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Vaste activiteiten
Waar?

Dag

maart 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
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Hospital Clinica Benidorm HCB is elke 1e en 3e
maandag van de maand om 10.00 uur in ons
clubhuis aanwezig voor het meten van uw
bloeddruk.
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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
605 152 213
965 878 814
652 433 871

Computers
Evenementen
Entertainment

Trudy Visser
Ank Akkermans, Annemiek Post
Frank van der Swaluw

646 756 423

Gastvrouwen

Henny Derksen
Ank Akkermans
Greetje van den Berg
Antoinette Heijnen

Hobby
Instuifsoos
Jeu de Boules
Klaverjassen

Marianne Heinsius
Mascha van der Schuit
Boudewijn van Meerten
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

966 875 762

Ledenadministratie

Corrie van der Vlies
Nel Arends

672 556 782
966 881 630

Pilates

Jellie van Althuis/Henny Derksen

696 270 084

Spaanse les

Contactpersoon Nel Arends
Docent Joke Krediet

966 881 630

Tekenen/Schilderen

Margaret de Vree

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)
Guus Schaaf (acquisitie)

Ziekenboeg

Marian Heinsius

Kuieren

965 894 846

642 953 941
680 827 342
965 878 814

965 882 173
redactie@nvcb.net

965 866 128
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Van de voorzitter
Afscheid

Dit wordt mijn laatste voorwoord en de eerste regels verschijnen
hoog in de wolken, letterlijk. Kilometers onder mij is het landschap
wit maar ik weet dat zuidwaarts aan de Costa Blanca de zon wacht.
Nog ruim twee weken en dan wordt de Algemene Ledenvergadering
gehouden, precies op de dag dat dit maartnummer van De Nieuwsbrief verschijnt.
Het einde van de taak wacht, een taak die
in juni vorig jaar begon toen ik positief
antwoordde op de vraag of ik het
voorzitterschap van de NVCB op mij
wilde nemen. Na enkele dagen
overwegen, voor mijzelf analyseren en
veel gesprekken voeren besloot ik de
uitdaging tijdelijk aan te nemen.
Uiteindelijk hebben wij met zeven
mensen, 3 formeel benoemde en 4
tijdelijke bestuursleden de kar willen
trekken. De vele vrijwilligers binnen de
NVCB druppelden vanaf half september
binnen en in betrekkelijk korte tijd was de
vereniging op sterkte, draaide weer op
volle toeren.
De zon leek permanent te schijnen,
althans voor mij maar gaande-weg
kwamen problemen die niet verwacht
waren. En sinds december wordt
onvoorstelbaar veel energie gestoken in
de financiële situatie en de daaraan
gekoppelde huisvestingsproblematiek.
Alle voornemens om een grondige
tussentijdse evaluatie te houden, weinig te
vergaderen, veel contact met de leden te
hebben, laat staan het doen van
onderzoek naar de behoeften van jonge
(re) senioren in de NVCB zijn naar de
achtergrond verdwenen; weg zon (in
figuurlijke zin natuurlijk) en soms met het
gevoel dat die zon ook helemaal geen zin
meer lijkt/leek te hebben om terug te
keren.
En zoals altijd, het valt uiteindelijk
allemaal best mee.
Pagina 6

De activiteiten van de Afdelingen en
Groepen draaien als vanouds, er wordt
bijna overal nog altijd gelachen en nu,
zoals elk jaar maken de overwinteraars
zich langzaam op om terug te gaan naar
Nederland of naar Vlaanderen.
Een nieuw Hoofdbestuur is komend en zij
treffen jammer genoeg geen gespreid
bedje aan. Toch is er heel veel gebeurd en
liggen de nodige aanzetten klaar. Het is
aan de opvolgers om te beoordelen wat
waard is om uit te proberen of om verder
te onderzoeken.
Ik dank de medebestuurders in het
voorlopig Hoofdbestuur voor de
samenwerking en zeker ook de vele
vrijwilligers die hart en ziel aan de
vereniging geven. Er zijn vele blijken van
waardering van NVCB-leden gekregen,
soms alleen een schouderklopje maar ook
vaak met een opbeurend woord.
De vereniging voorziet duidelijk in een
behoefte en hopelijk zullen nóg veel meer
leeftijdgenoten de weg naar de club
vinden.
Het nieuwe hoofdbestuur wens ik niet
alleen veel succes toe maar ook dat “de
zon” mateloos zal schijnen.....
De NVCB is er voor u en heeft met uw
hulp nog vele glorierijke jaren voor de
boeg.
Wim Heijnen, voorzitter a.i.
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Evenementenkalender
Maart

7

ALV

16

Tweedaagse clubreis naar Cuenca

20

Creatieve markt en expositie van schilderijen

27

Paasbrunch

Aanvang 13.00 uur

Rommelmarkt

Aanvang 10.00 uur

April

2

Mei

10
27
8

Captains Dinner
Konings Barbecue
Moederdag????

Juni

19

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

ALV
7 maart
10.00 uur

Agenda
1.

Opening door de voorzitter

2.

Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de
notulen van de ALV van 2 maart 2015

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Jaarverslag 2015 door de secretaris

5.

Jaarverslag 2015 door de penningmeester

6.

Verslag en advies van de Kascommissie

7.

Begroting voor het kalenderjaar 2016

8.

Verkiezing nieuwe leden kascommissie

9.

Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar
2016-2017

10.

Verkiezing leden van het Hoofdbestuur

11.

Presentatie van het Hoofdbestuur

12.

Rondvraag

13.

