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Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang
10.00
10.00
10.00
12.00
13.00
17.00
19.30

Einde
12.30
13.00
13.00

Dinsdag

10.00
13.00
17.00

11.00
17.00

PorfaFit sporten
Bridge (zaal open 12.15 ).
Soos

Woensdag

10.00
13.00
14.30
17.00
19.30

13.00
17.00
16.00

Biljarten Driebanden
Klaverjas
Jeu de Boules
Soos
Biljarten Libre

10.00
10.00
11.30
13.30
17.00
19.30
19.30

13.00
11.00
12.30
16.00

10.00
10.30
10.00
13.00
17.00
19.30

13.00
13.00
13.00
17.00

10.00
17.00
13.00

13.00

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag

Hoofdsponsor van de NVCB

Pagina 4

16.00
24.00

23.00

23.00
23.00

23.00

Activiteit
Inloop en inschrijf leden en bloeddrukmeten
Jeu de Boules
Computerclub, Biljarten Libre
Lichte lunch
Entertainment (alleen voor repetities)
Soos
Klaverjassen

Getracht zal worden
om de bar elke dag
vanaf 5 uur in de
namiddag open te
houden!
De bedoeling is dat
er een gezellige,
soosachtige sfeer
gaat ontstaan
Wel alleen voor
leden!

Schilderen en Tekenen
Spaanse les, beginners
Spaanse les, gevorderden
Beeldhouwen/Boetseren
Soos
Biljarten Libre
Instuif
Biljarten Libre
Jeu de Boules
Computerles
Bridge
Soos + Maaltijd?
Biljarten Libre
Biljarten Driebanden
Soos
Koffie + Lunch

Hospital Clinica Benidorm HCB is elke 1e en 3e
maandag van de maand om 10.00 uur in ons
clubhuis aanwezig voor het meten van uw
bloeddruk.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

oktober 2016

Functies/Taakverdeling seizoen 2015
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

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

965 866 128
605 152 213
965 878 814
652 433 871

Computers

Trudy Visser

646 756 423

Evenementen
Entertainment

Annemiek Post
Vacant

965 894 846

Gastvrouwen

Henny Derksen
Greetje van den Berg
Antoinette Heijnen

Hobby
Instuifsoos
Jeu de Boules
Klaverjassen

Vacant
Mascha van der Schuit
Joep de Wit
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

966 875 762

Ledenadministratie

Wim Heijnen 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

Gerrit Derksen

Voorzitter A.v.A.

Vacant

Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)
Guus Schaaf (acquisitie)

Ziekenboeg

Vacant

Kuieren

642 953 941
680 827 342
965 878 814

redactie@nvcb.net

965 866 128
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Van de voorzitter
Een nieuw begin
Een nieuwe lente een nieuw begin zegt men weleens. Voor
onze vereniging geldt dat nu dubbel. Een nieuw verenigingsjaar en een nieuw onderkomen!
Ik schrijf dit vanuit Nederland, maar volg het clubgebeuren
natuurlijk op de voet.Veel leden hebben zich op de eerste
dag al aangemeld en de sfeer zat er direct goed in.
Niet verwonderlijk als je de mooie en gezellige locatie
erbij betrekt.
Keihard is er gewerkt, zowel technisch als bestuurlijk. Ik spreek als
aanvoerder dan ook graag mijn bewondering uit voor mijn energieke
medebestuurders.
De biljarters zijn er niet op achteruit gegaan. En ook de andere afdelingen
kunnen prima uit de voeten. Het lijkt dat de jeu de boulers iets moeten
inboeten, maar ook aan de banen is hard gewerkt. Bovendien zijn er nog twee
extra Bello Horizonte-banen op 200 meter afstand.Het terras belooft veel
gezelligheid en onze penningmeester is optimistisch over het kostenplaatje,
ook niet onbelangrijk.
Als voorzitter hoop ik dat de leden de onderlinge vriendschappen op de club
zullen onderhouden als voorheen. Samen activiteiten ondernemen betekent
per definitie contactmaken met oude en nieuwe leden; zich met elkaar
verbonden voelen in voor- en tegenspoed. Daarnaast biedt een lidmaatschap
of vrijwilligerswerk zingeving, voldoening en een groot gevoel van
maatschappelijke betrokkenheid.
De evenementencommissie en het Bestuur bereiden een uitgebreid
programma voor en de deuren van 'ons honk' zullen vaker open staan dan de
afgelopen jaren. Geen twee verdiepingen met twee bars, waardoor wij elkaar
wel eens misliepen, maar dagelijkse gezelligheid rond de bar en op terras.Wij
gaan dus voor saamhorigheid en gezelligheid tegen een betaalbaar
lidmaatschap en lage consumptieprijzen!
Op 9 oktober wil ik met u het glas heffen op onze vriendschap en op de bloei
van onze vereniging!
Gerrit Kruse
voorzitter
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Evenementenkalender
Oktober

