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Vaste activiteiten
Waar?

Dag

januari 2016

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
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 (1e & 3e maandag v.d. maand)
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/div. workshops
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
Boven
Boven
Boven
Beneden
Boven
Zaterdag
Boven
Zondag

Hoofdsponsor van de NVCB

Pagina 4

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.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

Functies/Taakverdeling seizoen 2015
Bibliotheek
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

Mona Kapsenberg
Gerrit Kruse
Cobi de Dooij-Fuchs
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

966 866 590
965 866 128
965 882 173
965 878 814
652 433 871

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
Mascha van de Schuit

966 875 762

Jeu de Boules

Boudewijn van Meerten

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

Margaret de Vree

966 867 333

Kuieren

Vacant

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
Saamhorig in 2016
Om te beginnen wens ik u een gelukkig,
gezond en fijn 2016 toe.
Een voorval half december grijp ik aan om te vertellen hoe trots ik ben op de leden van onze vereniging.
Ik doel daarbij op de lezing van onze
hoofdsponsor Hospital Clínica Benidorm
(HCB). Op zijn zachtst gezegd liep die
lezing heel anders dan was voorzien en
waar we op waren voorbereid. Ik baalde
in eerste instantie maar het verheugde mij
enorm te zien hoeveel flexibiliteit onze
vereniging op dat moment
tentoonspreidde en hoeveel
saamhorigheid onze leden toonden.
Toen de spreekster van HCB aangaf dat
ze met behulp van allerlei apparatuur een
presentatie wilde houden werd de ruimte
door de leden spontaan binnen de kortste
keren aangepast om dat mogelijk te
maken. In een mum van tijd werd de zaal
omgetoverd en dat zonder enig
onvertogen woord. En wat ik al schreef,
trots was deze voorzitter a.i. natuurlijk.
Op zo’n moment tonen we met elkaar dat
we tegenvallers aan weten te pakken en
gezamenlijk klaar staan om het hoofd te
bieden aan dingen die zich onverwacht
aandienen. We zetten er met zijn allen de
schouders onder.
Het jaar dat nu voor ons ligt, zal voor een
belangrijk deel verder gaan zoals we dat,
misschien al jaren, gewend zijn. Daar is
natuurlijk niks mis mee. Maar misschien

Pagina 6

brengt het nieuwe jaar ook wel nieuwe
mogelijkheden, nieuwe uitdagingen. Wij
wijzen veranderingen op voorhand
natuurlijk niet af. We kunnen ze in ieder
geval bespreken en onderzoeken. De
uitkomst zou heel verrassend kunnen zijn
met perspectieven, voor u, voor mij of
voor nieuwe leden.
In onze activiteitenfolder staat niet voor
niets dat vraagteken als allerlaatst
symbool: het staat te wachten op uw
ideeën en suggesties.
Het zou geweldig zijn als het lukt om de
schat aan ervaringen binnen ons al 42 jaar
bestaande NVCB aan bod te laten komen.
Samen dingen onder ogen zien, samen
mogelijkheden onderzoeken, ons samen
inspannen om ook de toekomstige leden
een thuishaven binnen NVCB te bieden;
dát is uw opgave voor de medeleden en
voor het voorlopig bestuur.
Saamhorig is het woord dat hierbij past.
Dat we dit met elkaar kunnen, zullen en
moeten koesteren en nu alleen nog maar
in praktijk hoeven te brengen; wat een
uitdaging!
Nogmaals, een heerlijk jaar toegewenst!
Wim Heijnen, voorzitter a.i.
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Evenementenkalender
Januari

10
17
20
31
3
14
21
26
27
28

Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 11.00-14.00 uur
Stampotmaaltijd
Lezing HCB
Aanvang 15.00 uur Zaal open 14.30 uur
Bingo met ????
Beleggers info/cursus Alex
Valentijnsrit (autopuzzeltocht)
Muileboomtoernooi
Entertainment
Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur
Entertainment
Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur
Entertainment
Aanvang 14.30 uur Zaal open 14.00 uur

Maart

5
20
27

Rommelmarkt
Aanvang 10.00 uur
Crea-doe-markt en expositie van schilderijen
Paasbrunch
Aanvang 13.00 uur

April

10
27

Captains Dinner
Konings Barbecue

Mei
Juni

8
19

Moederdag????
Vaderdag????

Februari

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

Vleugje Spaans voor onze Nieuwsbrief !
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We vroegen u al eerder om een nieuwe naam voor de Nieuwsbrief te bedenken, daarop
kwamen heel wat reacties waaronder heel bruikbare. Helaas kan de naam niet zomaar
worden veranderd, daar is een verandering van het Huishoudelijk Reglement voor nodig
en daarvoor weer een ledenvergadering… Dus laten we dat maar even vergeten.
De redactie vindt het toch toepasselijk als aan de naam van onze Nieuwsbrief een
Spaans accentje wordt toegevoegd. We kozen voor de mooie Spaanse toevoeging: “Por
Favor”! U moet het hier zien als een oproep om overal aan mee te doen, de club groter
en gezelliger te maken. Maar vooral door deze Nieuwsbrief te lezen en door te geven
aan hen die nog geen lid zijn!
avor
Redactie Nieuwsbrief NVCB

Por F
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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 !
Pagina 8

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

Mededelingen
Joop Robbe stopt

Nieuwe voorzitter computerclub

Al meer dan vijf jaar verzorgt Joop Robbe
op uitstekende wijze de contacten met onze
adverteerders. Joop heeft laten weten dat
niet langer meer te kunnen doen.
Joop was al eerder gestopt met zijn redactionele bijdragen aan onze Nieuwsbrief.
We bedanken Joop voor het vele werk dat
hij voor NVCB en in het bijzonder de
Nieuwsbrief, heeft verzet.
Pieter Weijers zal voorlopig zijn taken overnemen.