Sluiting.
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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 Bestuur
Op 14 januari en 28 januari hebben, vooruitlopend op de ALV-vergadering op 7 maart,
gesprekken plaatsgevonden met voorzitters van afdelingen en groepen en leden van NVCB.
Tijdens deze gesprekken zijn punten naar voren gekomen die aandacht behoeven en waarover het bestuur haar standpunt tijdens de komende ALV naar voren zal brengen.
Als voorbereiding daarop heeft het voorlopig HB leden gevraagd over bepaalde ontwerpen
mee te denken en vóór de ALV daarover aan het voorlopig HB te rapporteren:



Groot onderhoud
In de bestaande huurovereenkomst is een
verplichting voor Groot Onderhoud opgenomen. Enkele bouwkundige NVCB-leden is
gevraagd te onderzoeken hoe momenteel de
staat van het groot onderhoud van het verenigingsgebouw is op grond waarvan een onderhoudsplanning met bijbehorende begroting
voor de komende jaren kan worden gemaakt.





Andere locatie
Hoewel het op dit moment nog niet de hoogste prioriteit heeft, wordt er op dit moment
“veldonderzoek” verricht naar mogelijke
andere geschikte locaties voor de activiteiten
van NVCB.



Aansprakelijkheid bestuurders
Met een deskundig lid is overleg gevoerd
over een WA-verzekering die bestuursleden
en verantwoordelijken vrijwaardt van schade
en verschillende schulden van de vereniging
na opheffing, zoals verwoord in artikel 27
van de statuten.

Meerjarenbegroting
Andere leden van de vereniging zullen zich
buigen over een zogenaamde meerjarenbegroting, vooralsnog voor de jaren 2016 en
2017. Samenwerking zal worden gezocht met
 Contributievoorstellen
de Kascontrolecommissie die het boekjaar
2015 zal beoordelen.
Tijdens genoemde gesprekken zijn de leden
gepolst hoe zij denken over een verhoging
van de contributie om op die manier "meer
 Financiële ondersteuning
Een aantal leden heeft geopperd dat wellicht spieren op het bot" te krijgen.
financiële steun verworven kan worden bij
 Overleg met de verhuurder
leden, oud of niet leden en adverteerders en
door samenwerking met de Businessclub en In het kadaster zal worden nagegaan wie
wellicht subsidie via Consul Durieux.
juridisch de eigenaar is van het gehuurde
pand en daarna zal vóór de ALV opnieuw
met de verhuurder overleg plaatsvinden.
 Herinrichting benedenetage

Als de bovenetage zou worden afgestoten
 De Algemene Ledenvergadering
zullen alle activiteiten op de benedenverdieping moeten plaatsvinden. Inmiddels is Bovenvermelde onderwerpen zullen mede
daarover door een aantal NVCB-leden al
aan de hand van de ontvangen rapportages in
advies uitgebracht.
het voorlopig HB worden behandeld en verder uitgewerkt tot voorstellen waarover in de
ALV van 7 maart besluiten genomen kunnen
 Tarieven acquisitie
worden.
Een aantal leden zal zich buigen over de
vraag hoe meer inkomsten te genereren uit
Namens het voorlopig HB
advertenties en sponsoring.
Wim Heijnen, voorzitter a.i.
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Werk aan de winkel!
Van de eerste lijst met ideeën is nog niet
veel in concrete plannen terecht gekomen. Dat kan zijn omdat de meeste geld
kosten en juist dat nu even niet kan.
Vandaar misschien dat het voorstel om
donateurs te werven wel is opgenomen
in een plan om een soort Club van Honderd of Vrienden van de NVCB op te
richten. Een donateursclub dus van mensen die de vereniging een goed hart toedragen en het belangrijk vinden dat we
zonder zorgen kunnen voortbestaan.
Veel andere voorstellen kunnen worden
meegenomen in het grotere plan waarmee in de informele ledenvergadering
van 28 januari een begin is gemaakt
(te lezen op pag 9).
De ideeën die alleen maar georganiseerd
behoeven te worden, niets kosten of zelfs
geld opbrengen zoals de dansles op zondag, al dan niet met diner, kunnen zo
maar starten.
Zo ook de mogelijkheid dat leden hun
privé-feestje in het clubhuis kunnen vieren.
Sommige zijn wat technischer en kosten
meer tijd, het aanmelden voor evenementen via de website moet even worden
bestudeerd. Ook kan worden gedacht aan
het aanmelden als lid van de NVCB via
de website.
Kortom, werk aan de winkel, het zou
mooi zijn als er mensen zijn die een van
deze klussen zouden willen aanpakken.
Is er iets bij waarvan uw handen gaan
jeuken? Mail naar: redactie@nvcb.net
Nieuwe voorstellen zijn meer dan welkom maar ook commentaar, een aanvulling of kritiek wordt zeer gewaardeerd!
Opsturen naar: redactie@nvcb.net

Alles
kan altijd
nog wat beter!
In deze rubriek kunnen
alle leden van NVCB hun
ideeën en voorstellen kwijt die
kunnen bijdragen aan een verbetering van de vereniging in de breedste
zin van het woord.
Dit eerste hoekje is door de redactie gevuld met, al dan niet reële wensen die
deels al wat langer bekend zijn. Het zou
heel goed zijn als in de volgende NVCB
Nieuwsbrief PorFavor ook uw idee staat!