November

9

Openingsfeest

11.00 - 15.00 uur

16

Maaltijd

13.00 uur

22

Bingo met pannenkoeken

12.30 uur

29

Bierfeest in Calpe (bustocht)

13

Barbecue
naar Ikea
Bezoek aan.....?

December

20

Rommelmarkt, Winterfair

26

Bingo

11

Maaltijd

25

Kerstbrunch

31

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

Van de redactie.
Het zal u niet direct zijn opgevallen maar de NVCB Nieuwsbrief “Por Favor” is vanaf
nu vier pagina´s dikker!
Wel zal het opgevallen zijn dat er meer advertenties in staan, zo hoort het ook,
advertenties moeten opvallen.
Toch zal niet iedereen blij zijn met meer advertenties, al eerder hoorden we geluiden
dat we iets te veel op een advertentieblad gingen lijken.
Dat kan wel zijn maar advertenties hebben zeker ook voor de lezer waarde; nieuwe
ondernemingen kondigen zich aan, je ziet allerlei aanbiedingen als eerste en je hebt
altijd de gegevens van een bedrijf bij de hand, makkelijk voor een etentje of als er weer
een verzekering nodig is.
Voor de vereniging zijn de adverteerders natuurlijk ook van groot belang, zonder de
advertenties zou dit blad niet eens kunnen verschijnen en de vereniging kan de
opbrengst zeker niet missen. De extra pagina´s worden echter ook gevuld met gezellige
en nuttige artikelen, liefst met belevenissen van leden of iets anders dat voor de
overige leden de moeite waard is.
JdeK
Pagina 7
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Restaurant LaCena
Restaurant
LaCena by
by Nola
Dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur
Nola

U kunt bij ons op elk moment van de dag genieten van
verse en huisgemaakte gerechten met een goede huiswijn
en leuke bediening!
Ontbijt met verse

Lunch met een verse Diner met keuze

jus d'orange, mini
baguettes,
beenham, kaas, jam
en uiteraard een
lekker kopje koffie
voor € 7,95 p.p.

rustieke baguette,
verse pasta, salade of
bijvoorbeeld een
lekkere saté met
huisgemaakte friet
€ 9,95 p.p.

uit diverse vlees en
visgerechten.
Of kies voor een
wisselend 3- gangen
menu vanaf
€ 14,95 p.p.

Wij hopen u snel in ons restaurant tegemoet te zien!
Hartelijke groet, Laura & Richard.
LaCena by Nola, Av. del Albir 58, El Albir
(naast de Parking- zondagmarkt)
Voor reserveringen belt u met +34 966864190
lacenabynola@outlook.com
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Mededelingen van het bestuur
EQUILIBRE

Wij zullen doorgaan met de bestaande
programma's en evenementen, met hier en
daar een aanpassing.
Elders in dit nummer kunt u alles
terugvinden.