Wim Heijnen heeft het bestuur van de
Computerafdeling meegedeeld dat hij zijn
functie als voorzitter van de Computerafdeling helaas moet neerleggen.
Ook zijn "taak" als computer-EHBO-er
kan hij niet meer vervullen. Hij moet zijn
aandacht te veel richten op bestuurlijke
zaken van NVCB nu hij voorzitter hoofdbestuur a.i. is.

Gelukkig Nieuwjaar!
De redactie van deze NVCB
Nieuwsbrief wenst alle lezers en
adverteerders een heel
voorspoedig 2016!
We hopen met u dat alle wensen
werkelijkheid worden en goede
voornemens standhouden!

Bibliotheekboeken op de website
NVCB
Het aantal boeken in onze NVCB bibliotheek zal inmiddels al aardig naar
de 2000 titels gaan.
Ondoenlijk natuurlijk om uit deze schat
aan geweldige boeken snel een keus te
maken.
We gaan daarom alle titels via onze
website zichtbaar maken. U kunt dan
thuis op uw gemak een boek of favoriete schrijver uitzoeken en dat boek op
een bibliotheek-maandag gratis komen
lenen!
Misschien kunt u straks het boek op
onze website ook alvast reserveren.
Aan die mogelijkheid wordt gewerkt.

Trudy Visser is nu voorzitter van de afdeling. Er wordt naarstig gezocht naar verdere versterking van het bestuur.
Wim dankt de (oud-)leden van de Computerafdeling voor het genoten vertrouwen en
hoopt dat zij begrip hebben voor zijn terugtreden.
Het bestuur van de computerclub dankt
Wim voor zijn verdiensten die voor de
computerclub zeker niet gering zijn geweest.
Bestuur computerclub

Laatste Kans!
De tweede helft van het seizoen is begonnen! Help mee meer leden te werven, verspreid de NVCB flyer!
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 ook een
paar mee, we hebben
er genoeg!
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Ware verhalen

 Lente Kriebels 
Als het voorjaar wordt krijgt mijn vrouw de
kriebels: tuinkriebels, schoonmaakkriebels,
wandelkriebels. Zij krijgt kriebels en ik moet dan
weer aan van alles meedoen. Ik schoffel in de
tuin, sleep met geraniums en poot violen, neem
plafonds af met spik en span en deze keer vul ik
op de computer een formulier in om ons aan te
melden voor een cursus Nordic Walking.
Als we normaal samen een wandeling in het bos
of park maken, zien wij steeds mensen die met
die stokken voorbijkomen. We vragen ons dan
altijd argwanend af wat die stokken nu
toevoegen aan het wandelen. "Ja hoor, het zal
wel", zeggen we dan tegen elkaar, "ze vinden
wat uit tegenwoordig, handel is handel". Het
fenomeen heeft echter onze nieuwsgierigheid
dusdanig gewekt dat we het er op wagen en ons
aanmelden.

Ook Nordic Walking?
Nee, van de trap gevallen!

Op een mooie dag worden we uitgenodigd voor
een introductieles, georganiseerd door een lid
van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen).
We worden verwacht op het parkeerterrein van
het zwembad "de Kreek" en worden verwelkomd
door een jonge hinde met even zo mooie ogen.
Ik krijg er al meteen meer plezier in. Het begint
met wat regen, maar algauw trekken de wolken
voorbij en wordt het droog waardoor de
stemming er al snel goed inzit bij de cursisten.
Onderling wordt flink van gedachten gewisseld,
zal ik maar zeggen. Onze hinde, met haar
amandelogen en allerliefste stem, geeft aan dat
we met de warming up beginnen. "Maar ik ben
al opgewarmd" denk ik. Maar goed, dat telt niet.

Ze vertelt dat Nordic Walking meer is dan
wandelen alleen en ik moet zeggen als je
eenmaal met die stokken in je handen staat dan
voelt dat ook zo. Ze instrueert hoe je de stokken
moet gebruiken. Vergeleken met normaal
wandelen zet je met Nordic Walking meer druk
op de grond met de stokken, waardoor je meer
gebruik maakt van je schouders en bovenarmspieren, terwijl dat ook goed is als rug-, borst- en
buikspieroefening. Dit geeft je extra energie dat
weer leidt tot een betere houding tijdens het
lopen en beheersing van je lijf en leden.
“Wat vertelt ze dat mooi!” denk ik en ik staar
naar haar grote amandelogen waarin ik dreig te
verdrinken.
Daarna beginnen we aan de lichamelijke
oefeningen die de lerares ons laat beleven door
het eerst zelf voor te doen. Het zijn hele
verrassende oefeningen. Nooit geweten dat je
zoveel kunstjes en oefeningen met die stokken
voor je lichaam kunt doen. Tijdens het voordoen
kijk ik ernaar alsof ze de Kamasutra aan mij
uitlegt. Ze kijkt in mijn verwonderende, zeg
maar verwarde ogen en ik stamel verbouwereerd:
“Ik wist niet dat je er zoveel mee kan". “Dat was
nu ook precies de bedoeling", reageert ze.
Na de introductieles vraagt ze wie met de lessen
Nordic Walking doorgaat. Ik steek als eerste
mijn hand op en roep enthousiast “Ja, we gaan
door!”. Maar uit de blik van mijn vrouw die de
mijne kruist zie ik dat het leuk is geweest en dat
ik me verder geen illusies moet maken.
Natuurlijk ben ik al de namen van de
medecursisten en de lerares vergeten, maar toch
bedankt voor deze verrassende ontmoeting en dat
we deze ervaring van Nordic Walking met jullie
hebben mogen delen.
Ik denk er nog vaak aan,
vooral doorgaan.