 Hondenkennel voor honden van le












den
Ophaaldienst immobiele leden.
Afsluitbaar vast buitenterras
(boven?).
Werkende traplift naar boven.
Prijzen bar reëler.
Aanmelden voor deelname evenementen via website.
Dansles op zondagmiddag.
Eenvoudig diner op zondagmiddag
na het dansen.
Plaatsen van houten chalet op achterterrein voor vergaderingen en cursussen.
ANBI status voor NVCB aanvragen.
Leden privé feestjes in clubhuis laten
vieren.
Tijdklokken op verwarming/koeling
Donateurs voor NVCB werven bij
familie in Nederland.
Pagina 11
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Wij, Glen Prins en Alma van Strien,
zijn het team van Restaurante Ciudad Patricia, gelegen in
Residencia Ciudad
Calle Rumania 26
Benidorm

maart 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
NVCB
Evenementen

Waterlooplein bij NVCB
2 April 2016
10.00 uur - 15.00 uur

Op 27 maart weer onze
gezellige..

Aanvang: 13.00 uur
Let voor bijzonderheden op de
affiche en onze website!

Hebt u nog spulletjes die andere
mensen misschien leuk vinden.
Verkoopplaatsen à € 5,-.
Wilt u meer weten of meld u aan
Annemiek Tel. 642 601 542
Ank
Tel. 619 508 134

We gaan weer een clubreisje maken naar een van de meest authentieke
middeleeuwse steden van Spanje! op 16 -17 maart 2016.

Cuenca

Kosten € 125,- per persoon,
Toeslag 1-persoonskamer € 24,Overnachting en avondeten en ontbijt
in het 4 sterren Hotel Exe
Entree Ciudad Encantada
Stadsbezoek Cuenca
met Nederlandse gids.

Met een bezoek aan de wondere
wereld van: Ciudad Encantada

Ga ook mee!
Het wordt weer heel gezellig!
Minimale deelname 30 personen.
Boeken en betalen bij
Ank Akkermans Tel: 619 508 134
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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

Pagina 14

Nederland:
Kees Stoof
Tel: +31 654 601 273
E-mail: keesstoof@gmail.com
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Ware verhalen
Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen
je moet met een mobieltje bellen
je kunt er ook een tekst op lezen
je moet altijd bereikbaar wezen
en dat kan dus niet gewoon
met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen
nee, niet naar de balie lopen
daar is niemand meer te zien
je kaartje komt uit een machine
je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken
pure zenuwsloperij
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld
want dat is tegen de cultuur
nee je geld komt uit de muur
als je maar de code kent

anders krijg je nóg geen cent
om je nog meer te plezieren
mag je internet bankieren
allemaal voor jouw gemak
alles onder eigen dak
niemand die er ooit om vroeg
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter
alles moet met een computer
anders sta je buiten spel
op www en punt nl
vind je alle informatie
wie behoedt je voor frustratie
als dat ding het dan niet doet
dan word je toch niet goed
maar dan roept men dat je boft
wij hebben immers John en Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor
je raakt gewoonweg buiten spoor
nee het is geen kleinigheid
oud worden in deze tijd.
Jan van den Heiligenberg
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De Smulpaap*
Restaurant
De Opera
Altea

Desayuno

September, 2015
Ik had hier een afspraak gemaakt
met een vriend die ik lang niet
gezien had. Hij komt helaas niet
opdagen, ook niet nadat ik hem
berichten stuur en hem probeer te
bellen. Jammer, hij mist een
heerlijke ontbijt en mijn gezelschap natuurlijk. Overigens onze
vorige afspraak was ik niet nagekomen dus...

Algemeen
Ik denk dat die eigenaar liefde
voor muziek heeft. Ook alle gerechten hebben een muzieknaam. Baguettes heten b.v. Guitara of Tuba, toasts Mama Mia of
Evita, pasta’s Intermezzo en een
salade b.v. Ravel. Dat zie je ook
terug in de muziek-instrumenten
die dit plezierig restaurant opluisteren.
Op de leestafel vindt men naast
allerlei buitenlands leesvoer elke
dag de verse Telegraaf en het
AD.

€ 10,50
2 spiegeleieren
fruit, toast, bacon
een koffie en verse jus d’orange
Allemaal erg lekker en ik kon er weer tegenaan.
De rekening van € 14,70 incl. glas wijn en een flesje
water heb ik met een kaart betaald. Je moet daarvoor

wel naar binnen om te pinnen maar dan kun je ook
even van het mooie nette toilet gebruikmaken.

De Opera is al meer dan 10 jaar een begrip aan de
boulevard van Altea waar voornamelijk Nederland
elkaar ontmoet. Elke keer als ik er voorbij loop zit
het vol. Dit heeft m.i. te maken met de perfecte formule met in de ochtend een mooi, lekker en gezond
ontbijt, koffie compleet, thee en vruchten-sappen en
voor de lunch geweldige maaltijdsalades met een
goed glas wijn. Ook is er vaak zelfgemaakte kreeftensoep. De bediening, tafeltjes en alles wat je bestelt is van een hele goede kwaliteit.
Het restaurant heeft zijn faam voornamelijk te danken aan de salades. Ik liep er eens langs op de dag
dat deze zaak gesloten was en ontmoette 3 teleurgestelde Engelse dames die speciaal uit Benidorm waren gekomen om hier een salade te komen eten.