NVCB heet voortaan

Club
Nee, dat is een geintje natuurlijk, maar
vrolijk zijn wij wel! Het aantal
aanmeldingen van oude een nieuwe leden
samen, ligt een tiental hoger dan op
hetzelfde tijdstip vorig jaar. Dat is heel
goed voor ons moreel!
Het Hoofdbestuur stelt vanzelfsprekend
doelstellingen.
In de vorige ledenberichten heeft u
uitgebreid kunnen lezen, dat het nieuwe
gebouw in Bello Horizonte en de
afronding met de heren Kop van Los
Rubios, de grootste prioriteit hadden.
Welnu, die grote klussen zijn geklaard.
Wij kunnen ons nu helemaal richten op de
nabije toekomst. De deuren werden op 5
september geopend en de dames en heren
van de afdeling ledenadministratie,
alsmede de gastvrouwen, gingen aan de
slag.
Er zijn enkele leden hun geluk elders gaan
beproeven. Soms met een goede reden,
soms gaf het te denken. De eersten zijn al
weer terug. Welkom terug oude vrienden!
En op de kwaadsprekers zitten wij niet
meer te wachten.

Als expiriment – en dat is dus nieuw –
willen wij de bar dagelijks openstellen
vanaf 17.00 uur. Bartenders meldt u zich!
Wij hopen een gat op te vullen voor
degenen, die anders te weinig
contactmogelijkheden ervaren. Bovendien
wat is er nu gezelliger dan een goed
gesprek met een clubvriend aan de bar of
op het terras.
Ook zal er de mogelijkheid geboden
worden om bij grote mondiale, Europese
of Nederlandse evenementen gezamenlijk
TV te kijken.
Het twaalf uurtje, een leuke bescheiden
lunch, was een succes, dus moeten we
weer snel oppakken. En bij voldoende
animo en mankracht een eenvoudige
maaltijd...?
Een echt speerpunt van het Bestuur zal
het ledenbeleid zijn. Verre van negatief
bedoeld, vinden wij het noodzakelijk voor
ons bestaan op lange termijn, het
ledenbestand te verjongen en daar ook de
programmering op af te stemmen. Denk
met ons mee alstublieft!
Kortom wij willen staan voor een beleid,
dat dynamisch evenwichtig is en daar
bestaat een mooi woord voor:
“EQUILIBRE”
Pieter Weijers, 2e voorzitter
Pagina 9
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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.

oktober 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. Een
soort ideeënbus dus.
Stuur ideeën, verbeteringen, heldere
inzichten of gewoon een praktische aanvulling naar de redactie:
redactie@nvcb.net.
Alles wordt hier zeker geplaatst, alleen
voor anonieme inzendingen is dat niet
zeker.
Redactie
Bridge huwelijk
Vorig seizoen kwamen ze nog als
vrienden samen bridgen bij NVCB en op
16 september jl. zijn Maria Maaskant en
Gerard van de Broek getrouwd.
Wij wensen ze veel geluk en heten het
echtpaar dit seizoen natuurlijk van harte
welkom in ons nieuwe onderkomen.

Open, elke dag vanaf 13.30 uur
Woensdag gesloten.
Tel: 96 584 38 62
Calle Sant Pere 45-1 - 03590 Altea
Kijk eens op onze website!
U weet het natuurlijk al; www.nvcb.net
is de officiele website van onze vereniging
vol foto´s, nieuws en informatie over de
club. Kijk er eens rond, er is meer te vinden
dan u denkt!
Pagina 11
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Uw Schoonheidssalon en Spa in
Residentie Ciudad Patricia
Open voor iedereen!

Voldoende parkeergelegenheid en makkelijk
toegankelijk voor minder validen.
Bij ons vind U een Nederlandstalige Kapper, een Therapeute
die u gauw weer op de been helpt met verschillende soorten massages
bij allerlei klachten van de nek of rug.
Verder kunt U ook bij ons terecht voor een Cranio-Sacraal,
Acupunctuur of Shiatsu Massage.
Ook bieden wij u behandelingen zoals Pedicure, Manicure, Gezichtsbehandelingen en het zetten en bijhouden van Acryl of Gel nagels.
Als U echt eens wilt ontspannen, probeert U eens onze Spa met Jacuzzi, Sauna,
Turks Stoombad en Infrarood lampen, onder het genot van een glaasje Cava!
U kunt het combineren met een massage of schoonheidsbehandeling.

