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Notulen ALV
Paas-bridge-drive
Muileboom toernooi

Hoofdsponsor van de NVCB
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NVCB
Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Email info@nvcb.net
Bankrelatie
Banco Popular Español

Verenigingsgebouw
Avda de Europa 181 (N332)

Rekening IBAN
ES20 0075 1074 4106 0001 0984

tel.nr. 634 349 558

Hoofdbestuur

Inhoud

Voorzitter
Gerrit Kruse
Tel. 965 866 128

Overzicht vaste activiteiten

4

Functies en taakverdeling

5

voorzitternvcb@gmail.com

Van de voorzitter

6

Secretaris
Chris van Gennip
Tel. 634 366 717

Evenementenkalender, Notulen ALV

7

NVCB idee- en verbeterhoekje

11

f.gennip@hccnet.nl

Ware verhalen, naar Cuenca, Voorbij?

13

Penningmeester
Cobi de Dooij-Fuchs
Tel. 605 152 213

De Smulpaap

17

Kunst en Cultuur

19

penningmeesternvcb@gmail.com

Columns: Vervanging

21

Lid, 2e voorzitter
Pieter Weijers
Tel. 685 932 148

In gesprek over Bridge

22

Ik las in El Païs, Haar laatste vlucht

25

Koop en Verkoop

27

Jeu de Boules, Muileboom toernooi….

31

Opinie, Resetten

33

Computernieuws

35

Verslag Creatieve Markt

37

Bericht van de Consul

38

Fotocollage entertainment

39

Van de chiropractor

41

Adverteerders / Tarieven

42

photopieter@yahoo.com

Lid, 2e penningmeester
Willem de Vos
Tel. 617 623 863
w.a.devos@gmail.com

Lid,
Annemieke Post
Tel: 642 601 542
annapost@outlook.com

Lid,
Vacant
Tel:

Pagina
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Vaste activiteiten
Waar?

Dag

april 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

Voorzitter A.v.A.

Vacant

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

redactie@nvcb.net

965 866 128
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Van de voorzitter
Nieuwe impuls
Om te beginnen wil ik me aan u voorstellen. Ik ben al
sinds 2000 lid van NVCB dus met velen van u heb ik al
regelmatig contact gehad. Niettemin...
ik ben Gerrit Kruse, gehuwd met Carla en wij hebben samen 3 kinderen.

We wonen in Benidorm en uit het feit dat we nog steeds hier zijn mag u
concluderen dat het ons hier prima bevalt. Tijdens het seizoen zijn wij van
oktober tot april vaak te vinden in het clubleven van NVCB.
Laten we eerlijk zijn, er bestaat toch geen beter leven dan een goed leven dat
we hier in Spanje genieten met het bijna altijd mooie weer en de Spaanse zon.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering ben ik benoemd tot voorzitter
van de vereniging. Toen een eerdere kandidaat zich om persoonlijke reden
moest afmelden was er niemand die zich spontaan als voorzitter beschikbaar
stelde en werd er een pauze ingelast.
Hoewel het eigenlijk niet mijn bedoeling was, heb ik me tijdens die 3 minuten
pauze door Pieter Weijers laten overhalen om me toch als kandidaat
beschikbaar te stellen toen hij een dringend beroep op me deed. Ik heb toen de
stoute schoenen aangetrokken en toegezegd deze functie voor een jaar te
bekleden. Dit om NVCB de hulpende hand te bieden.
En nu ik eraan begonnen ben zal ik me het komende jaar vol overgave
inzetten om aan deze functie een goede invulling te geven. Wie A zegt, zegt
immers ook B. Wij zouden in onze vereniging veel meer Nederlands-taligen
die aan de Costa Blanca overwinteren willen verwelkomen.
Ik doe op ieder NVCB-lid een beroep om mee te doen en te zorgen dat het
ledental van NVCB groeit.
Het nieuwe bestuur zal zijn uiterste best doen onze vereniging weer een
nieuwe impuls te geven en wij rekenen daarbij op uw steun.
Ik wens u, en alle andere bestuurders met mij, een goede zomer toe en
wellicht tot ziens in een nieuwe huisvesting.
Hasta la vista!
Gerrit Kruse
uw voorzitter
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Evenementenkalender
April

Mei
Juni

2
10
27
8
19

Rommelmarkt
Captains Dinner
Konings Barbecue
Moederdag????
Vaderdag????

Aanvang 11.00 uur

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

Notulen ALV van 13 maart 2016
Omdat er om 10.05 uur voldoende leden aanwezig zijn om het quorum te halen, kan deze
vergadering beginnen.

6. Financieel jaarverslag 2015
Dit wordt door Betty gepresenteerd. Zij komt
tot de conclusie dat er geen andere mogelijkheid is, net als de kascontrolecommissie, dan
hetzij de contributie fors te verhogen of om te
1. Opening
De voorzitter a.i. opent de vergadering en
zien naar een minder dure locatie, daar er een
heet iedereen welkom. Zoals het betaamd
verlies geboekt is van ruim € 8200. De vergawordt ook nu een minuut stilte betracht ter ere dering gaat akkoord met het jaarverslag.
van hen die ons dit jaar ontvielen.
7. Begroting kalenderjaar 2016 en 2017
Bij de behandeling hiervan wordt ook door
2. Notulen ALV van 2 maart 2015
Daar er geen op- en/of aanmerkingen worden het HB ingespeeld op de adviezen van de
gemaakt worden deze ongewijzigd goedgepenningmeester en de kascontrolecommissie.
keurd en derhalve vastgesteld.
Zij is op zoek gegaan naar andere, goedkopere, locaties en denkt die uiteindelijk ge3. Ingekomen stukken
vonden te hebben. Dat betekent dat er een
De secretaris heeft een bericht van verhinbegroting van 2016 kan bestaan: één van zondering ontvangen van de leden Ophof, Muider verhuizing (dus blijven waar we zitten
lenboom en Weller.
met het risico dat we na 3 jaar failliet zijn) en
één van verhuizen naar Bello Horizonte 1
waar de prijs per maand ruim € 1000 goedko4. Jaarverslag 2015 secretaris
Het jaarverslag 2015 wordt door de secretaris per ligt. De voorzitter legt uit dat we € 20.000
voorgelezen en goedgekeurd.
hebben om te verhuizen en wat aan de verwarming te doen in Horizonte maar dat we
dan in 2017 weer aan de goede kant van de
5. Verslag Kascontrolecommissie
Dit verslag wordt door John Bulsing voorbalans zullen staan en dan in rustiger vaargelezen. Hij stelt namens deze commissie
water terecht zullen komen.
voor de penningmeester decharge te verlenen.
Hetgeen geschiedt. In het advies van deze
Er komt nog wel een voorstel van dhr. Ter
commissie staat het voorstel òf de contributie Mors om met dhr. Kop, de eigenaar, te gaan
te verhogen naar € 120 òf naar een andere
praten over de huur en het groot onderhoud
locatie om te zien. Het HB heeft het laatste ter (dat volgens contract ook door ons gepleegd
harte genomen, waarvan later verslag gedaan moet worden), maar algemeen is men van
zal worden.
mening dat dit geen enkele zin heeft.
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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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Vervolg Notulen ALV van 13 maart 2016
Hierna werd een kleine koffie pauze
ingelast waarna de discussie verder ging.
Na de hervatting wordt afgesproken een
gesprek met dhr. Kop te hebben om hem mee
te delen dat wij vertrekken omdat de huur en
het groot onderhoud ons in de problemen
brengt en of hij daar iets kan doen. Op
voorstel van Nico Brederveld wordt de tijd
waarin dit gesprek moet plaatsvinden beperkt
tot 15 maart, en komt er geen soelaas dan
zullen wij middels een aangetekend schrijven
aan dhr. Kop, zijn zoon en hun bank ons
besluit mededelen.
Hierna wordt met handopsteken gestemd voor
het verhuizen van deze vereniging naar Bello
Horizonte 1. Er zijn maar 7 tegenstemmers.
8. Nieuwe kascommisie
Bij de verkiezing van een nieuwe kascontrolecommissie worden de leden: John
Bulsing, Anneke Carriere en Cobi de DooijFuchs gekozen.