‘s Avonds is het gesloten en ook
op maandag.
* 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
7,5
7,4
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Kunst en Cultuur
Wandeling langs monumenten

Benissa aan de N332, een van de oudste
dorpen in de provincie Valencia, is het
waard om door jou bekeken te worden.
Een oester die echter graag haar fraaie
binnenkant opent. Veel daarvan geeft je
een goed inzicht in de rijke en spannende
geschiedenis van de Costa Blanca.
Ajuntamiento
Begin je wandeling bijvoorbeeld op het
Plaza del Portal voor het huidige
Gemeentehuis (Ayuntamiento), wat zich
bevindt in het voormalige hospitaal, dat
gesticht werd in 1790 en lange tijd de
meest besmettelijke en hulpbehoevende
zieken van uit de wijde omtrek herbergde
en nu het besturingscentrum is van een
goed georganiseerde en cultureel rijke,
flinke gemeente, waarvan de ruimtelijke
invulling zowel logistiek als economisch
goed bewaakt wordt.
La Lonja de Contratación
Binnen een straal van zeg 200 meter
bevindt zich verder de beurs, La Lonja de
Contratación uit de 15e eeuw, het huidige
Museum voor Etnografie, in het verleden
een van de meest actieve centra van het
dorp en het oudste monument van de
gemeente. In het gebouw, bestaande uit 3
vleugels en een arcade voorzien van fraai
natuurstenen metselwerk en 3 bogen op de
benedenverdieping zijn naast de beschrijvingen van de cultuur, de talen en dialecten
Pagina 18

van de verschillende volken en stammen,
die aan de Costa Blanca hebben geleefd
ook met grote regelmaat wisselende,
interessante tentoonstellingen te zien.
Universiteit
Op nog geen 50 meter afstand kom je langs
en misschien wel in een goed onderhouden
stadspaleis uit de 18e eeuw, een
dependance van de Universiteit van
Alicante.
Palacio de los Torres-Ordiñia
En iets meer dan schuin daar tegenover
bevindt zich het Casa Cultural, het
voormalige Palacio de los Torres-Ordiñia,
waar zich nu naast een restaurant (zie La
Cultural) op de 1e verdieping, de
(universiteits)bibliotheek en allerlei aula´s
bevinden, waarin sociale en culturele
evenementen worden gehouden.
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in Benissa

Catedral de la Marina
Op het parkeer- en ontmoetingspleintje, in
het centrum aan het plein waar niemand
figuurlijk en iedereen letterlijk omheen
kan, staat de imposante Catedral de la
Marina. De Neogotische witte kerk met de
achterkant waar je eerder voorbij reed.
In dit gedeelte van Benissa is de krachtige
katholieke traditie van Benissa zeer
herkenbaar (en hoorbaar), omdat hier ook
het Franciscaner seminarie en klooster is
gevestigd (Convento de los Padres
Franciscanos uit 1645), waar veel paters
zijn opgeleid die zich over heel Spanje
hebben verspreid. De grote kathedraal uit
1929, kreeg de bijnaam de Zeekathedraal
vanwege haar flinke afmetingen (59 meter
lang en 29 meter hoog) en werd gebouwd
vanuit een fonds, een gift van de rijke Vrij
Metselaars uit de omgeving. De beschermheilige van het dorp “Nuestra Puríssima
Xiqueta” (Onze Heilige Maagd) kreeg in de
vorm van een flink met goud behangen
beeld een ereplaats boven het hoofdaltaar
en de geraffineerde lichtval, waarin zij zich
de hele dag koestert, is het alleen al waard
om deze kerk te bekijken. Prachtig.

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

Veel van de dorpen aan de Costa Blanca
zijn gesticht tijdens de Moorse bezetting en
kregen dan ook Arabische namen. Zoals
Beni Isa wat zonen van Isa betekent.
© https://costablancavoorjou.com/benissa/
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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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Verveling

Tennissen

Laatst realiseerde ik me dat heel veel,
vooral oudere mensen met heel veel capaciteiten zich hele dagen de pest vervelen.
En gelijktijdig weet ik dat mijn omgeving
zit te springen op die expertise. Heeft die
kennis en ervaring zeer hard nodig. De
opvolgers van die 'vervelers', eveneens
zeer goede mensen, maar missen voorlopig nog jaren, die broodnodige ervaring.
En dan weet ik ook nog dat die meeste
thuiszitters dolgraag onbetaald zouden
willen participeren.
Deze week bezocht ik familie. Eveneens
70ers. De vrouw had een jarenlange geneeskundige ervaring. En haar doen en
laten gedurende ons bezoek, overtuigden
mij van een geweldige vakbekwaamheid.
En ik ben er van overtuigd, dat mensen
heel graag doen waar ze goed in zijn.
Mijn vrouw en ik kunnen heel goed een
beetje hulp gebruiken. We doen er ook
alles aan om dat te verwezenlijken, maar
nogal moeizaam te realiseren. Ik weet ook
wel dat veel (vakbekwame) mensen zich
in het geheel niet vervelen en in hun leven
na pensionering een volle agenda hebben
en daar heel vrolijk mee om weten te
gaan. En ik weet ook dat veel mensen de
gewenste hulp gemakkelijk vinden, maar
nog meer lukt dat niet.

Ik ken veel kennissen die tennissen. Deden wij ook, om toch opeens te beslissen
ermee te stoppen. Anderen gaan nog
even door maar bouwen niet zelden eveneens af. Een paar jaar terug stonden we
nog allemaal een paar keer per week te
lachen met elkaar en als ik ze nu bezie dat doen we nog wel - is men soms een
beetje humeurig. En dat komt soms omdat ze het niet meer zo goed kunnen als
ze het zouden willen. Veel capaciteiten
laten hun een beetje in de steek. En dat
zie ik ook met klaverjassen en bridgen.
De jeugd wint de prijzen. En zo hoort het
ook. Wat hebben we verder te doen. Men
past vaak op kleinkinderen. En als ik naar
de oppasgrootouders luister, is dat niet
altijd om te lachen. oma's lukt het nog
een beetje, maar opa's laten het al gauw
een beetje afweten. Dan kan je nog beter
een hond hebben of liever twee. Verder
halen we elke dag een met opzet vergeten
boodschap en liever niet zo in de buurt.
Oh ja, de krant lezen doen we om op de
hoogte te blijven van de narigheid in de
wereld. "Dan hebben wij het nog niet zo
slecht getroffen". En dan lossen we ook
nog diverse puzzels op . Rotondes rijden
vind ik soms weer net zo ingewikkeld als
toen ik mijn rijbewijs haalde. Ook daar
wat meer uniformiteit zou ik zeer op,
prijs stellen.