Belt U voor meer informatie naar 965.994.824 of 616.88.44.68
Maandag tot en met Zaterdag van 9.30 tot 17.00
www.sparadisebenidorm.com

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
Pagina 12
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Reacties van leden
Dat de leden meeleven hadden we wel verwacht ook al waren de meesten nog aan het
“overzomeren” in Nederland. Heel wat leden namen zo ver weg toch de moeite om hun
waardering te laten blijken door een opbeurende mail of een stimulerender reactie.
Die reacties geven het bestuur en het nogal kleine groepje dat zich in de hete
zomermaanden letterlijk het vuur uit de sloffen heeft gelopen het gevoel dat het
allemaal zeer wordt gewaardeerd.
Hieronder zoveel mogelijk van die reacties geplaatst, lang niet alles, en soms flink
ingekort maar het geeft toch een goed verenigingsgevoel.
Redactie

Ik wens u allen veel harmonie, begrip en
hulp toe in en rondom het nieuwe clubhuis.
"Kwoondederbij".
Aart Krijgsman.-

Aan iedereen die al die maanden hun
best hebben gedaan om het lokaal in
orde te maken en dikke proficiat en
veel succes
Nicole Coen

Hartelijk dank voor
de info van uw kant
en de door uw ingestoken energie. Hopelijk tot het eind
van dit jaar . Een
Aan het bestuur NVCB,
Hallo Administratie,
fijne Zomergroet
Ik wens jullie heel veel moed en plezier nu
het een en ander gaat slagen, na misschien Wat hebben jullie met ze alle veel Paul en Ans
werk verricht en wij hier in Holland Christiaanse
moeilijke tijden komt er iets goed
wachten maar wat er daar getevoorschijn. Fantastisch! Veel plezier
gewenst nu jullie zo'n grote inzet verricht beurt ,maar alles onder controle en Beste mensen,
het gaat goed en naar tevreden-heid. Wij feliciteren
hebben. Proficiat!
jullie met de
Ik denk dan aan Cobie, Janus,
Mochten we weer es in Spanje zijn dan
nieuwe locatie.
kom ik graag es kijken hoe jullie een echt Gerard met zijn collega's en vele
Wij wensen jullie
anderen die mee gewerkt hebben
verenigingsleven mogelijk hebben
een goede toeaan de vernieuwing NVCB club
gemaakt.
komst toe.
gebouw.
Hartelijke groet, Geert H.Puite
Geacht bestuur,
Op de valreep vóór de officiële opening
van ons nieuwe clubhuis vond ik dat een
blijk van waardering onzerzijds niet mocht
ontbreken.

Wil en Emmie
(Ingekort. Red.)
Doe de groeten aan alle bekende en Korthof
tot dan groetjes van
(Ingekort. Red.)
PIET_COK

Ziet er fantastisch
uit dit moet een
succes worden.
Leo de Vrede

Het jonge bestuur en het handjevol leden
wat nog hier was in augustus verdienen alle Hallo bestuur,
lof en hulde voor wat ze gepresteerd
Ik bewonder jullie moed en
hebben.: daarom 3x Chapeau !!!
doorzettingsvermogen om de mooie NVCB in
(ingekort.Red)
Met vriendelijke rozen
Jan en An van Kol

leven te houden en er ondanks de tijdelijke
lastige tijden met veel wijsheid en
doorzettingsvermogen op de been te blijven.
Team, bestuur zet em op en veel succes!
Geert H. Puite

Geacht bestuur.
Uw enthousiaste nieuws gelezen
Ik leef echt mee en wens de club alle voorspoed toe.
Groeten en veel medewerking toegewenst van Gerard Ruizendaal. (Ingekort. Red.)
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Na de verhuizing……..
De verhuizing was een enorme klus dat zal iedereen begrijpen. Onze Jellie maakte vele
foto´s van bergen inboedel samen met veel menselijk gezweet en gezwoeg. Op de
NVCB Facebookpagina is dat bijna allemaal te zien. Leuker zijn nu misschien foto´s
waarop te zien is waar we het voor hebben gedaan; een licht en gezellig verenigingsgebouw waar iedereen zich direct thuisvoelt! Daarom hier een kleine fotocollage….