Jan van den Heiligenberg
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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

januari 2016

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

half flesje wijn of een dagschotel voor slechts € 5,50 met soep
en een ijsje! Op zondag bieden wij U een koud en warm buffet
voor € 12,50.

 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.
Onze keuken is geopend zondag tot en met vrijdag van 13.00 tot
15.00 uur. Zaterdag is onze rustdag.

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

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

 De keuken van Restaurante Ciudad Patricia produceert eveneens

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

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.

Restaurante

7
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Evenementen
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel Spanje
al meer dan 39 jaar uw vertrouwd adres







Verzekeringen:
Woonhuis- en inboedelverzekeringen, inclusief
gratis 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
voor residenten in Spanje.
Begrafenisverzekering in Natura, goed en goedkoop;
acceptatie tot 70 jaar.

Hypotheken:
 Gratis onafhankelijk Hypotheekadvies.
 Met overwaarde op onroerend goed in Nederland
bij aankoop in Spanje 100% financiering, inclusief
kosten, mogelijk.
 “Opeetconstructies”.
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
www.bobcats.es  E-mail: info@bobcats.es
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Nederland:
Kees Stoof
Tel: +31 654 601 273
E-mail: keesstoof@gmail.com

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

Ware verhalen
Je bent oud als.....
































je moeder om vijf uur de piepers ging jassen
tante Hannie naar je zwaaide
de bakker nog aan de deur kwam
je een liter melk los kon kopen
je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie
je opbleef voor Cassius Clay
maandag bij jullie thuis nog wasdag was
je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald
je Ard en Keessie hebt zien schaatsen
je op vrijdag in de teil werd gewassen
je Ko van Dijk nog hebt zien spelen
je nog zondagse kleren hebt gedragen
je moeder in het voorjaar de grote schoonmaak deed
je met een pannetje naar de Chinees ging
je nog op de mulo of de hbs hebt gezeten
je licht op je fiets had
je zilverpapier spaarde voor de missie/zending
jouw kinderen nog katoenen luiers droegen
er nog een draaischijf op je telefoon zat
je de koperen deurbel en brievenbus nog hebt gepoetst
je nog op een Kreidler, Zündapp of Puch hebt gereden
je nog een postzegel van 10 cent op je brieven plakte
je melk in flessen met zilveren doppen kocht
je Den Uyl nog hebt gekend
je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde
je nog zonder gsm de deur uit ging
je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd
je weet wie Wie Apollo Henkie is
je plastic voetballers spaarde bij de Coca Cola
je de Eva, het Vrije Volk of de Waarheid hebt gelezen
je NL het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.

Jan van den Heiligenberg
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De Smulpaap*
Restaurant
Dos Lunas
Albir

Smakenmenu

Oktober, 2015
Wij hebben dit restaurant al een
paar maal eerder bezocht, maar
zonder te reserveren is het bijna
onmogelijk hier te eten. Dit is
een, wat je noemt, populair restaurant. Tja, gevestigd op de
Sterrenpaseo en dan Dos Lunas
heten. Het zit hier al sinds 2001
en is nog steeds zeer lekker bezig.
Algemeen
We namen eerst even de tijd om
aan de huiskamersfeer te wennen.
Je zou zomaar denken dat je ergens in België aan het eten bent.
Het smakenmenu bestaat uit:
 4 tapas voorgerechtjes geserveerd op een plateau
 hoofdgerecht keuze uit vlees
of vis
 3 kleine desertgerechtjes

€ 16,00
Pittig Pompoensoepje+Salade+
Russische salade+Ragout
Twee warme en twee koude tapas
***
Sorbet
Bekend tussendoortje met ijs
***
Vlees: Varkenswangetjes
in rode wijnsaus met
Selderijaarappelpuree
Het heerlijk zacht gegaarde varkensvlees;
is weer zo’n typisch heerlijk Belgisch gerecht
of
Vis: Tongfiletjes met puree
(ook frites of aardappels mogelijk)

Ook van mijn tafelpartner
hoorde ik waarderende geluiden.
***
Crème brûlée+Tiramisu+
Vanille-ijs met warme kersen
Smaakvol en perfect; crème brûlée het lekkerst.

Alles met zorg en snel bediend,
was het genieten vanavond.

Kosten totaal € 52,00 (2 personen).

Echter......
de toiletten zijn zeer klein en
heren pas op voor het opstapje!

Inbegrepen 2 glazen heerlijke witte Rueda Verdego,
een glas heerlijke volle Mogar Copa 13,5% alc., een
flesje water en tweemaal café solo.