Het bestuur zal er dan als volgt uit gaan zien:
-

Gerrit Kruse, voorzitter
Chris van Gennip-van der Scheer, secretaris
Wim de Vos, penningmeester
Annemieke Post, lid
Pieter Weijers, lid
Cobi de Dooij-Fuchs, 2e penningmeester
vacant, lid.

Deze leden worden door het aftredende HB
per acclamatie naar voren gedragen als het
nieuwe bestuur. De ALV gaat hiermee
akkoord.
Daar Cobi zich al beschikbaar had gesteld
voor de kascontrolecommissie en die twee
functies onverenigbaar zijn, wordt er aan de
vergadering gevraagd om een nieuwe
kandidaat voor de kascontrolecommissie.
Hier komt Joep de Wit naar voren zodat hij in
plaats van Cobi de plaats in de kascontrolecommissie zal bezetten. De ALV gaat
hiermee akkoord.

9. Vaststelling contributie 2016-2017
Afgesproken wordt dat de huidige seizoensbijdrage gehandhaafd zal blijven op € 70 en
dat het maandbedrag naar € 22,50 getild zal
worden.

11. Presentatie van het Hoofdbestuur
Het nieuwe HB stelt zich hierna voor aan de
ALV wat een groot applaus ontlokt. Hierna
wordt door de voorzitter a.i. lovende woorden
gesproken over alle aftredende leden. Ook de
leden Ank, Sjef en de mensen van de leden10. Verkiezing leden Hoofdbestuur
Annemieke Post, Wim de Vos, Pieter Weijers administratie worden door Frank bedankt
en Chris van Gennip-van der Scheer komen
voor hun inzet. Frank benadrukt ook dat de
als kandidaten naar voren.
afd. Entertainment weer een prachtig bedrag
Na een korte schorsing en de vermelding van heeft verdiend voor de vereniging door hun
de voorzitter dat er door de vereniging een
drie uitvoeringen.
verzekering is afgesloten die alle bestuursleden behouden voor aansprakelijkheid wordt 13 Sluiting
er opnieuw gevraagd wie in het HB zitting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de
wil nemen. Vooral wie er voorzitter wil
voorzitter deze vergadering onder
worden.
dankzegging voor alle inbreng en wenst het
Gerrit Kruse geeft te kennen dat hij wel de
nieuwe bestuur heel veel plezier en succes in
voorzittershamer wil voeren en komt Cobi
hun nieuwe functies.
met de mededeling dat zij wel 2e penningmeester wil worden
Hugo Schenk, ex.secr. NVCB
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Zalmtartaar
Garnalenspies
Gegratineerde uiensoep
Salade kip, “Ceasar Style”
Rundercarpaccio “Las Coronas”
(geserveerd met stokbrood en alioli)
xxxxxx
Kipfilet
Varkenshaas-spies
Kabeljauw uit de oven
Hollandse Kogelbiefstuk
Vispakketje met merluza
Tournedos (+ € 10,-) Entrecôte (+ € 6,-)
(geserveerd met groente, salade,
frietjes en mayo)
xxxxxx
Tiramisu
Spaanse kaas
Dames blanche
Coup Advocaat
Mangomousse met vanille-ijs
Chocolademousse en chocolade-ijs
€ 16,95 p.p.
Open, elke dag vanaf 13.30 uur
Woensdag gesloten.
Tel: 96 584 38 62
Calle Sant Pere 45-1 - 03590 Altea
Bibliotheek
Wegens ruimtegebrek zullen de titels van
de nieuwe boeken doorgaans niet meer
in deze nieuwsbrief vermeld worden.
U kunt de lijst direct bekijken op de website van NVCB: nvcb.net

april 2016

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.
Tja, en toen werd er nogal plotseling
besloten om te verhuizen……
Veel ideeën hebben betrekking op het
huidige clubgebouw, die kunnen dus wel
van de lijst.
Volgend seizoen maar eens kijken wat er
in de nieuwe situatie te verbeteren valt.