“Ik begon met niets, op de liefde van m'n
ouders na. Nu ben ik onvoorstelbaar rijk
aan herinneringen, vrienden en familie”.
(Pam Brown - Geb. 1928)

Aart Krijgsman*

*Is een gewaardeerd oud-lid van NVCB
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In gesprek over Entertainment met....
John en Dicky Weller
Twee weken voordat het spektakel van de jaarlijkse
entertainmentoptredens plaatsvindt heb ik hierover
een gesprek met John en Dicky. Zij doen zelf dit jaar
al voor de 6e keer mee, maar dit evenement bestaat
al vele vele jaren langer.
Start
Vijf jaar geleden startte de huidige voorzitter Frank
van der Swaluw de groep Entertaiment.
Vanwege de vele werkzaamheden die daarmee
gepaard gaan heeft hij Martin Hamers gevraagd,
vanaf dit seizoen, in overleg met hem, de indeling
van het programma samen te stellen en uit te
werken.
In oktober van elk seizoen begint een groep van ca.
20 personen nu dan samen met Martin, enthousiast
met de voorbereidingen van datgene dat eind
februari zijn climax bereikt. Er wordt uit een
verzameling sketsjes, playback- en lifeoptredens een
keuze gemaakt en besproken wie wat gaat doen
tijdens de uitvoeringen. De groep werkt al jarenlang
nauw samen, soms valt er iemand af en ditmaal zijn
er twee nieuwe deelnemers.
Veel werk
Er is heel veel werk aan de winkel: bij de gekozen
nummers worden de teksten gezocht en deze worden
in het hoofd gestampt (lastige zaak realiseer ik me
op onze leeftijd). Ook de kleding is een zeer
belangrijk onderdeel van dit festijn. Bij elke act
hoort andere kleding en deze wordt door de artiesten
zelf gemaakt. Op de markt worden stoffen gekocht
en de naaimachines maken daarna overuren. Ik heb
foto's gezien van vorig jaar en de creaties zien er
fantastisch uit.
Elke maandagmiddag wordt er gerepeteerd om van
elk optreden een topper te maken.
En een paar dagen voor de eerste uitvoering wordt
de benedenverdieping van ons clubgebouw omgetoverd tot een waar theater.
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Uitvoeringen op 26, 27 en 28 februari
Programma
Na de inleiding van Frank van der Swaluw, vinden
er tijdens de voorstelling maar liefst 33 vertolkingen
plaats van bekende nummers, zoals Catootje naar de
Botermarkt, De Clown van Ben Cramer, Secret Love
van Dorry Day en Café aan de Haven van Vader
Abraham.
Het laatste nummer op de avond/middag “We’ll
meet again” van Vera Lynn mag iedereen uit volle
borst meezingen. Maar als ik het totaal-programma
bekijk vermoed ik dat menigeen vóór die tijd al wel
een nummertje zal meezingen. "Stalmeester" Martin
Hamers praat alle optredens aan elkaar.
Achter de schermen
Zoals bij elk evenement werken er ook mensen
achter de schermen en verzetten veel en belangrijk
werk voor deze manifestatie, zoals Ank Akkermans
zij zorgt voor de kaartverkoop, Paul Hogeweg voor
het geluid, Gerard Derksen voor de bühne en decor
en John de Kievith voor de beamerbeelden.
Tijdens de pauzes zorgen medewerkers van het
Evenemententeam voor de inwendinge mens met
hapjes en drankjes.
Op de vraag of er weleens iets misgaat antwoorden
John en Dicky dat er vorig jaar vlak voor de show
veel griepgevallen waren maar daar ziet het er dit
jaar vooralsnog gelukkig niet naar uit.
Net als vorig jaar worden opnieuw ca. 200 toeschouwers verwacht voor de 3 uitvoeringen.
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt met dit gesprek en
ik ben zeker een van die 200 toeschouwers.
Marianne de Wit, redactie
Afscheid van Entertainment
Na 5 jaar stop ik met mijn werkzaamheden voor
Entertainment en draag het stokje graag aan een
opvolger over. Met dank aan alle medewerkers.
Frank van der Swaluw
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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
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Ik las in El PAÍS
De oma van de Goya’s
Tot kort geleden wist ik niet eens dat ze
bestonden, de Goya’s. En dan gaat het
niet over een serie schilderijen maar
over filmprijzen, de Premios Goya.
Sinds dertig jaar heeft Spanje zijn
eigen “Oscaruitreiking”,
georganiseerd door de Spaanse
Academie voor Cinematografie
en Kunst. De beeldjes in de vorm
van een buste van de schilder
Goya worden uitgereikt voor
films van Spaanse oorsprong
die zich in het voorafgaande
jaar bijzonder hebben onderscheiden. De ceremonie vindt altijd
plaats begin februari en net als bij de
Oscars is er ook een gala, compleet
met avondjurken, smokings en
een rode loper. Dit jaar op 6
februari en in El País wordt er
uitgebreid op ingegaan. Voor
Antonia Güzmán is het allemaal
nieuw. Ze is met haar 93 jaar de oudste
genomineerde in de geschie-denis van
de Goya’s. Samen met drie andere,
jonge, actrices dingt ze mee in de
categorie aankomend nieuw talent!
Antonia speelt mee in de film van haar
kleinzoon, de jonge filmregisseur
Daniel Güzmán. De titel van de film is
“A cambio de nada”.
Op de dag voor de ceremonie laat ze
vol trots de combinatie zien die ze gaat
dragen. Een japon met een jasje, op
maat gemaakt door haar kleindochter.
In de kleur grijs, met driekwart
mouwen en een kleine broche op de
revers.
Voor haar geen dure en bekende
merken: “Dit is eenvoudig, keurig en
elegant en past het beste bij mij”.