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

Waardering:
Eten
Bediening
Sfeer

7,5
7,7
7,7
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Kunst en Cultuur

Het `chocolade´ ei van Columbus
De cacao is oorspronkelijk afkomstig uit
het noordelijk deel van Zuid-Amerika en
vooral de Azteken hadden een grote
voorliefde voor cacao. Het is zelfs een
periode een betaalmiddel geweest. Zo kon
je voor 10 cacaobonen een konijn kopen en
voor 100 boontjes, kreeg je een ‘verse
slaaf’.
De chocomel van Columbus
Op zijn 4e en laatste ontdekkingsreis naar
de ‘Nieuwe Wereld’ kwam de Spanjaard
Columbus in 1502 op een Caribisch Eiland
aan en werd als eerste Europeaan
getrakteerd op een glaasje ‘chocomel’. Hij
vond het geserveerde drankje van geperste
cacaobonen met peper dermate
afschuwelijk, dat hij direct rechtsomkeert
naar zijn schip zal hebben gemaakt om de
bittere smaak weg te spoelen met een
Spaans wijntje. Hij peinsde er dan ook niet
over deze rommel mee terug naar Spanje te
nemen.
De chocomel van Cortéz
In 1519 ging de Spanjaard Cortéz ook maar
eens die richting op en landde in Mexico
waar de Azteken de scepter zwaaiden. Toen
hij in vol ornaat, met her en der wat
medailles en onderscheidingen op zijn
uniform en met indrukwekkend wapentuig
in de hand, voet aan wal zette, werd hij
onmiddellijk door de Azteekse keizer
himself verwelkomd.
Deze dacht nl. dat Cortéz een tot dan toe in
Pagina 18

ballingschap levende god was, die weer
‘thuis’ was gekomen. Cortéz kreeg van
hem als welkomscadeau o.a. een
cacaoplantage. Maar evenals Columbus
was hij niet echt onder de indruk van het
cacaobrouwsel, maar toen de laatste fles
wijn aan boord was genuttigd hadden ze
weinig andere keus dan het ‘opwekkende’
cacaodrankje nog eens te proberen. Door er
in plaats van peper, suiker en room aan toe
te voegen, werd het in hun ogen best wel
een aardig drankje.
Cortéz besloot dan ook om wèl cacaobonen
mee naar huis te nemen. ‘Zijn’ drankje viel
enorm in de smaak bij het Spaanse hof en
vanaf 1527 kwam de invoer van cacao naar
Europa in een stroomversnelling. Binnen
100 jaar erna had het heel Europa
‘veroverd’ bij de welgestelden.
De chocomel van Van Houten
Toch duurde het nog tot de 19e eeuw
voordat chocola in zijn huidige vaste vorm
werd uitgevonden en wel door de
Nederlandse chocoladefabriek Van Houten
(opgericht in 1815). In de eerste jaren van
hun bestaan maakte Van Houten chocolademelk, gemaakt van cacaobonen met
melk en koekjes van gemalen cacao gemengd met vanille, kaneel of suiker. Deze
laatste waren eigenlijk niet te eten door het
heel hoge vetgehalte van de cacao. Tot Van
Houten Sr. in 1828 patent aan-vroeg op een
door hem uitgevonden machine, die het
teveel aan vet uit de bonen kon persen en
het vetgehalte met de helft verminderde.
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in Villajoyosa

Door het daarna zeer fijn te malen,
ontstond de ons bekende cacaopoeder.
Van Houten verbeterde dit product nog
verder, want door de toevoeging van
zouten werd het poeder veel beter
mengbaar met o.a. water. Dit proces wordt
tot op de dag van vandaag nog overal
toegepast en wordt wereldwijd Dutching
genoemd.
Cholates Valor, Villajoyosa
In 1838 liep het patent af en schoten overal
in Europa de chocoladefabrieken als
paddenstoelen uit de grond. Een bekende
Spaanse chocoladefabriek is Chocolates
Valor in Villajoyosa. Een bezoekje waard.
De fabriek heeft in 2002 uitgebreid stil
gestaan bij Columbus z’n ontdekking van
500 jaar geleden, maar zullen dit
ongetwijfeld dunnetjes over doen in 2019.

Openingstijden
ma.-vr. 10:00-13:00 uur
en van
16:00-19:00 uur
za.
10:00-13:00 uur
gratis entrée, rondleidingen op het hele uur

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

Museo del Chocolate Valor
Pianista Gonzalo Soriano 13b
03570 Villajoyosa, Alicante
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

Pagina 20
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Flexibiliteit

80 Jaar

Mijn gebrek aan flexibiliteit heeft me
mijn leven lang parten gespeeld.
'Flexibiliteit' vind ik in veel gevallen
zeer nuttig maar in net zoveel gevallen
een excuus voor iets dat anders had gemoeten. Mijn probleem was/is nog, dat
ik het ene niet aanpak als het andere er
niet aan vooraf is gegaan. Simpel kan ik
met b niet beginnen als a niet is afgerond. Zeg maar; - er dient aan de voorwaarden te worden voldaan. En dat legde ik vroeger bij mijn chef, het bestuur,
mijn vrouw of bij mijn buurman. Zo
van; - "Als jij dat niet eerst regelt, verwacht dan van mij geen resultaat". Echter bij gebrek aan al die 'schuldigen', heb
ik zelf alle schuld. Schuld aan mijn eigen onvrijheid. Zo wil ik - concreet - al
maanden mijn schuur opruimen maar
daarvoor heb ik een kast nodig die door
mijn vrouw in gebruik is. Zegt ze. Ikzelf
merk daar niks van, maar wacht het af.
Wachten tot ik een ons weeg en de
schuur blijft onopgeruimd. Begrijpt u
wat ik bedoel. Resultaat; - een onvrije
lul de behanger met een onopgeruimde
schuur.