Sleutels van de buitendeuren van
het clubgebouw bij einde seizoen
De sleutels van de boven- en beneden
toegangsdeuren van het clubgebouw
moeten door degenen, die er één hebben
bij de ledenadministratie worden
ingeleverd vóór je naar Nederland gaat.
Eveneens, als de activiteit al vóór juni
beëindigd wordt!
Aan de sleutel moet een label zitten met
de naam van degene, die hem altijd voor
zijn of haar activiteit gebruikt.
De ledenadminstratie is vanaf de eerste
maandag in september aanwezig en dan
kunnen de sleutels vanaf dat moment
dus weer worden opgehaald.
Graag jullie aandacht hiervoor.
Nel Arends, ledenadministratie.
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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

april 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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Ware verhaal
Naar Cuenca
Op 10 maart
2016 gaan we
met de bus 2
dagen naar
Cuenca.
Het voelde als het maken van een schoolreisje waarvan ik nu achteraf een opstel
maak. Dit keer met juf Ank en meester
Toon. Ik had nog nooit van Cuenca gehoord
maar mijn aandacht werd getrokken door de
kennisgeving in de Nieuwsbrief en de
Mailing waarin stond dat Cuenca een
uitzonderlijk mooie stad is met een prachtige omgeving.We moesten die morgen
verdraaid vroeg opstaan, de bus vertrok al
om 8 uur. De bloemetjeskoffer van mijn
vrouw was gepakt en een beetje nerveus en
ongeduldig stonden we bij het NVCB
gebouw te wachten tot we konden instappen. Ik wilde graag een plaatsje aan het
raam om goed te kunnen zien wat voor een
landschap aan ons voorbij zou trekken.
Precies op de geplande tijd vertrokken we
naar Cuenca. Ik had me geen voorstelling
kunnen maken hoe het er onderweg allemaal uit zou zien. Ik zat met mijn neus
tegen het raam gedrukt om maar niets van
het uitzicht te hoeven missen. Het landschap
was bijzonder. We passeerden veel prachtige, nieuw aangelegde olijfboomgaarden
die daardoor machinaal geplukt konden
worden. Dat laatste detail werd door juf
Ank toegelicht. Er waren ook veel nieuwe
wijngaarden en eindeloze korenvelden,
hetgeen ons verbaasde. We reden door
oneindige gebieden waar we stil van werden. Vooral in het begin van de reis werd er
veel met elkaar gesproken. Men vertelde
elkaar wat ze de laatste tijd had bezig gehouden en wat er met ze was gebeurd. Ik
hoorde onderwerpen aan me voorbijkomen
als: niet reanimeer verklaringen, nieuwe stijl
wonen en van diverse recepten werden de
ingrediënten opgesomd. Met speciale
aandacht luisterde ik naar een verhaal over

gevaarlijke wandelingen en een verkeerde
aankoop van een BH die geruild moest
worden. De tijd vloog voorbij.
Meester Toon kwam met enige regelmaat
langs met spekkies en dropveters. Ik had
uitgerekend dat ik van een dropveter 25 km
lang kon snoepen.
Toen we in Cuenca aankwamen werd eerst
de uitzonderlijke omgeving uitgebreid met
de bus verkend; hier en daar lag nog sneeuw.
Bij het natuurpark Ciudad Encantada met
grille en magische vormen, stapten we uit en
trokken er in groepjes doorheen. Na deze
beleving bracht de bus ons naar hotel Exe
waar we in onze luxe hotelkamer, met
bijzondere glazen designwastafels, konden
uitrusten.
Om 20 uur werden we verrast met een
smakelijk diner van allure; het vlees was om
te zuigen en de vis uitermate smakelijk
klaargemaakt. Op de kamer werd nog lang
nagekaart. Ik heb daarvan niet veel beleefd
want ik viel direct in een coma-achtige slaap.
De volgende ochtend begon de dag met een
uitgebreid ontbijt en om 10 uur vertrokken
we voor onze ontdekkingsreis van de oude
stad Cuenca met een Nederlandse gids. Wij
luisterden naar zijn vele en boeiende verhalen. Vooral de kathedraal van deze oude
stad heeft een wonderlijke geschiedenis
waaraan kunstenaars uit vele landen hebben
gewerkt en ook het smeedwerk is uitzonderlijk. Om de anekdote van wat Eva aan
Adam vroeg toen ze het paradijs uit werden
gestuurd, werd hartelijk gelachen. Eva vroeg
aan Adam: "Hou je nu nog van me?" en
Adam antwoordde toen: "Van wie anders?".
Na veel gesnuffel aan cultuur en natuur
stapten we opnieuw in de bus en reden naar
huis. Om 20 uur stonden weer bij het NVCB
gebouw met een geweldige beleving die we
niet snel zullen vergeten.
Bijzondere dank gaat uit naar Ank en Toon
Akkermans die dit evenement formidabel
hebben georganiseerd.
J. van den Heiligenberg
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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
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Ware verhalen
Voorbij? Jammer!
Na de geweldige voorstelling van onze
afdeling Entertainment, werd ik zondagochtend wakker, met nog steeds dat liedje
van Agnes in
mijn hoofd.
Kasian, kasian,
het is voorbij,
Den Haag, Den
Haag, de weduwe van Indië ben
jij. En ik dacht
weer terug aan
mijn tijd in het,
toen nog Indië.
Gisteravond geen tijd voor gehad, omdat
de verschillende nummers zo naadloos
op elkaar aansloten.
De vriendelijke mensen, de heerlijke
gerechten, de prachtige natuur, maar ook
de twijfel, waarom we daar eigenlijk
zaten. Dat ”voorbij”, had voor mij ook
een dubbele betekenis, zoals u verder
kunt lezen.
Één week voor de soevereiniteitsoverdracht, dus in december 1949, deelde
onze commandant mee dat er een tekort
aan accu’s was voor de radioverbinding
tussen onze onderdelen, de Verbindingsdienst- X- Brigade, gelegerd in Oost
Java. Hij wilde dat wij Zuidoost Java
ingingen om bij de verschillende posten,
de accu’s op te halen. Wij gingen dus op
weg met twee auto’s, de drietonner die ik
reed, voorop en een Ford met hoge
houten hekken en drie man met een wat
zwaarder automatisch wapen, een “Bren”
erachter. We reden het Smeroe gebergte
in, met veel Tjotten, puntige
steenbergjes, waar de weg omheen
slingerde.