NVCB
Nederlandstalige Vereniging Costa Blanca
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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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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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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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NVCB in Bello Horizonte
Het is even zoeken maar dan heb je ook
wat.
Vroeger konden we eenvoudig de
carretera 332 af rijden en je kwam
bijna als vanzelf bij ons oude
vertrouwde NVCB gebouw, daar wel
even levensgevaarlijk afslaan, dat wel.
Ons gebouw staat nu in Bello
Horizonte misschien iets lastiger te
vinden maar dat went snel. Zoals de
kaart hieronder aangeeft, is onze locatie
vanuit drie hoofdrichtingen toch wel
eenvoudig te bereiken.
Iets lastiger is het laatste stukje, onze
straat, Calle Lisboa is “verboden in te
rijden” dat is jammer want nu moeten
we iets omrijden zoals met de dikke
lijn op de kaart is aangegeven.

oktober 2016

Eenmaal in die mooie rustige
urbanisatie valt het op dat er geen
noemenswaardig verkeer is en
parkeergelegenheid in overvloed.
Helaas is ons eigen parkeerterrein niet
al te groot en zal in de toekomst
wellicht gereserveerd worden voor
mensen die wat minder mobiel zijn.
De beste parkeergelegenheid is
eigenlijk de parallelweg langs CV 760.
Daarvoor moet op de rotonde een
afslag eerder worden genomen, (zie
rode pijltje) dit bespaart ook nog het
omrijden in de urbanisatie.
Parkeren in de overige straten, direct in
de buurt, is overigens geen enkel
probleem er is daarvoor volop ruimte.
Kom gewoon eens kijken, ook al bent u
(nog) geen lid!
JdK

Toegang tot
parallelweg
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
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Kris kras door Benidorm op een leenfietsie

Al een aantal malen vind je in onze
beschrijvingen van Benidorm een oproep
om Benidorm beter te leren kennen.
Benidorm is nl. veel meer dan zon,
zuipen en surrogaat, zoals het, veel te
vaak, wordt afgeschilderd. Vooral door
mensen die er vaak zelf niet geweest zijn
en het hebben van horen zeggen.

Nu maken al veel Spaanse jongeren er gebruik van, maar het is natuurlijk ook de
bedoeling dat lieden die van een Gezond &
Lekker leven houden hiervan gebruik moeten kunnen maken om, op een gezonde en
sportieve manier, meer en makkelijker de
fraaie en gevarieerde kanten van Benidorm
te leren kennen.

Vooral in de maanden buiten de grote
vakantiegangerstromen (juli, augustus) is
Benidorm prettig en interessant om te
bezoeken. En dat kun je al een tijdje op een
leenfiets van de gemeente voor 3 euro per
dag. Alleen waren die fietsen nogal eens
bezet, als wij daarvan gebruik wilden
maken.

Ook worden er interessante fietsroutes ontwikkeld, die bij de Toeristenbureaus verkrijgbaar zullen zijn. Waar je ook een overzicht kunt vinden van de zgn. fietsoppikpunten. Op elke fiets is voldoende spullenmeeneemruimte (een gestroomlijnde mand)
gecreëerd. Dus in korte broek en T-shirt op
de fiets, met badpak, anti zonnebrand en
handdoek voor een uurtje op een van de
prachtige stranden, plus de smoking en de
avondjurk voor een pracht voorstelling in
Theatre Principal in de avond, het gaat allemaal voor in het bakkie.