Kennissen uit Antwerpen zijn ouder dan
wij. En hij vertelde ons hoe blij hij was
toen hij 80 jaar werd. Hij was al jaren
tobberig met een behoorlijk onwillige
rug en ook zijn partner vertoonde nogal
wat krakkemikkigheden, waardoor ze zeg maar de laatste tien jaar - een ietwat
vervelend decennium achter de rug hadden. En tal van ouderdomsverschijnselen, waardoor bijvoorbeeld
hun sociale leven nogal verwaterde, er
behoorlijk in hakten. Maar toen hij dus
80 werd, was het net of al die narigheid
- die meer erger dan minder was geworden - dat al die narigheid plotseling
minder erg was. Hij kon er nu een
beetje bij glimlachen waarover hij zich
al die tijd zorgen had gemaakt. Net of er
plotseling een zware last van zijn
schouders viel. "Hij had het gehaald".
En plotsklaps vond hij alle narigheid
niet meer zo naar. Hij vond het van de
ene op de andere dag vrij logisch dat
oude mensen wat gaan mankeren. En
als hij 'gisteren' nog bang was om door
de kwalen ten onder te gaan, vond hij
het 'vandaag' heel normaal dat oude
mensen gewoon sterven.

Arisoldaat*

Arisoldaat*

*Is een pseudoniem van een gewaardeerd oud-lid
van NVCB
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In gesprek over Tekenen en Schilderen met....
Margaret De Vree
Het begon allemaal toen ze als meisje
van 6 jaar uit haar klas werd uitgekozen
om een schilderij te maken voor in de
aula van haar school. Later heeft haar
vader, die vond dat hij goed kon (na)
tekenen, haar gestimuleerd en geïnspireerd om iets met haar creatieve talenten
te doen. Ze volgde in culturele centra
allerlei cursussen in verschillende
technieken en nu.....
Nu is ze hier in Spanje en begeleidt ze
medeclubleden bij het ontwikkelen van hun
eigen creativiteit. "Ze geeft hier en daar wat
aanwijzingen" zegt ze heel bescheiden.
Cursisten die zich aanmelden en zeggen op
dat vlak nog van niets te weten, ontwikkelen zich vaak het beste. Ze worden niet
gehinderd door al die regels die er bij het
schilderen en tekenen gelden. Ze voelen
zich vrij en maken de mooiste creaties.
De dames en enkele heren die hier bezig
zijn, hebben ieder zo hun eigen aanpak. De
een werkt heel precies met een goede
voorbereiding en de ander begint spontaan
aan een schilderwerk waarvan na enige tijd
nog niet te zien is wat het gaat worden en
na het aanbrengen van enkele kleine details
ineens wel.
Tijdens het schilderen of tekenen ontspan
je je volkomen, je denkt nergens aan.
Het is geweldig om zo'n werk op te bouwen
en het te zien groeien. Het resultaat is
bijzaak.
Ook vertelt ze dat het klimaat hier in
Spanje zeker van invloed is.
Ze merkt aan zichzelf dat ze hier vrolijke
kleuren gebruikt wat volgens haar komt
doordat ze zich hier goed voelt en goed in
haar vel zit.
Pagina 22

Ik vroeg haar of ze weleens met haar
"kunstenaars" op pad ging, naar buiten om
ergens een mooi landschap of iets
dergelijks te schilderen.
Ze antwoordt dat ze dat weleens heeft
gedaan. Het gaat hierbij dan niet direct om
het te bereiken resultaat van het schilderen,
maar belangrijker is dat ze leren kijken naar
de omgeving. Nog een prettige bijkomstigheid: het is vooral heel gezellig, zo buiten
te werken.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

Ze kunnen van het landschap ook een foto
maken die ze daarna naschilderen.
Margaret houdt van eigentijdse kunst maar
het moet wel wat voorstellen.
Thuis heeft ze een slaapkamer opgeofferd
om er een atelier van te maken. Die kamer
hangt vol met haar kunstwerken, ook met
het schilderij dat ze als meisje van 6 voor
de schoolaula maakte. Wat niet past aan de
muur staat op de grond. Af en toe verkoopt
ze een werk of geeft er een geschenk.

januari 2016

Op 20 maart worden de schilderijen en
tekeningen van haar cursisten geëxposeerd
maar Margaret zit boordevol ideeën om aan
deze dag een speciaal creatief karakter te
geven met leuke perspectieven voor het
komende seizoen. Houd daarom de
berichten hierover goed in de gaten!!!
Ik bedank haar hartelijk voor dit gesprek.
Marianne de Wit, redactie

14 januari gaan we weer beginnen!
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten - Tafeltennis en andere
gezelschapsspelen en natuurlijk onze gezellige Praattafel.
Elke DONDERDAGAVOND van 19.30 tot 23.00 uur voor alle NVCB-leden.
In de bovenzaal van ons clubgebouw.
De avonden worden nu geleid door Mascha van de Schuit
Pagina 23
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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 24
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Ik las in El PAÍS
Het geheugen van de mensheid
Als geschiedenis je hobby is, is Spanje
een land waar je je volop kunt uitleven:
zoveel monumenten en veel daarvan op
de Wereld Erfgoedlijst. Bij het cultureel
erfgoed van Spanje denk je dan meestal
het eerst aan het Alhambra
in Granada, de Mesquita in
Cordoba of de architectuur
van Gaudi in Barcelona. Een
artikel in El País Semanal
van 29 november door Juan
Antonio Aumion geeft een
wat gevarieerder beeld. Er
blijken zelfs drie categorieën
cultureel erfgoed te zijn
waaraan de Unesco aandacht
besteedt en die bescherming
nodig hebben. In de eerste
plaats is er de lijst van het
Patrimonio de Humedad,
waarop gebouwen en plaatsen voorkomen
van grote historische, culturele en
artistieke waarde. Spanje met zijn rijke
geschiedenis is hier ruim vertegenwoordigd met 44 vermeldingen. En inderdaad
dit is de bekende lijst waarop het
Alhambra, de Mesquita en het Escorial
voorkomen en aan de Costa Blanca de
Palmentuin in Elche en De Zijdebeurs in
Valencia. Daarnaast is er de categorie van
immaterieel cultureel erfgoed Patrimonio
Cultural Inmaterial, die aandacht vraagt
voor gebruiken, gewoonten en folklore.
Hier is Spanje vertegenwoordigd met 11
vermeldingen, waaronder de flamenco,
het mediterrane dieet en de “castells”, de
menselijke torens van Catalonië.
Er is echter nog een derde, veel minder
bekende, categorie die van de documenten: het Programma Memoria del Mundo.
Het gaat hierbij om archieven, tekeningen, boeken, foto’s en films, kortom alles
wat kan helpen om de geschiedenis beter
te begrijpen.