Na ettelijke bochten riep mijn bijrijder:
“Stop, eruit”. Ik twijfelde nog, maar “kom
op” was voldoende om mij te overtuigen
van de noodzaak. Ik greep mijn Lancaster,
die achter mij op het kussen lag, maar die
bleef haken, zodat ik zonder wapen eruit
sprong.
Toen begon de beschieting. We slopen
achter de auto langs en zochten dekking
achter een muurtje van een oprit links van
de weg, in afwachting van de versterking
die achter ons kwam. Maar die kwam
niet.
Toen het schieten was opgehouden, zijn
we heel voorzichtig naar de auto teruggeslopen en snel gekeerd. Een eind terug
stonden onze “beschermers”. Bij het
afspringen was de Bren blijven hangen en
was het magazijn onbruikbaar beschadigd. Bij nadere inspectie van mijn auto,
bleek dat er een kogel dwars door mijn
stuurwiel was gegaan en in het achterkussen was verdwenen.
Ik heb de kogel uit het kussen gevist en
hem nog een paar jaar als aandenken
bewaard, maar zoiets gaat toch verloren.
Maar mijn leven, was toen gelukkig nog
niet “voorbij” en Wil, waar ik toen al
verkering mee had, geen, weliswaar nog
niet gehuwde, “weduwe”.
Maar de ontknoping kwam één week
later, in hetzelfde gebied op Oost Java.
Opnieuw op de accu’s uit, troffen we een
aantal militairen van de TRI het
Indonesische leger en één daarvan zei:
“Vorige week lag ik nog op jullie te
schieten”. Het bewijs van de waanzin van
een oorlog.
Joep de Wit
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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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De Smulpaap*
Restaurant
Tentazioni
Albir

Menu

September, 2015
Altijd op zoek naar lekkere gerechten en goedkope goede restaurants
om niet altijd in hetzelfde restaurant te eten, werd mij dit restaurant
aanbevolen en met name de gamba’s al ajillo. Ik heb deze keer een
vriend weten over te halen om met
mij hier te gaan eten, op de avond
dat PSV - CSKA plaatsvond en
zoals we weten met 2-1 gewonnen
werd. Eindelijk werd het Hollandse
voetbal weer eens op de Europese
kaart gezet.
Algemeen
Het restaurant ligt een beetje verscholen naast WipZona bij de rotonde van hotel Kaktus in Albir.
We worden bij binnenkomst hartelijk verwelkomd. Er was verder
niemand in het restaurant aanwezig
en dat bleef de hele avond zo, op
een tweetal andere gasten na die
nog binnenkwamen. De bediening
is vlot, logisch natuurlijk met deze
hoeveelheid gasten.Wel jammer
dat de ober steeds naar buiten gaat
om te roken. Eigenlijk hoop je dat
er veel meer gasten zijn en hij hiervoor dan geen tijd heeft.

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

€ 12,90
In de menuprijs is een halve fles wijn per persoon begrepen, een heerlijke witte aanbevelingswaardige wijn.
Ook de rode is zeer prettig drinkbaar.
We kunnen kiezen uit een vijftal voor- en hoofdgerechten. De Italiaanse broodsticks worden meteen
verstrekt en heb je wat te knabbelen. Weer eens iets
anders dan altijd maar de pan en ailioli.
In het menu staat het voorgerecht Gamba’s al Ajillo.
Op de kaart staat dit gerecht geprijsd voor € 9,90. We
nemen de gamba's en nog een extra voorgerecht uit het
menu. De gamba’s zijn zowel qua hoeveelheid als
smaak voortreffelijk en het brood kun je heerlijk in de
knoflookolie dopen. Een echte aanrader.
Als hoofdgerecht kiezen we een lekker stukje vlees met
een voortreffelijke saus, erg smakelijk. Het vlees, een
biefstukje is heerlijk en groot genoeg. De frites erbij
zijn lekker knapperig. Met de groenten blijft het tobben, maar maar dat weten we.
Het toetje bestaat uit ijs met slagroom. Thuis drinken
we koffie.
De rekening komt op totaal € 47,60 voor 2x menu, 2x de
gamba’s en daarnaast voor ieder een watertje € 2,00.

Ik ben INMIDDELS al weer vaak teruggegaan en heb
vrienden aanbevolen hier te gaan eten. Het interieur is
modern, daar moet je van houden.
De prijs/kwaliteit-verhouding is extreem goed. Ook de
zorg waarmee de gerechten zijn bereid en opgediend.
Kortom, een echt aan iedereen aan te bevelen adres.
Waardering:
Eten
Bediening
Sfeer

7,7
7,2
7,0
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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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Kunst en Cultuur

Jardin de Iris, een lust met labyrint

Kosten
Entree € 5,- p.p. Kinderen gratis.

Een echt voorjaarsuitje! Een tuin met
uitbundige kleuren van meer dan 10.000
bloeiende irissen, maar ook rozen en bijv.
de blauwe Ceanothus. Een feest voor alle
zintuigen, met wufte parfums en een
panoramisch uitzicht in het achterland bij
Benissa.
Vanaf ongeveer het midden van april zijn
de Iris Tuinen van Marnes van Christine
Lomer en Nick Brown, op hun best en
begint het spannende bloeiseizoen. In het
Marnes Labyrint, vernuftig gedaan met het
heen- en terugpad parallel aan elkaar,
gelegd in een cirkel met het centrum als
‘wissel’, wat geflankeerd wordt door heel
veel verschillende soorten irissen met de
meest mooie gekleurde en gekrulde
bloemen. We doen allemaal een rondje tuin
en vergapen ons aan de kleuren. Zou je de
kleuren wel mee willen nemen? Dat kan,
want een aantal irissen zijn beschikbaar in
potten.
Het is heerlijk slenteren door de tuin.
Mooie schaduwrijke plekjes met klimrozen
nodigen uit om even wat te zitten en te
ontspannen en te genieten van het uitzicht,
waar je tegen de flanken van de Bernia de
wilde bloemen ook ziet bloeien.

Openingstijden
Deze speciale tuin is alleen open in het
bloeiseizoen en wel van 24 maart tot 31
mei van 9.00-19.00 uur.
Meer weten, neem een bezoekje aan de
website: www.iris-lomer.com.
Daar vindt u ook een routebeschrijving,
onder: visiting the gardens.

Copyright www.costablancavoorjou.com
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Vervanging 1

Vervanging 2

Ik kijk naar de letters voor me op het
beeldscherm als naar de vervanging. Vervanging van de luisterende mens. Om tot
de conclusie te komen dat er in ‘mijn
wereld’ heel weinig luisterende mensen
zijn. Althans die naar mij willen luisteren. En dat zegt een beetje over hen en
veel over mij. Ik schreef hier vorige keer
nog over mijn makke dat men mij pas –
een beetje – begreep na drie keer overlezen, of helemaal niet. En dan nu mijn
conclusie dat ze dat ook niet doen als ik
rechtstreeks tegen hen praat. Zo face to
face. Overkomt mij ook niet zelden het
gevoel dat mijn praten te lang duurt.
Voor de ‘luisteraar’. En ik heb al wat
afgeluld in mijn leven. Had ik dus net zo
goed achterwegen kunnen laten. Behalve
als het een middel was in plaats van een
doel……Ben je er nog?
Waarom mijn behoefte aan luisteraars.
Om gelijk te beseffen dat het mij eigenlijk niet alleen om luisteraars gaat, maar
om veel meer dan dat. Ik ben – altijd wel
– op zoek naar mensen die een beetje
hetzelfde overkomt. Die min of meer
hetzelfde denken vooral. Denken, denken
en nog eens denken. In feite op zoek naar
denkers om te praten over gedachten. En
die gedachten gaan minder over het zijn
maar meer over het worden.

