uit de bergen de echo
Kinsella.S.
Shopaholic & baby
Picoult. J.
Voor de wolven
Reid .B.
Het huis 1000 dromen
Reid. B.
Kind van de zee
Thrillers
Baldacci. D.
De verraders
Cornwell. P.
Zuurstof
George. E.
Zand over Elena
Grisham. J.
De getuige
Jackson. L.
Slaap zacht
Nesbo. J.
Headhunters
Reece. G.
Muis
Reichs.K.
Spinnenbotten
Roberts. N.
De zoektocht
Roberts.N.
Droomwereld
Ross. Th.
Het meisje uit B. Aires
Tracy. P.J.
Engelenmoord
--------------Met onze dank aan de gulle gevers.
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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.: 965
609
629
Fax: 965

882
601
338
881

288
784
868
947

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.
Website 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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Opinie
Elk vogeltje zingt zoals ……
Een van de leuke dingen van onze vereniging is wel dat je, na
enige oefening, heel aardig kunt bepalen welk beroep elk medelid in
een vroeger leven heeft gehad.
Want, we kunnen er niet omheen, het beroep dat je tientallen jaren hebt
uitgeoefend vormt je persoonlijkheid en manier van denken, het zal ook na
een pensionering zeker invloed hebben op je doen en laten.
Niet dat er direct sprake is van “beroepsdeformatie“ maar toch… de gewezen
politieagent zal altijd bedacht zijn op mogelijke misstanden, de schoolmeester
zal al snel vergeten niet voor de klas te staan. Zo herken je ook al vlug de geslepen
ambtenaar, manipulerende politicus of de verstrooide wetenschapper.
En zo kan je doorgaan; de bazige ondernemers, stoere zeelui, handige bouwvakkers,
creatieve kunstenaars of de pietluttige secretaris, - mannen of vrouwen-, we hebben ze
allemaal in de club.
De meeste mensen kunnen, of ze willen of niet, die ingesleten beroepstrekjes slecht
verdoezelen. Niet op de laatste plaats omdat ze die bij zichzelf niet eens herkennen.
Anderen zien het wel en ergeren zich daar niet zelden behoorlijk aan.
Die grote verscheidenheid kan dan ook allerlei problemen opleveren, we hoeven niet in
voorbeelden uit het verleden te vervallen maar je hebt niet veel verbeelding nodig om
te begrijpen dat het bazige baasje al snel overhoop kan liggen met de stoere zeeman of
de vrijzinnige kunstenaar.
Maar al die verschillen kunnen ook heel goed uitpakken, als het lukt de positieve kanten van al die beroepstrekjes in te zetten voor de club zijn we al een stuk verder.
Wel is het dan nodig dat we ons niet ergeren aan al die bijzondere trekjes maar vooral
ook oog krijgen voor onze eigen “deformaties”, want het is heus waar, we hebben ze
allemaal, zeker op onze leeftijd.
Eigenlijk een mooie Kerstgedachte; laten we elkaar accepteren zoals
we (geworden) zijn en vooral ook eens naar onze
“eigen-aardigheden” kijken!
John de Kievith

De keuze van de beroepen in dit stuk is willekeurig,
elke gelijkenis met personen of situaties
is geheel toevallig!
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Computernieuws
Apps kopen voor de iPad
Om betaalde apps, muziek of boeken op
de iPad te krijgen kunnen die worden
gekocht bij de iTunes/Appstore van
Apple.
Apple wil graag dat u
uw creditcard
daarvoor gebruikt,
dat koopt makkelijker
en mischien koopt u
dan ook meer!
Niet iedereen vindt dat
prettig, je moet immers
al je creditcardgegevens
delen met Apple.

Die giftcards zijn overal te koop, maar
een in Spanje gekochte card kan alleen in
de Spaanse iTunes/Appstore worden
gebruikt, erg lastig met al die Spaanse
titels en ander aanbod.
Maar… sinds kort biedt
onze eigen Nederlandse
HEMA de iTunes giftcards via Internet aan.
digitaal.hema.nl
Gewoon via Ideal of zo
betalen en u krijgt direct
het codenummer van de
card per email toegestuurd!

Maar er is ook nog de mogelijkheid om
met een z.g. “iTunes giftcard” een
bedrag als tegoed op uw iPad account te
zetten.

Dat codenummer vult u in onderaan op
de geopende Appstore app op uw iPad.

Gekochte apps of muziek worden dan
van dat tegoed afgeschreven.

John de Kievith

Dus, als u liever niet uw creditcard
gebruikt, ga dan even naar de Hema!
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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 10
Urb. Rinconada Real - local 5
03503 Benidorm

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
Pasta met tonijn
(voor 4 personen)

Ingrediënten
3 eetlepels olijfolie
1 teen knoflook
8 lente- of bosuitjes
2 blikken 185 gr. tonijn naturel met
water
4 theel. kappertjes (Alcaparras)
8 stukjes gedroogde tomaat
1 blikje tomatenpuree
3 à 4 eetlepels marscapone
400 gr. pasta

Bereidingswijze: Zet water voor de pasta op. Pel ondertussen de
knoflook en snijd de teen in plakjes. Snijd de lente- of bosuitjes in
stukjes van ca. 1 cm. Snijd de gedroogde stukjes tomaat klein.
Laat de tonijn uitlekken. Doe de pasta in de pan als het water kookt.
Verhit ondertussen (in een wok) de olie en bak achtereenvolgens de
lente- of bosuitjes, knoflook en stukjes tomaat (alles niet langer dan
5 minuten). Voeg de kappertjes en de tonijn toe en verwarm het
geheel. Meng daarna het blikje tomatenpuree er doorheen. Giet de
pasta af als hij gaar is, voeg hem toe aan de groente en tonijn in de
wok en vermeng het geheel.Voeg als laatste de eetlepels marscapone toe en meng die door het gerecht.
In een wip op tafel en iedereen vindt het lekker. Eet Smakelijk!