In haar huis in Madrid wacht ze rustig
op de dingen die gaan komen. Ze is de
stad een beetje beu en zou het liefste
weer eens naar haar dorp in de buurt
van Avila gaan. Het dorp heet
Candeleda en ligt aan de voet
van de Sierra de Gredos. Ze
woont er in de heuvels
omringd door velden en
bomengroepen. Met hard
werken als naaitster, soms tot
diep in de nacht, verdiende genoeg om een flatje in Madrid
en een huisje Candeleda te
kopen. Hier in Madrid komt
ze weinig buiten. Ze is weinig
mobiel, half doof en slechtziend. Maar gelukkig is daar
haar kleinzoon Daniel. Hij
organiseerde een bijzondere vorm van mantelzorg
en gaf haar een rol in de
film die hij aan het opnemen was. Op haar ervaringen bij het filmen kijkt ze terug met
bewonderenswaardige kalmte. Het
kostte haar niet veel moeite om mee te
doen. Soms was het saai, maar ze
gingen goed met haar om. “Ik stond ’s
morgens om zeven uur op en leerde
mijn rol. Dan reden ze me naar de set
en als ik klaar was met werken
brachten ze me weer naar huis”. Sinds
kort is ze overigens ook niet meer zo
aan huis gebonden zonder rijbewijs,
want haar kleinzoon leerde haar tijdens
het draaien van de film een scootmobiel
te bedienen.
Ze is helemaal niet zenuwachtig voor
de uitreiking, want ze is er van
overtuigd dat de prijs naar een van de
drie andere genomineerden gaat. “Bij
hen is het uiteindelijk hun beroep en ik
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deed alleen maar mee om mijn kleinzoon te helpen bij zijn carrière!”. Een
kleinzoon die zijn oma ook verder niet
in de steek laat en regelmatig bij haar
binnenloopt met een lekker hapje of een
maaltijd omdat ze als ze alleen is er
soms niet toe komt om te eten.
“Ik heb ook meestal geen honger”
verdedigt deze oma zich, die gek is op
stierengevechten en op Podemos heeft
gestemd: “Het enige wat ik wil is dat ze
voor werk zorgen en niet van ons
stelen”.

maart 2016

En hoe liep het af met de Premios Goya
Zoals we ook al in De Week7 konden
lezen was de film Truman de grote
winnaar. En in de categorie van Antonia
Güzmán ging inderdaad een van de
jongere actrices met de prijs strijken.
Daniel Güzmán ontving echter als
aankomend filmregisseur een Goya voor
zijn film “A cambio de nada” en ook
een van de acteurs in de film, Miguel
Herranz, viel in de prijzen.
Chris van Gennip-Van der Scheer

www.eurocarslanucia.com
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Zoals al in vorige nummers van ons clubblad aangekondigd,
organiseren we een gezellige creatieve markt in ons clubgebouw op

Zondag, 20 maart
11.00 - 15.00 uur
Natuurlijk neemt de jaarlijkse schilderijententoonstelling een prominente plaats in,
maar daarnaast zijn er kraampjes met allerlei mooie zelfgemaakte producten om te
bekijken en eventueel te kopen. Ook zullen diverse deelnemers hun technieken
demonstreren. Laat U zich inspireren om creatief aan de slag te gaan.
U bent van harte welkom op deze gezellige dag!
Aanmelden voor een kraam kan nog:
Margaret: 673 397 320 - Annemiek: 642 601 542

Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
Te koop aangeboden:
Opvouwbaar matras, kleur blauw € 25.Hans/Greetje van de Berg,
tel: 697 273 850
——————————————–—
Renault Grand Scenic, Full Options.
€ 12.500
Sjef Hamelsveld, tel: +31 646 735 224
——————————————–—
2 Huizen op een kavel van 2500 mtr.
Prijs: elk bod boven € 500.000 wordt
in overweging genomen.
Hanky Lok, tel: 965 873 035
——————————————–—
Prima ATB fiets, Hydr. Schijfremmen,
merk Puch. Prijs: € 200,Dick van Tol, tel: +31 728 500 940
——————————————–—

Prachtige crosstrainer z.g.a.n.
Voor slechts € 150,Grootbeeld televisie, 43” (108 cm)
Ook € 150,- Vaste prijzen.
Pieter Weijers, tel: 685 932 148
———————————————
Sony Bravia HBTV 46”
Vraagprijs € 250,Anna Kiggen tel: 966881082
———————————————
Gevraagd:
Voor de keuken: waterkoker (min.2ltr)
Theedoeken, dweilen enz.
Graag geven aan Annemiek of Sjef.

Boek zoek!
Op de leestafel lag het geweldige
boek van dierenarts Peter de Lindt.
“Dat doet ie anders nooit!”
Het boek lag daar slechts ter inzage!
Graag even terugleggen a.u.b.
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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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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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Allerlei
Wil de Wit winnares Muileboom toernooi!

Biljart-toernooi 30 januari jl.