Als ik over ‘wijsbegeerte’ lees, denk of
schrijf, over een ander woord voor
‘filosofie’ dus, weet ik intussen dat ik tot
een minderheid behoor. Vooral de
‘begeerte’ blijkt een verboden emotie te
zijn. Maar ik ben er wel mee behept. Ik
rook niet, drink matig en ben verslaafd
aan de begeerte aan wijsheid. En dat zegt
iemand die op dat gebied niet, of heel
weinig, wetenschappelijk is onderricht.
Zo vinden zij die dat wel zijn, mij uiteraard een persoon die ‘mee wil doen’
zonder de hoed en de rand. En dat klopt.
Ik ben een amateuristische roeper in de
woestijn. Jammer voor mij en vaak voor
mijn omgeving. Ik heb daar een groot
deel van mijn leven zelf voor gekozen.
En dat is nu juist waar én de schoen
wringt, én de oplossing ligt. Het maken
van keuzen. Een belangrijke vrijheid (de
belangrijkste?) is mijn inziens intussen
mijn keuzevrijheid. Met regelmaat denk
ik zelfs al als sommige ‘echte’ denkers
van vroeger; - de enige vorm van vrijheid.
Aart Krijgsman*

*Is een gewaardeerd oud-lid van NVCB
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In gesprek over Bridge met....
Cobi de Dooij-Fuchs
Cobi geeft met nog een
paar andere leden
leiding aan het bridgen
bij NVCB.

Daarvoor gebruiken ze de zgn. biedboxes
zodat iedere speler het biedverloop kan zien.
Het paar met het hoogste bod mag spelen.
Bij NVCB speelt men in 2 groepen: Groep
B voor de beginners en Groep A voor de
gevorderden. Bridgers geven er ook weleens
de voorkeur aan om in groep B te spelen
omdat ze vinden dat daar, in tegenstelling
tot groep A, de sfeer wat meer ontspannen
is.

Twee middagen per week wordt hier het
denksportspel gespeeld dat bekend staat als
koning onder de kaartspelen. Een eervolle
benaming natuurlijk maar daarmee krijgt het
wel het etiket 'moeilijk' opgeplakt. Dat is
slechts ten dele terecht. De spelregels van
bridge zijn simpel en gemakkelijk te leren.
Het spel heeft echter eindeloze mogelijkheden en je kan dus ook eindeloos doorstuderen. Het is een goede geheugentrainer
en dat komt op onze leeftijd natuurlijk goed
van pas.
Bij NVCB kun je ook op bridgeles en na een
aantal lessen kun je datgene wat je hebt
geleerd op die bridgemiddagen in praktijk
Voor iedere groep staan 6 tafels met kaarten
brengen.
gedekt om aan te spelen. Aan iedere tafel
worden 4 spellen gespeeld en daarna wordt
Bij NVCB wordt hoofdzakelijk voor de
er gewisseld naar de volgende tafel. Op die
gezelligheid gespeeld, alhoewel we
manier hebben de paren allemaal met
echtparen aanraden niet met elkaar te spelen dezelfde kaarten gespeeld. Halverwege
haha! Bridgen is een puntenspel en je speelt wordt er gepauzeerd voor een drankje en
samen met je partner tegen een ander paar.
voor wie dat wil aangevuld met een portie
Je kunt punten scoren door te spelen of
bitterballen.
tegen te spelen. Bij de start van ieder spel
geven de spelers aan hoeveel slagen zij
De scores van de paren worden met elkaar
denken te halen. Dat noemen ze het
vergeleken en alle resultaten worden aan het
biedproces.
eind van de middag per paar bij elkaar
opgeteld en is de rangorde van de
bridgeparen bekend. Gelukkig hoeven de
spelers bij NVCB dat niet allemaal zelf uit
te rekenen. Op iedere tafel waar gebridget
wordt staat een kastje waarin de resultaten
van ieder spel worden ingevoerd.
Deze kastjes staan in verbinding met een
computer die na afloop heel snel uitrekent
welke score ieder paar heeft behaald en op
welke plaats ieder paar is geëindigd.
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Het paar met een vooraf door de leiding
vastgestelde score ontvangt bij NVCB twee
flessen wijn als beloning. Doordat die
steeds wisselt komt bijna elk paar ooit in
aanmerking voor die flessen wijn en dus
niet alleen de winnaars.
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Uitslag Paasbridgedrive
22 maart 2016
♣♢ ♡ ♠
 Top 3 
Groep A
%
1. Ans en Wim van Bijsterveld 67,01
2. Anneke en Geert Teerling
63,19
3. Ria en Harrie van Eupen
60,76
Groep B
1. Jopie en Freek Beerepoot
57,81
2. C. den Hartog & Bas v. Andel 56,77
3. V. Overwater & C. Taankink 52,60

Een paar keer per jaar wordt er aan zo'n
bridgemiddag een feestelijk tintje gegeven
met speciale prijzen en achteraf een
gezamenlijk etentje waarvoor ook de niet
bridgende partners worden uitgenodigd.
Vandaag wordt de zgn. Paas-bridge-drive
gespeeld. Hiernaast staat de uitslag.
Cobi wil nog graag de vele bridgers
bedanken die altijd helpen de tafels voor
het bridgen klaar te zetten en achteraf op te
ruimen. Ook als er iemand van de
bridgeleiding b.v. door ziekte uitvalt is er
altijd wel iemand die deze taak op zich
neemt. Dat is natuurlijk geweldig!

De bridge-afdeling wil het Evenemententeam een groot compliment maken.
Zij zorgde met hapjes, drankjes en een
overheerlijk diner dat de Paas-bridgedrive een echt feest werd. Heel erg
bedankt!!!

Een eitje?, daar zorgen wij voor!