Dat wordt anders. B&W van Benidorm
hebben nl. besloten het huidige zeer
succesvolle fietsenplan, met als naam
Bicidorm, met 100% te verdubbelen. Meer
fietsen (nu 200, straks 400), meer
fietsenstallingen, fietsenoppik punten,
uitbreiding van fietspaden en dat allemaal
om het aantal auto´s en scooters uit de
binnenstad zoveel mogelijk te weren, de
gezondheid van de hurende berijders te
verbeteren en de aantrekkelijkheid van de
stad voor haar bezoekers beter toegankelijk
te maken.

Veel plezier!

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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Vrolijkheid 2

Deze week is al mijn hoop (op vrolijkheid) gericht op het bezoek
('morgenvroeg') van de telefoon/
internetmonteur. En hij was er. lekker
vroeg, keurige jongen, in Turkije
geboren. In een echte KPN bus, dus
geen ZZP-er. Wat ik trouwens ook
prima had gevonden en komt
tegenwoordig steeds vaker voor. En
gelukkig, ik werd er zelfs vrolijk van,
hij wist ook even niet wat er aan de
hand was. Ik had alles goed gedaan ik werd nog vrolijker - en hij moest
op zoek. Op zoek naar waar de PTT
vroeger naar binnen was gekomen. En
dat was voordat ik in dit huis kwam
wonen en wist het even niet. Denk,
denk...in de meterput had ik weleens
een 'vreemd dingetje' zien zitten. En
ja hoor, dat was het. Daar ging hij
mee aan de slag. Na demontage
mocht ik de inhoud zien. Totaal
vernietigd. En na een vernieuwing
van een klein uurtje was alles in orde.
Ik heb hem niet gezoend, daar houden
moslims (denk ik) niet zo van. Maar
wat was ik vrolijk.

ik alleen maar een kabeltje in een
gaatje te stoppen en beeld. Beter dan
mijn Digitenne (ook KPN) want die
deed altijd storen bij bijvoorbeeld een
brommer die langs kwam. En vooral
een tientje goedkoper. Wat over een
jaar € 5,-meer kost. Behalve als ik het
dan weer afzeg. Dat mag. En als ik
dan zo zit te kwatsen, word ik gerust
weer vrolijk. Van nieuwe dingen
worden alle mensen vrolijk. Soms
zelfs drie keer. Er naar toe leven,
beleven en nagenieten. En als dan iets
nieuws (bijna) gratis is, kent de
vrolijkheid geen einde. En dat nu, is
weer geheel onwaar. Aan die
vrolijkheid, na het nagenieten, komt
weer gewoon een einde. Jammer dan.
En helemaal jammer als mensen in
moeilijke tijden geen kans zien de
economie te spekken.

En met hetzelfde nieuwe modem
kreeg ik tien dagen later tevens mijn
nieuwe interactieve TV. En omdat ik
dat al tegen die monteur had verteld dat zulks er aan zat te komen - hoefde

Kalm aan, maak je geen zorgen. Je
bent hier maar even op bezoek. Dus
zorg dat je stilstaat om de bloemen te
ruiken.
(Walter Hagen 1892-1969)

Aart Krijgsman*
* Aart is een gewaardeerd, voormalig lid van
de NVCB . Ook te volgen op www.zestigplus.nl
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In gesprek over de verhuizing met...
Gerard Derksen
Als ik vanmorgen bij
de nieuwe locatie van
NVCB arriveer, zie ik
meteen dat hier heel,
heel hard moet zijn
gewerkt. Ik heb dit
pand namelijk een
halfjaar geleden ook gezien toen er nog niet
was verhuisd. Daar wil ik natuurlijk alles
van weten.
De man die daarvoor verantwoordelijk is,
zit voor me.
We beginnen bij het begin. Gerard vertelt....
Toen hij wist dat er verhuisd moest worden
voelde hij zich eind mei geroepen om de
leiding van dit project op zich te nemen en
heeft zich bij het bestuur aangeboden.
Bovendien zag hij op dat moment geen
andere leden die zo'n immense klus zouden
willen of kunnen vervullen of in de
gelegenheid daartoe waren. Wel stapte hij
eerst naar John Bulsing om zijn voornemen
aan hem voor te leggen. Deze reageerde
meteen positief en zegde zijn steun toe. Zo
gezegd, zo gedaan......!!"
Hij begon om betreffende leden te vragen de
spullen die in het oude pand stonden en die
behoorden bij de diverse activiteiten zoveel
mogelijk in dozen te verpakken en natuurlijk
verpakken zoals het hoort, niets mocht
uitsteken!