Juist voordat dit maartnummer naar de
drukker moest ontvingen we nog deze
leuke foto met de trotse winnares met de
wisseltrofee. Natuurlijk uitgereikt door Rie
Muileboom (rechts). In april meer over dit
altijd zo gezellige Jeu de Boule toernooi.

Rond 09.30 uur kwamen de eerste deelnemers van in totaal 24 het stootveld
binnen om zich op te warmen aan een
kopje koffie. De ontstane gemoedelijke
sfeer zou de gehele dag
aanwezig blijven.
Om 10.00 uur werd gestart met de eerste partijen. De strijdbaarheid van
de spelers was duidelijk
van hen af te lezen, een
strak gezicht of een lachje
als een boer die ergens
pijn heeft wanneer het
niet helemaal gaat
Nr. 1 -201
zoals het zou moeHenk Schonew6ille
ten of een ontspannen houding wanneer
het lekker rolt.
Om 13.00 uur was het tijd om te lunchen
en te genieten van de heerlijke soep
(Joke c.s. ) en de verse broodjes met beleg o.a. kroket (Gerrit c.s.). De helft van
de biljarters werdt vergezeld door hun
partner. In totaal genoten er zo´n 40 personen van deze geslaagde lunch. Om
14.00 uur werden de partijen vervolgd en
de spanning steeg wie de uiteindelijke
winnaar van dit toernooi zou worden.

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

De blij verraste winnaar werd Henk
Schonewille. Hij blijft het gehele jaar de
Kampioen der Biljarters! Op de tweede
plaats eindigde Aad Wessling en derde
werd Leo de Vrede.

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

BENIDORM

Terugkijkend was het wederom een geslaagde dag. Het volgende toernooi vindt
volgend jaar plaats op de laatste dag van
januari.
Rob Bakker
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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
Op naar de 500!
We leven op te grote voet, bijna de hele wereld geeft veel meer geld uit dan er
binnenkomt. Tekorten worden doodleuk gedempt met leningen en als dat niet helpt
drukken we er toch gewoon een triljoentje bij? …. Youp van het Hek had daar een raak
liedje over: “Lenen, Lenen, Betalen Betalen”……
Ook onze eigen NVCB leeft op te grote voet, onze penningmeester waarschuwde al
eerder en ook de voorzitter a.i. heeft er uitgebreid op gewezen dat het zo niet al te lang
door kan gaan. Geld lenen zou ons niet helpen en is met onze spaarpot ook niet nodig.
Bezuinigen dan? We zijn al zuinig op het krenterige af al zal het hier en daar vast nog
wel wat minder kunnen. We kunnen misschien wat meer van onze plastic munten laten
bijmaken maar dat zal bij ons ook wel niet werken.
Lijkt alleen het verhogen van barprijzen of contributies over te
blijven, gewoon overal een procentje of tien, twintig er op en
we zijn uit de zorgen?
Te vrezen valt van niet, de omzet zal dalen en te veel leden
zullen geen lid meer willen worden. Bovendien wordt de club
minder leuk want het helpt voor de sfeer en omzet beslist als de
pils een vriendelijk, stimulerend prijsje heeft.
Maar wat veel andere tot bezuiniging gedwongen instellingen
niet kunnen, kunnen wij wel: leden werven!
Er wonen in de Costa Blanca bijna 25.000 residente Nederlandstaligen en het aantal
overwinteraars zal dat getal vast wel overtreffen.
Nou wonen die gelukkig niet allemaal rond Benidorm-Altea maar dat zullen er toch
zeker vele duizenden zijn.
Bij 400 à 500 leden zijn we uit de financiële zorgen, dat mag en kan met al die
potentiële leden eigenlijk geen probleem zijn.
Als we bedenken dat met meer leden er meer vrijwilligers zullen zijn, mogelijk ook
meer bestuursleden en ook meer omzet dan moet er toch iets gaan jeuken?

Eigenlijk hebben we helemaal geen financieel probleem, maar alleen iets te
weinig leden!
En dat is nou net iets waarvoor we niet naar het bestuur kunnen kijken, we kunnen,
moeten, het als gewoon lid zelf doen!
We hebben al een mooie, wervende folder, ze liggen bij het mededelingenbord.
Doe die in bus bij Nederlandse naambordjes, geef die aan vrienden kennissen en buren,
maak ze nog even lid voor een paar maanden en het volgende seizoen lacht ons toe!
John de Kievith
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Computernieuws
Blendle

Computerlub 15 jaar!

Velen zullen hier in Spanje gezellig hun
dagelijkse krantje op de iPad of een
ander tablet/laptop binnenhalen.

Dit voorjaar bestaat de computerafdeling
(club) alweer vijftien jaar. Zeker niet de
oudste afdeling, maar wel een die nooit
over deelname en belangstelling te klagen
heeft gehad. Het ledental was in de
topjaren 2001 tot 2010 meestal boven de
honderd leden! Dat kwam vooral omdat de
meeste leden op onze internet
mogelijkheid afkwamen. Internet was toen
nog duurder en trager dan nu en voor een
eenvoudige overwinteraar geen optie.
Maar het was zeker niet alleen het internet
wat we te bieden hadden, de oudere leden
zullen zeker nog de computerlessen van
Ad Roelands en Jan Goedbloed. Lessen
die nu nog steeds worden gegeven.