Marianne de Wit, redactie

Nieuwe Wedstrijdbokaal
Jeu de Boules
Omdat er op de bestaande bokaal geen plaats meer is
voor plaquettes van de winnaars stelt de familie Muileboom een nieuwe wedstrijdbokaal ter beschikking.
Dit maakte Ton Muileboom na afloop van het onlangs
gehouden jaarlijks toernooi bekend. Zie voor een wedstrijdverslag het artikel op pagina 31.
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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
Haar laatste vlucht
In het Spanje van de jaren vijftig, dat
zich nog maar amper van de Tweede
Wereldoorlog had hersteld, was een
vliegreis een luxe en een avontuur. Maar
een avontuur dat niet altijd
goed afliep. Op 4 december
1958 bij het vallen van de
avond verdween het
viermotorige vliegtuig de
”Languedoc’’ op het traject
Vigo-Madrid. Er waren 16
passagiers en 5 bemanningsleden aan boord. In een tijd
dat de technologie van de
radar nog in de kinderschoenen stond gebeurde het opsporen nog praktisch met
“het blote oog”. Pas twee
dagen later werden de resten van het
toestel gevonden aan de voet van een
bergmassief bij Segovia. Er waren geen
overlevenden. In een officiële verklaring werd als oorzaak voor de ramp
ijsafzetting op de vleugels genoemd.
Voor Aviaco, de op een na grootste
Spaanse vliegtuigmaatschappij in die
tijd, was het niet het eerste ongeluk.
Anderhalf jaar ervoor, stortte een Bristol
70 neer bij Madrid en kwamen 37 mensen om het leven.
Maar het is de Languedoc die de
hoofdrol speelt in de roman El último
vuelo (De laatste vlucht) van de Nederlandse journalist Edwin Winkels. Het
boek is kort geleden vertaald in het
Spaans en naar aanleiding hiervan heeft
El País op 20 februari een interview met
de schrijver die al zo’n twintig jaar in
Barcelona woont. Wat is voor hem de
aanleiding om deze roman te schrijven?
Tien jaar geleden is hij aanwezig bij een

begrafenis op het kerkhof van Monjuic,
bij Barcelona. Op deze enorme begraafplaats, waar meer dan 200.000 doden
een laatste rustplaats hebben gevonden,
wordt zijn aandacht getrokken door een
beeld van een meisje in uniform. “Ik
ging er naartoe en las het
grafschrift dat me ontroerde”. Het beeld stelt Maribel
Sastre voor, de stewardess
van de Languedoc en afkomstig uit Barcelona. Ze is bij
het ongeluk pas 18 jaar en
heeft nog maar zes maanden
vliegervaring. Ze is de enige
stewardess bij deze vlucht.
De kranten die in deze
periode berichtten over de
vliegramp en de begrafenis
die er op volgt, laten indrukwekkende foto’s zien. Honderden
mensen zijn aanwezig op het kerkhof.
In deze tijd is het nog de gewoonte dat
de krant bij een ongeluk niet alleen de
naam maar ook het adres van een
slachtoffer vermeldt.
Winkels belangstelling is gewekt en hij
gaat met het adres op zoek naar de plek
waar Maribel Sastre heeft gewoond. Hij
gaat van deur tot deur om te informeren
of iemand zich nog iets herinnert over
de ramp en de slachtoffers. Hij heeft
geluk, want in een van de appartementen waar hij aanbelt woont een familielid van Maribel Sastre (een kleinzoon
van haar tante). Deze heeft nog een
aantal fotoalbums en plakboeken met
krantenknipsels in zijn bezit. Van hieruit
begint de journalist met het verzamelen
van getuigenissen van familieleden en
vrienden van de slachtoffers. Hij weet
ook in het bezit te komen van bijkomende informatie over de rampvlucht en
Pagina 25

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

allerlei details die in de vijftiger jaren
door de censuur op de pers niet in de
krant stonden. Zo bleken de weersomstandigheden zodanig dat er eigenlijk
niet gevlogen had mogen worden met
een dergelijk klein vliegtuig. De geschiedenis van Maribel Sastre dient als leidraad voor zijn roman waarin ook een
blik wordt gegund in de levens van de
andere bemanningsleden en de passagiers. Hoewel Winkels alle feiten over
het ongeluk in zijn boek heeft verwerkt is
het meer dan een reconstructie van een
vliegramp. Het is een geromantiseerd
verhaal geworden. Hij heeft het verhaal
opgediept uit de stoffige
krantenarchieven en van daaruit
geprobeerd slachtoffers, reddingswerkers
en nabestaanden weer tot leven te
wekken. El último vuelo is de eerste
roman van Edwin Winkels die vertaald is
in het Spaans.

april 2016

Vliegtuigongelukken als die van de
Languedoc, waarbij een vliegtuig
spoorloos verdwijnt, lijken met de
tegenwoordige technische vooruitgang
bijna niet meer mogelijk.
Maar we hoeven alleen maar te denken
aan die vlucht van de Malaysian
Airways, waar nauwelijks een spoor van
is teruggevonden en nog omgeven wordt
door raadsels, om te weten dat een
onderwerp als dit nog steeds actueel is.
En hoe luidt het ontroerende grafschrift
van Maribel Sastre dat Edwin Winkels
ertoe bracht zijn roman te schrijven? Vrij
vertaald en dus veel minder welluidend
dan in het Spaans: “Je vloog zo hoog, zo
hoog tot een zachte bries je liet verdwijnen in de hemel. Zij die samen met je
vlogen zullen net als jij engelen zijn.”

Chris van Gennip-Van der Scheer

www.eurocarslanucia.com
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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar: redactie@nvcb.net
Te koop aangeboden:

Bedankt!
Wij bedanken iedereen voor de steun en
belangstelling tijdens en na de zware
operatie die Truus moest ondergaan.
De operatie is goed gegaan en we mogen de toekomst weer met vertrouwen
tegemoetzien.
Truus en Aad Wessling
Gezocht!
We hebben vast wel een paar leden die vlot
een leuk verhaal op papier kunnen zetten.
Nou zoeken we iemand die van NVCB evenementen zijn zo nu en dan een leesbaar en gezellig verslagje kan maken voor dit blad. Laat
de redactie even weten of dat iets voor u is!
Reactie aan: redactie@nvcb.net

Mooie hoek-bungalow in La Nucia,
met tuin en zee-bergzicht. Geen comunidatkosten! Inclusief meubels,
2 airco´s. Dus instapklaar!
€ 125.000 kk Inl. tel: 633 669 824
willlem.ruijs@gmail.com
———————————————–
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
————————————–———
Sony Bravia HBTV 46”
Vraagprijs € 250,Anna Kiggen tel: 966881082
————————————–———
Prachtige crosstrainer z.g.a.n.
Voor slechts € 150,Grootbeeld televisie, 43” (108 cm)
Ook € 150,- Vaste prijzen.
Pieter Weijers, tel: 685 932 148
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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.:

Fax:

965
609
629
965

882
601
338
881

288
784
868
947

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur
Pagina 28

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

CORREDURIA DE SEGUROS.SL

april 2016

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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Jeu de Boules
Het Theo Muileboom Toernooi 2016
Zoals gebruikelijk begon deze dag met
koffie, thee of een ander warm drankje,
met daarbij de bekende koekjes van Rie.
Iedereen kwam langzaam in toernooistemming. John en Dickey Weller verhoogden de sfeer met leuke meezingers,
waaronder een speciaal Jeu de Boules
lied geschreven door Agnes Middendorp.
Iedereen kreeg de tekst.
Ik heette Rie en Ton welkom. Zij zijn
familieleden van Theo Muileboom naar
wie dit toernooi is genoemd en degene
die bij NVCB is gestart met het Jeu de
Boules spel.
Na het maken van de baanindeling kon
het spel beginnen. Ook de computer van
mijn schoonzoon was er klaar voor om
de scores te verwerken en erg belangrijk.... het weer was prima!