Deze lijst bestaat sinds de zomer van
1992 nadat in Serajevo de Nationale
Bibliotheek werd gebombardeerd en zo’n
700 manuscripten en wiegendrukken van
onschatbare waarde in de as werden
gelegd. Vanaf dat ogenblik vond de
Unesco het nodig zich ook actief bezig te
gaan houden met documenten
die deel uitmaken van onze
gezamenlijke geschiedenis.
Want ze worden niet alleen
bedreigd door oorlogen, maar
steen, papier, weefsel en perkament kan ook aangetast worden
door vocht, warmte, luchtvervuiling en allerlei soorten micro
-organismen. Films en
videoarchieven lopen de kans
niet meer bekeken te kunnen
worden door het in onbruik
raken van de apparatuur waarop
ze afgedraaid moeten worden.
Op het moment dat een document op de
lijst wordt geplaatst, verplicht een land of
landen zich om het in goede staat te
houden, het zo mogelijk te digitaliseren
en kennis erover openbaar te maken en te
stimuleren. Voor deze soort erfgoed is het
minste geld beschikbaar. Het jongste
broertje van de familie is ook het armste!
De lijst is grillig, chaotisch en ongeordend. Oneerbiedig gezegd: een beetje een
allegaartje. De archieven over de constructie en de val van de Berlijnse Muur
komen er op voor, maar ook het Dagboek
van Anne Frank, de geschriften van Che
Guevara en een film uit 1938: “De
tovenaar van Oz” van Victor Fleming.
Spanje stond tot voor kort met geen enkel
document op deze lijst. Sinds oktober is
daar verandering in gekomen. Severiano
Hernández, onderdirecteur van het Staatsarchief van het Ministerio de Educación y
Cultura vertelt vol trots dat de kandidatuur van maar liefst zeven documenten is
goedgekeurd.
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Hij geeft toe dat een goede presentatie en
wetenschappelijke onderbouwing
belangrijk is voor toelating, maar dat het
ook een kwestie is van goed je vrienden
weten te kiezen. Hernandez glimlacht en
bevestigt wat de interviewer al vermoedde
dat "Haciendo lobby" van invloed is
geweest bij beslissingen over toelating die
werden genomen door een comité van 14
onafhankelijke internationale experts. In
het Decreet van Léon uit 1188 was voor
het eerst sprake van een model waarin
vertegenwoordigers van steden en dorpen
samen met de vorst, de kerk en de adel
mochten meebeslissen op een hoger dan
plaatselijk niveau. Eigenlijk dus een eerste
vorm van democratie. Engeland was niet
blij met de kandidatuur van dit document,
want de Magna Charta uit 1215 (dus 27
jaar later), een van de beroemdste
documenten uit de Engelse geschiedenis
waarin de koning de macht moet delen
met zijn leenmannen, werd tot nu toe in
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Europa beschouwd als de oudste voorloper van moderne Europese democratie.
Dit Engelse document is natuurlijk veel
bekender: wie heeft niet de films gezien
over Robin Hood en de slechte koning Jan
Zonder Land, die eindigden met het
tekenen van de Magna Charta?
Als je kijkt op de lijst met documenten
krijg je een idee hoe een land tegen zijn
eigen geschiedenis aankijkt. Bij de
vermeldingen van Spanje zijn er veel die
verband houden met de ontdekking van
Amerika. En eind oktober is nog een serie
woordenboeken uit de 18e eeuw op de lijst
gezet die je kunt vinden in het Archivo
General de Indias in Sevilla. Daarin opgenomen woordenlijsten van 35 Indianentalen…!
Zo valt er nog heel wat te ontdekken in
Spanje.
Chris van Gennip-Van der Scheer

www.eurocarslanucia.com
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Verbeter-ideeën-hoek ?

Crea-doe-markt maart 2016
Op zondag 20 maart staat weer de jaarlijkse expositie gepland van schilderijen
en tekeningen van onze cursisten.
Omdat er in onze omgeving veel mensen
zijn die op allerlei manieren creatief
bezig zijn, lijkt het ons een goed plan
om deze dag breder aan te pakken en een
Creatieve Markt te organiseren en zo
iedereen in de gelegenheid te stellen
kennis te maken met allerlei creatieve
technieken en deze eventueel zelf uit te
proberen.
Wij denken daarbij aan
bijvoorbeeld beeldhouwen, mozaiek,
boetseren, modelbouw,
creatief schrijven, quilten, houtbewerken, etc.
etc.
Als er animo is voor
een bepaalde techniek, willen we bekijken of we die volgend seizoen ook kunnen aanbieden op onze club.
Heb je belangstelling om zelf je creaties
te laten zien of weet je iemand in je omgeving die interesse heeft, neem dan
contact op met:

Heeft u dat nou ook?
Dat je bij de club bepaalde activiteiten mist, of dat je je afvraagt waarom
dit of dat nou niet anders wordt gedaan?
Dat iets niet loopt zoals het zou kunnen en u daar wel even wat aan zou
doen als je het voor het zeggen had!
Tot nu toe komen we met onze goede
en soms geweldige ideeën helaas niet
verder dan het terras van Salt and
Pepper of zo…
Maar vanaf volgende maand kan dat
ook in dit blad en komt het dus veel
verder dan dat terras.
Alle leden en ook het bestuur zijn
benieuwd wat er zoal in de hoofden
van onze leden omgaat. U kunt nu al
uw slimme, deskundige of geniale
invalshoek melden aan de redactie:
redactie@nvcb.net
Liefst met uw naam erbij, enne.. Liever geen klachten die horen niet in
deze nieuwe, positieve, verbeterhoek!
Redactie
Aangeboden:

Margaret de Vree
Tel. 673 397 329
Email: margaretdevree51@gmail.com
Annemieke Post
Tel. 642 601 542
Email: annapost@outlook.com

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

Heb je hierover ideeën of wil je meedenken over de invulling van deze markt
neem dan contact met ons op.

———————————————
Gevraagd:

———————————————————

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

Grote koekenpan, voor in onze eigen
NVCB-keuken. (Geef aan Annemiek/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.
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Evenementen
Altijd al een beetje willen beleggen
of er meer van willen weten?
Onze ervaring is dat de lezingen wel aardig zijn, maar vervolgens komt U thuis en
weet niet hoe te beginnen.

Zondag 31 Januari
Verenigingsgebouw
NVCB

Alex biedt ons, op ons verzoek, zo’n
workshop aan om te starten met uw
eigen laptop of ipad.

Begin Bingo 14.00 uur

U moet dan wel thuis een (gratis) Alexrekening openen, anders houdt dat te lang op en
de iPad of laptop meenemen.

Zaal open om 12.30 uur
13.00 uur soep met stokbrood
Iedereen is welkom!
Breng vrienden en bekenden mee!

Als u dat niet lukt kom dan even op een
maandagmorgen naar de computerclub voor
advies of hulp.

Alex stort dan de eerste € 100,Maandag 3 februari. Let op de affiches!

Zondag 17 januari
Weer de geweldige…..

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

Weer drie soorten Stamppot!
Aanvang 14.30 uur
Zaal open 14.00 uur

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

BENIDORM

Voor de prijs en bijzonderheden:
Let op de affiches en mailing!
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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
Pagina 32

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

Opinie
Teamwork!
Als er een eigenschap is waar de mensheid groot mee is geworden, is het
wel het vermogen om samen te werken. Niet voor niets hebben we
uitdrukkingen als “krachten bundelen”, “koppen bij elkaar steken” of
“eendracht maakt macht”.
Ook elders in de natuur zijn mooie voorbeelden van samenwerking te
vinden zoals ijverige bijenvolkjes, vissenscholen of duizendjarige
termietenheuvels.
Het verschil met mensen is wel dat die
Uw mobiel en
arme termieten of bijen in al die duizenden
jaren geen steek zijn opgeschoten. Nog
ego
steeds moeten zij met spuug, pies en
uitschakelen!
modder hun huizen bouwen en nog steeds
nogal tobberig aan eten zien te komen.
Nee dan wij mensen, zet er een paar bij
elkaar en de kans dat die samen de
mensheid weer een stapje verder brengen
is groot. Zo kwamen we op de maan,
bedachten de atoombom en kregen de
led-lamp en kaasschaaf.
Samenwerken mag dan ons mensen meestal goed afgaan, soms zijn het weer
andere menselijke eigenschappen die samenwerking in tegenwerking doen
veranderen.
Zo wordt een nieuw of origineel idee meestal zonder pardon afgeschoten.
Want hoe goed het ook is, het blijft voor de anderen niet leuk niet zelf op dat
idee te zijn gekomen….
Meestal is de reactie: “nee, omdat….” in plaats van “ja, waarom niet!”.
Jammer is dat wel, want zo zijn vele goede ideeën, ideeën gebleven.
Samenwerken is daarom vooral de ander wat erkenning of succes gunnen.
Niets werkt meer stimulerend dan een complimentje of een enthousiaste
reactie.
Toch is samenwerken ook tegen kritiek kunnen. Als er geen kritische
aanvullingen gemaakt mogen worden, blijven matige ideeën matig terwijl ze
misschien wel geweldig hadden kunnen worden.
De gouden formule voor succesvol teamwork en goede samenwerking is
dan ook: stimuleren in plaats van ontmoedigen.
En als we dan ook nog eventuele kritiek als opbouwend proberen te zien...
John de Kievith
Elke overeenkomst met situaties of personen is geheel toevallig.
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Computernieuws
Internetvijand nr. 2
Ons, bijna onmisbare, Internet wordt op
vele manieren bedreigd. Door virussen
natuurlijk, de grootste bedreiging, maar
ook door “ddos” aanvallen, hackende
chinezen of overbelaste netwerken.
Aan dat laatste, die overbelaste netwerken
dus, doen we allemaal regelmatig mee!
Want wie kent niet de dringende mailwaarschuwingen tegen levensgevaarlijke
computervirussen, oplichtertrucs of
dodelijke ziekten die op de loer liggen?
Natuurlijk altijd met de boodschap het
bericht direct door te sturen naar al je
contacten uit je adresboek!
Maar al te gauw voeren we braaf die
opdracht uit, want wie wil niet zijn
vrienden redden van de ondergang?
Niet minder dan 99,9% van die waarschuwingen zijn echter gewoon nep! Onzin
berichten, meestal door puisterige pubers
bedacht omdat ze niks beters te doen
hadden.
Maar als wij die “levengevaarlijke”
rampen-waarschuwing naar onze 50
kennissen sturen en die ook weer naar hun