Minder bekend is dat alle kranten en
tijdschriften via het internet gelezen
kunnen worden met de app “Blendle”.
Niet gratis natuurlijk, die krantenjongens
en meisje moeten ook leven.
Mooi is wel dat van al die kranten en
tijdschriften u in al die afzonderlijke
artikelen gratis kunt rondneuzen en kan
kiezen welke u helemaal wilt lezen.
Daar wordt dan wel 20 à 30 cent voor
per artikel voor gevraagd want die
krantenjongens en meisjes….
Persoonlijk heb ik er graag een paar
dubbeltjes voor over om dat geweldige
artikel in NewScientist, de Column van
Youp in het NRC, dat verslag in V.I. of
de laatste roddels in de Prive te lezen.
De app “Blendle” via uw internetbrowser opzoeken en installeren, dus niet via
de Appstore of Playstore!
John de Kievith

Hoewel 15 jaar dus geen echt lustrum is
willen we er toch een feestje van maken.
Op de ledenvergadering van de
computerafdeling die in maart zal worden
gehouden zal ieder NVCB-lid worden
uitgenodigd voor een hapje en drankje.
Computerclubleden zullen nog extra
worden getrakteerd. Tot dan!
John de Kievith
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Thuiszorg op elk niveau:

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





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

966 805 714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor  Avda. J.F. Zaragoza 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
Appeldessert

Met kaas en vijgen

(voor 4 personen)

Ingrediënten
2 appels (Jonagold)
2 dl. droge witte wijn
3 eetl. vloeibare honing
4 gedroogde of verse vijgen
150 gr. roquefort

Bereiden: Breng de wijn en de honing aan de kook. Schil de appels en boor de kern eruit. Snijd ze in 8 schijven, Leg de schijven
bij de saus en laat ze afgedekt ca. 5 minuten zachtjes koken
(halverwege voorzichtig omscheppen).
De appels uit de pan op een groot plat bord scheppen. Het achtergebleven stoofvocht op een hoog vuur 5 minuten tot siroop inkoken.
Intussen de vijgen in reepjes snijden en daarna door de siroop
scheppen. Vervolgens de siroop over de appelsschijven schenken
en tot gebruik laten afkoelen.
Serveren: Appelschijven met vijgen en siroop over 4 borden verdelen en de kaas erover verkruimelen.
Een onweerstaanbaar lekker dessert.

Zout en Zoet
Twee op het eerste
gezicht lijkende
vijanden, met
tegenhangende
smaken die juist
heel goed bij
elkaar passen en
elkaar enorm
versterken.

Eet Smakelijk!
Proef maar...!

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

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

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL: info@clinicadentalalbir.com

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

 Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen

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

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

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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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
Rugpijn bij het opstaan uit een stoel
De meest voorkomende klacht die wij in onze
kliniek tegenkomen is rugpijn. Dit kan zich op
allerlei manieren uiten. Wat echter het vaakst als
pijnlijke activiteit naar voren komt is het opstaan
uit een stoel. Iedereen ziet weleens mensen moeilijk overeind komen na het zitten.
Om te weten hoe dit komt is het belangrijk
te weten wat de oorzaak van lage rugpijn is.
Deze pijn kan zijn oorsprong in drie
structuren hebben. De kleine ruggewrichten
(facetgewrichten) kunnen geïrriteerd zijn.
Dit wordt veelal veroorzaakt door een
foutieve houding en/of dwangstand van de
wervelkolom.
Hierdoor worden deze gewrichten constant
in elkaar gedrukt en zijn eigenlijk chronisch
geïrriteerd door deze constant druk in de
gewrichten. Als deze ontstekingsreactie nog
niet zodanig is dat er constant pijn is, wordt
deze ervaren als stijfheid en pijn bij het
opstaan uit een stoel. Bij het zitten in een
stoel ontstaan er wat ruimte tussen de
facetgewrichten, de druk gaat er dus een
klein beetje vanaf.
Als er na een tijdje weer wordt opgestaan,
komt in een keer het volle lichaamsgewicht
op die gewrichten te staan. Dit uit zich in
moeilijk opstaan en pijn die na een beetje
bewegen weer minder wordt. Belangrijk te
weten is dat de pijn minder wordt door het
bewegen, de oorzaak blijft echter aanwezig.
De tweede oorzaak kan in de tussenwervelschijven liggen. Als de tussenwervelschijf
ontstoken of beschadigd is, geeft dit
sowieso pijn in de rug bij het zitten.
Typisch is dat mensen gekromd en scheef
uit een stoel opstaan, beginnen met kleine

pasjes lopen, de handen in de rug zetten en
een beetje mank lopen. Dit duurt meestal
een minuut of vijf en daarna kan er
“normaal” bewogen worden.
De laatste oorzaak komt uit de bekkengewrichten, de sacroiliacaalgewrichten. Deze
gewrichten tussen het heiligbeen en de
bekkenhelften kunnen verwrongen of scheef
staan. Door deze dwangstand ontstaat er
overbelasting en dus een irritatie in de
zogenoemde SI-gewrichten. Bij zitten is er
vaak geen pijn, maar bij opstaan en weer
lopen is er een gevoel of er aan een kant van
de rug een mes in de onderrug staat met een
pijn die vaak de bil in trekt.
Meer dan eens gaan bovenstaande klachten
gepaard met uitstraling naar een of twee
benen en /of andere pijnen in de
wervelkolom.
Verder is er vrijwel altijd een combinatie
van overbelasting van de genoemde
structuren aanwezig. Om van deze “opstapijnen” af te komen, zal de oorzaak moeten
worden aangepakt. Onze kliniek is
gespecialiseerd in het opsporen en
behandelen van de oorzaak van dit soort
klachten. Elk aspect van de klacht zal
worden aangepakt om van deze klachten af
te komen. Ironisch genoeg is het TEVEEL
zitten vaak een veel voorkomende oorzaak
van deze klachten.

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

Guus Schaaf 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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