1) Wil de Wit
2) Julius Hogemann
3) Jan Bes
4) Ton Muileboom
5) Martin Hamers
6) Hanneke Verkuil

13-5
13-11
13-11
13-7
13-11
13-11

13-5
13-2
13-5
13-7
13-12
13-10

13-9
13-8
13-6
13-11
13-6
13-2

+20
+18
+17
+14
+10
+6

Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig samenzijn met een drankje, zie ook de
foto.
Joep de Wit

Na twee rondes werd er geluncht met de
soep van Joke van Maarseveen en de
broodjes gemaakt door het team van Annemieke Post. Alle prima verzorgd.
Daarna werd begonnen aan de derde ronde en kort daarna kwamen de eerste uitslagen al binnen.
Het computerprogramma deed niet alles
zoals verwacht en het totaal van de positieve punten moest nog handmatig worden uitgerekend. Met de hulp van Hanneke Verkuil waren we er snel uit.
In 2004 werd het Muileboom toernooi
voor het eerst gespeeld en net als toen
bleek dat mijn eigen vrouw Wil ook nu
ook gewonnen had.
Hiernaast de uitslag over 3 rondes en
pluspunten, zoals te zien met minimale
verschillen.

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

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

BENIDORM
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(advertenties)

GYNAECOLIST
ASSISTANT RADIOLOGIST

1-stop kliniek
1-stop kliniek

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

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

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

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

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

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

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

Digitale Mammografie

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

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

CALPE - MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL - JÁVEA
CALPE - MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL - JÁVEA
Website: www.5starclinic.com
Mobile +34 620179108
Website: www.5starclinic.com
Mobile +34 620179108
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Opinie
Resetten
We herkennen dat vast wel; functioneert het een of andere apparaat niet meer naar
behoren, dan moeten we het even resetten.
Dat resetten is niets anders dan een nieuwe start, alles wat niet meer lekker liep, besmet of in de war is lijkt dan wonderwel van alle problemen verlost! Het gaat allemaal
ineens weer geweldig.
We zien zoiets niet alleen in de techniek maar eigenlijk overal om ons heen.
Na een heftig onweer is alles weer fris en helder, als we zelf verhuizen voelen we dat
als een nieuw begin en na verkiezingen mogen de nieuw-gekozenen het weer heel anders gaan doen.
Onze NVCB lijkt ook aan een reset toe, want voor de
oplettende leden is het duidelijk dat er zijn nogal wat
zaken toe zijn aan een nieuwe frisse start.
Het wurgende huurcontact, een ledental dat maar niet
wil stijgen en de zo belangrijke adviescommissie
AVA heeft al heel lang geen advies meer gegeven.
Afdelingen die zelfstandig zijn maar ook weer niet te
veel, eigen initiatief wordt gewaardeerd als het maar niet te ver gaat.

Eendrac
h

t

Door de hoge huur gedwongen zien we uit naar een ander gebouw hoewel de meeste
leden liever in ons vertrouwde “clubhuis” zouden willen blijven.
Wat het ook wordt, een ander gebouw of definitief in ons vertrouwde gebouw blijven,
het blijft een nieuwe start.
We hebben nu een volledig nieuw hoofdbestuur, nieuwe, frisse bestuursleden die open
zullen staan voor nieuwe ideeën. Ze hebben de niet geringe taak de NVCB te laten
bloeien en groeien.
Het nieuwe hoofdbestuur kan goede nieuwe plannen maken en eens gaan nadenken of
we de huidige organisatie kunnen verbeteren.
De leden en afdelingen kunnen daarbij natuurlijk niet achterover leunen en afwachten,
het bestuur zal het allemaal niet alleen kunnen doen.
Het bestuur zou op hun beurt de uitspraak van onze vroegere verenigings-filosoof Aart
Krijgsman in gedachten kunnen nemen dat, zeker in onze vereniging,
de beste stuurlui aan de wal staan!
Hij bedoelde daarmee dat er onder de leden heel wat deskundigen zijn die niet direct in
het hoofdbestuur willen maar wel heel goed met bestuurstaken kunnen helpen! Het
zou dom zijn ze op de wal te laten staan.
John de Kievith
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Computernieuws
Zomerstop?
De overwinteraars gaan bijna weer naar
huis en dus zal ook de computerclub binnenkort weer in de slaapstand gaan.
De komende tijd maar even zelf problemen oplossen en op eigen houtje proberen
meer kennis te vergaren.
Dat laatste is gemakkelijker dan het lijkt;
er bestaat namelijk een website met werkelijk een schat aan kennis en mogelijkheden om meer te leren over heel veel handige, zeer bruikbare programma´s.
Deze site met de toepasselijke naam
gratiscursus.be is opgezet door hobbyisten en is gevuld met duidelijke, korte Cursussen en vol handige tips.
Niet alleen voor Windows maar ook voor
de belangrijkste apps en programma´s
voor de iPad en Androids.
De site heeft een duidelijke goed leesbare
opzet en wordt steeds aangevuld met weer
nieuwe aanwinsten.
Gewoon even bij de favorieten zetten en
er ook even gaan kijken, maar pas op het
is een verslavende site! Voor al die programma´s op je PC of tablet heb je nu
eindelijk een korte, glasheldere uitleg!