TIP !
Proef voordat je
het gerecht opdient.
Meer kappertjes
en/of gedroogde
tomaat maakt het
gerecht zouter.
Meer marscapone
maakt het gerecht
smeuïger maar
ook vetter!

Redactie

BOWLEN met NVCB
Elke laatste donderdag van de maand om 15.45 uur.
We spelen in bowlingcentrum “Big Fun”.
Winkelcentrum La Marina. La Cala de Finestrat.
We spelen 3 games voor € 8,- Schoenenhuur € 1,- p.p.
Na afloop is er gelegenheid om samen te gaan eten.
Informatie en aanmelden bij Aad Wesseling,
tel. 965 878 814
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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 *****

2
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4
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2

9

8
5

6

7

Mail de oplossing
vóór 15/12 naar
redactie@nvcb.net
Onder de goede inzendingen wordt een
fles wijn verloot.
Oplossing nov.nr.

1

7

9

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

5

Winnaar fles wijn:
F.J. Beerepoot

4

5
9

1 9 4 7

6

Succes, 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
Pagina 39

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 38

december 2015

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
Uitstralende pijn in het been.....
In de praktijk komen klachten in rug het meest voor. Dit kan
gepaard gaan met uitstralende pijn in een of beider benen
Deze uitstralende pijnen worden veroorzaakt door irritatie of
beschadiging van de zenuw. Dit ontstaat als een zenuw
langdurig onder druk staat, zoals bij een hernia of als een
wervel tegen de zenuw duwt.
Vaak is de betreffende zenuw al langere tijd
bekneld en worden de symptomen zoals pijn,
tintelingen, doofheid en minder kracht veroorzaakt doordat de wisselwerking van de signalen
tussen de hersenen en het desbetreffende
lichaamsdeel niet goed doorkomen. De zenuw
doet dus makkelijk gezegd zijn werk niet naar
behoren. Het is te vergelijken met een elektriciteitsdraad waarvan de omhulsel is beschadigd en kortsluiting maakt. Mensen klagen
over pijn in de benen tijdens lopen, tintelingen of
pijn bij zitten, pijn in de bil uitstralend naar de
knie en zelfs helemaal tot in de voet(en).
Dit probleem kan worden opgelost door de
oorzaak van de inklemming van deze zenuw
weg te nemen, dus de druk op de zenuw weg te
nemen. De zenuw kan in verschillende plaatsen
bekneld zijn; in de wervelkolom, in het bekken
en in de bilregio. Het is van essentieel belang de
werkelijke plek van beknelling vast te stellen.
Vaak wordt te snel de schuld gegeven aan
uitstulpingen, hernia´s of slijtage van de tussenwervelschijven in de wervelkolom en wordt de
verkeerde behandelmethode gestart. Meer dan
eens ligt de oorzaak net buiten de wervelkolom,
zoals inklemming van de Ischiaszenuw in het
bekken.
Deze zenuwinklemming geeft uitstraling in het
been meestal tot aan de knie met pijn in de bil.
De aandoening wordt veelvuldig foutief gediagnosticeerd als zijnde een hernia.

Wij merken in de praktijk dat mensen te lang met
dit soort klachten rondlopen, soms jaren, voordat
de juiste diagnose wordt gemaakt. Onze kliniek
is gespecialiseerd in het diagnosticeren en
behandelen van deze klachten.
Door middel van Chiropractische technieken als
manipulaties, mobilisaties, bindweefsel/spiertechnieken en aanpassingen in de houding kan
de druk van de betreffende zenuw worden
weggenomen. Wel moet daarna de zenuw herstellen.
De zenuw is na inklemming beschadigd en zal in
zijn geheel moet herstellen na het wegnemen
van de oorzaak van de druk. Dit is een langzaam proces en dit betekent dus, dat na het
wegnemen van de oorzaak van de uitstralende
problemen, het enige tijd duurt voordat de
zenuw zijn werk weer volledig en zonder pijn
doet. Dit proces kan wel worden versneld door
het nemen van vitamine B tabletten en het
injecteren van Vitamine B12. Verder is er géén
andere therapievorm die een ingeklemde zenuw
vrij kan maken.
In onze kliniek combineren wij Chiropractie,
houdingsoefeningen en het nemen van voedingssupplementen om dit soort problemen met
groot succes te verhelpen door alle aspecten
van het probleem aan te maken. Indien nodig
maken we gebruik van röntgen en MRI onderzoek om onze diagnose te ondersteunen.

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)
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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

Jaargang 38

december 2015

__________
__________
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