50 kennissen en die weer naar hun…..
Er komt zodoende in de kortste keren
een onvoorstelbare data-stroom op
gang die het internationale netwerk zal
vertragen of zelfs verstoppen.
Dergelijke onzin-berichten worden in
internet-taal “Hoax” genoemd, Engels
voor bedrog of oplichting, en daar
moeten we niet intrappen!
Zit er een bericht in de mail wat op
zo´n “Hoax” lijkt kunnen we nagaan of
het inderdaad een nep-bedreiging is,
want het zal maar net die ene zijn die
voor een serieus gevaar waarschuwt!
Als we op internet even naar
www.virusalert.nl gaan, weten snel of
het al dan niet nep is.
Daar kan de naam van een Hoax of een
paar termen uit het bericht worden
ingegeven en je weet direct of het nep
is.
Daarna kan het bericht maar het beste
veilig in de prullenbak worden gemikt.
John de Kievith

Pagina 35

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

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.
Pagina 36

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

Recept
Courgettesoep
(voor 4 personen)

Ingrediënten
3 courgettes
1 teen knoflook
1 ui
25 gram boter
1/4 pakje verse roomkaas met kruiden (b.v. Boursin)
1/2 liter water
1 vleesbouillon tablet
eventueel room/platte peterselie
versgemalen peper

Voorbereiding: Was de courgettes, verwijder de kop en snijd ze in TIP !
blokjes van ca 2,5 cm. Hak de schoongemaakte ui en knoflook.
Zelfde recept met:
Bereiding: Smelt de boter in de pan fruit de ui, de knoflook en de
 Pompoen (bieslook)
blokjes courgettes 5 minuten. Voeg daarna het water en het bouillontablet toe. (Opm. de groente moet net onder water staan, zonodig  Prei (selderij)
meer water toevoegen en naar verhouding meer bouillon).
 Paprika
Laat het geheel 25 minuten zachtjes koken. Hierna de pan van het
(koriander)
vuur afnemen en de soep pureren met staafmixer of roerzeef.
 Broccoli
Daarna de soep opnieuw opwarmen, de roomkaas erdoor roeren en
 Paddenstoelen
wat peper toevoegen. Voor het opdienen de soep eventueel garneren
 Erwtjes
met wat platte perterselie en een beetje room.
Met andere groente en (garnering), het zelfde recept. Eet Smakelijk!
Redactie

 Wortelen (bieslook)
 Tomaten
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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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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
Pijn tussen de schouderbladen
Veel mensen komen in onze kliniek in verband met
pijn tussen de schouderbladen. Dit variëert van een
lokaal pijnpuntje tot pijn in het gehele thoracale gebied
met uitstraling naar armen en het hoofd. Meestal is er
sprake van een gewrichtsirritatie van de kleine
gewrichtjes tussen de borstwervels of de ribgewrichten
die zich bevinden aan de wervelkolom.
Doordat dit gebied rijkelijk bezaaid is met
zenuwweefsel is het enorm gevoelig.
Vandaar ook dat patiënten vaak klagen
over een mes-in-de-rug-gevoel. Buiten dat
het lokaal erg pijnlijk kan zijn, kan de pijn
ook uitstralen naar de voorkant van de
ribbenkast. Dit kan de ademhaling
beperken, onregelmatig maken en hierdoor
kan een constante staat van hyperventilatie
ontstaan met alle klachten die daarbij
horen. Verder heeft het hogere gedeelte
van de bovenrug directe neurologische
verbindingen met het hart. Irritatie van
deze zenuwverbindingen vanuit de
wervelkolom kunnen zelfs hartkloppingen
of beklemmend gevoel op de borst geven.
Kortom er zijn tal van klachten die niet
direkt in verband worden gebracht met de
wervelkolom, maar die erg goed
behandelbaar zijn door middel van
Chiropractische technieken. Natuurlijk
moeten alle andere mogelijke oorzaken
van deze pijnklachten worden uitgesloten
voordat op behandeling wordt overgegaan.
De meeste mensen met deze klachten
hebben echter reeds elk onderzoek
ondergaan.

Blokkades van de bovenste ribben zijn de
grootste oorzaak van slapende armen en/of
handen en dan vooral ´s nachts. Tussen de
bovenste ribben, de nekwervels en de
spieren in dat gebied lopen de zenuwen
door een soort poort naar de armen. Door
blokkades of dwangstanden van de eerste
en tweede rib wordt de poort kleiner en
deze geeft druk op de zenuwen.
De oorzaak van al deze klachten is vaak
een foutieve houding in het algemeen of
op het werk in het bijzonder. Vooral
mensen die werk aan de voorzijde van hun
lichaam doen zoals bijvoorbeeld koks,
mensen die werken op computers en in de
bediening, zijn erg vatbaar voor deze
klachten.
De behandeling bestaat uit het weer
volledig soepel maken van de borstwervels
en ribben door middel van chiropractische
correcties. Daarna wordt een specifiek
oefenprogramma samengesteld om de
houding aan te passen en de rug te
versterken. In die volgorde, anders wordt
iets versterkt wat niet op z´n plek zit.
Jason Gast

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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€ 170,00
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* De nieuwsbrief verschijnt maandelijks
vanaf oktober t/m april

Aanvragen

Pieter Weijers 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!

Pagina 42

€ 100,00
€ 85,00
€ 80,00
€ 70,00

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

januari 2016

__________
__________

Pagina 43