Op 21 maart bestond de computerclub
dus 15 jaar. Door het verdelen van een
enorme taart in de vorm van een soort
monitorscherm werd het feestje luister
bijgezet. Ook de overige leden van de
NVCB waren welkom voor een hapje en
een drankje zodat het nog heel druk en
gezellig werd. Op naar het volgende
lustrum!
Netflix vrij in Spanje!
Per 1 maart is Netflix ook met een Nederlands abonnement in Spanje te ontvangen. Een VPN verbinding is dus
voor Netflix niet meer nodig!
Netflix heeft overigens elke verbinding
via een VPN op die datum geblokkeerd
Er wordt gefluisterd dat VPN-workshop
van de computerclub daar iets mee te
maken heeft. Maar dat zal wel niet...
John de Kievith
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Verslag Creatieve Markt
Zondag 20 maart was het een drukte van
belang in ons clubgebouw en daarbuiten. De
zaal was aangekleed met mooie schilderijen
van onze cursisten en verspreid door de
ruimte diverse tafels met kunstzinnige
producten in allerlei technieken. Er was dus
veel te zien, zelfs buiten op het terras
(beeldhouwen). De bar en de keuken hadden
het razend druk met de verzorging van koffie
met overheerlijke moorkop, drankjes en
heerlijke broodjes. Iedereen genoot binnen en
op het terras van de gezellige sfeer. Fijn om
te zien wat de inzet van het evenemententeam en onze vrijwilligers voor elkaar
kunnen krijgen. Compliment voor jullie.
Margaret de Vree
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Bericht van Consul Eric Durieux
Het Consulaire Team van de Nederlandse
ambassade te Madrid heeft het voornemen om gedurende bepaalde perioden
diverse regio’s in Spanje te bezoeken.
In juni
Comunidad Valenciana (La Nucía)
Gedurende dit bezoek worden
Nederlanders in de gelegenheid gesteld
om een aanvraag in te dienen voor een
paspoort of identiteitskaart. Deze
mogelijkheid staat in principe open voor
alle Nederlanders.
Echter indien het aantal geïnteresseerden
te hoog wordt is men genoodzaakt een
selectie toe te passen. Voorrang krijgen
dan personen die gedurende een lange
periode niet in staat zijn afstanden af te
leggen. Dit kan men aantonen door middel
van een medische verklaring.

april 2016

De medische verklaring dient te zijn
opgesteld door een arts verbonden aan het
INSS of u dient bij de apotheek een
Certificado Medico Oficial te kopen en te
laten invullen door uw arts. Ook andere
Nederlanders die door bijzondere
omstandigheden de reis naar Madrid niet
kunnen ondernemen, kunnen zich in
contact stellen met de ambassade.
Het bezoek aan de Comunidad
Valenciana, La Nucia, staat gepland voor
de maand juni, waarschijnlijk in begin
juni, maar dat wordt op een later tijdstip
nog bevestigd.
Indien u een reisdocument wilt aanvragen
via het mobiele aanvraagstation in de
perioden zoals hieronder genoemd kunt u
nu reeds uw interesse bekend maken door
het sturen van een emailbericht naar MAD
-CA@minbuza.nl. Te zijner tijd zal
contact met u opgenomen worden voor het
bekendstellen van nadere details.

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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Entertainment

Momenten uit deze geslaagde NVCB-show. Er is een video van deze show
verkrijgbaar bij de ledenadministratie, elke maandagochtend kunt u daar terecht.
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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
Tintelingen in de armen/handen en het carpaal tunnel syndroom
Er zijn talloze mensen die lijden aan een tintelend
gevoel ergens in het lichaam. Dit kan eigenlijk overal
in het lijf voorkomen, maar vooral in de armen kan
het tot grote problemen leiden. Tintelingen hebben
betekent ALTIJD, dat er “iets” met een zenuw aan de
hand is.
Deze kan bekneld zijn geraakt, geïrriteerd
zijn of zelfs beschadigd zijn.
Tintelingen in de armen kunnen op 3 plaatsen
ontstaan. Vanuit de nek, schouders of ergens
in de arm zelf.
De meest voorkomende soort komt vanuit een
combinatie vanuit de nek EN schouders.
Zenuwweefsel wordt daar geïrriteerd door
druk als gevolg van beknelling en dit kan zich
uiten in pijn in de schouders, dove huidgebieden in de armen, slapende/tintelende
vingers (vooral ´s nachts in bed) en zelfs in
een tenniselleboog. Dit komt doordat er in de
nek zenuwen worden ingekneld als gevolg
van een verschoven wervel, slechte
lichaamshouding of doordat de ruimte tussen
de nekwervels is afgenomen, maar vaak is het
een combinatie van bovenstaande factoren.
In de schoudergordel ontstaat ook vaak druk
op de grote verzamelzenuw (de Brachialis)
die in z´n geheel naar de armen loopt. Dit
wordt ook wel Thoracic Outlet Syndroom
genoemd. Dit geeft typische tintelingen in de
handen, vaak aan twee kanten (vooral
´s nachts). Probleem is dat deze aandoening
vaak niet wordt onderkend of foutief wordt
gediagnostiseerd en dat de oorzaak onterecht
in de nek wordt gezocht en dus behandeling
geen resultaat heeft. Bovenstaande klachten
kunnen zeer goed door middel van chiropractische behandeling worden verholpen.

Eenvoudig gezegd wordt er door het
corrigeren van de stand van de verschillende
gewrichten zoals nek en schouders, ruimte
gemaakt voor de zenuwen, waardoor deze
kunnen herstellen.
Naast behandeling is ook het aanpassen van
de lichaamshouding een belangrijk punt van
de behandeling. Verder stimuleren bepaalde
vitaminen het herstel van de zenuwen en die
schrijven wij dan ook voor.
De belangrijkste en bekendste en eigenlijk
ook de vervelendste zenuwinklemming IN de
arm is het Carpaal Tunnel Syndroom. Hierbij
wordt een zenuw (median nerve) in de pols
ingekneld omdat er niet voldoende ruimte is
onder een ligament wat over de pols loopt.
Dit geeft tintelingen of een pijnlijk gevoel in
vooral duim, wijsvinger en middelvinger of
zelfs krachtsvermindering in de hand. Als de
inklemming wordt veroorzaakt door een
verkeerde stand van een van de polsbotjes of
een irritatie in de pols kan door chiropractische manipulaties en specifieke technieken
ruimte worden gemaakt voor de zenuw, met
meer dan eens verbluffende resultaten als
gevolg. Vaak wordt een diagnose carpaal
tunnel syndroom gegeven terwijl de inklemming in de nek/schouder gelegen is en er dus
ook in deze regio behandeld zal moet worden.
Daarvoor is precieze en uitgebreide diagnose
essentieel.

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!

Pagina 42

€
€
€
€
€

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

april 2016

__________
__________

Pagina 43