Toen de dozen waren gepakt bleef er nog
het een en ander staan dat ook nog
opgeruimd moest worden. "Je wilt niet
weten hoeveel dat nog was" benadrukt
Gerard.
Er moest een screening worden gemaakt
van wat wel en wat niet mee naar het
nieuwe pand ging.
Omdat John Bulsing een goed inzicht heeft
wat nodig was op de nieuwe locatie heeft
hij me daarbij fantastisch geholpen en vele
hand- en spandiensten verricht.
Een bijkomend probleem, dat de voortgang
in de weg stond, was het feit dat het lang
onzeker bleef of we wel naar dat pand in
Bello Horizonte zouden verhuizen.
Doordat er echter voor augustus is verhuisd
heeft dat een besparing opgeleverd van een
maand huur, ad € 2.500,-; mooi
meegenomen!
Eind juli kregen ze toegang tot het nieuwe
pand en kon aan de volgende fase van de
verhuizing worden begonnen.
Gerard laat me tekeningen zien waarin
stoelen en tafels zijn ingetekend in de
nieuwe zaal. Het werd meteen duidelijk
hoeveel dat er over waren, hoeveel we nog
voor het terras konden gebruiken en wat er
uiteindelijk moest worden opgeslagen.
Ook voor de 2 biljarttafels is een geschikte
plaats gevonden, waar biljarters hun
caramboles kunnen scoren.
Gerard wilde er zeker van zijn dat alle
spullen "schoon" volgens zijn norm in het
nieuwe pand zouden worden geplaatst. Dus
alles dat uit de dozen kwam is afgewassen,
een taak die door een aantal dames met
verve is vervuld. Hij heeft daarbij versteld
gestaan van de inzet van Truus die onlangs
toch nog een zware operatie heeft
ondergaan.
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Overigens wil hij nog wel vermeld hebben
dat hij ook met Pieter prettig heeft samengewerkt. Hij regelde allerlei
organisatorische zaken.
Vol trots laat Gerard mij de gezellig met
onze spullen ingerichte zaal zien, met een
prachtige bar, de kamer waar de computerlessen zullen worden gegeven en natuurlijk
de grote keuken die er spik en span uitziet.
Ook het terrein rondom het gebouw heeft
een flinke opknapbeurt ondergaan. Er zijn
alvast 2 Jeu de Boulesbanen aangelegd en
het gezellige terras kan met een
smeedijzeren poort worden afgesloten
zodat tafels en stoelen buiten kunnen
blijven staan.
Op 9 september bij de opening van het
nieuwe NVCB seizoen heeft hij het
verhuisproject afgesloten en kon de vlag
uit!
Het gezellige terras

Gerard is blij met de verhuizing naar dit
pand dat in alle opzichten voldoet aan de
voorwaarden die nodig zijn voor het
uitvoeren van de activiteiten van onze
vereniging, incl. hygiëne en veiligheid!
Gerard geeft aan dat hij zijn tanden soms
wellicht als een pitbull in het project heeft
gezet om het tot een succes te maken. Ik
moet erkennen dat hij daar helemaal in is
geslaagd en feliciteer hem daarmee!
Marianne de Wit
redactie

Pagina 25

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

oktober 2016

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
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Ik las in El PAÍS
El Olivo
De regen slaat tegen de ruiten van ons
appartement, het balkon staat onder
water. Omdat mijn laatste paraplu het
heeft begeven ren ik in de stad van
winkel naar winkel om niet nat te
worden. Op facebook vergaap ik me aan
foto’s van volle Costa Blanca –
stranden, verleidelijke tapa’s en
reuzenpaella’s. Moeilijk om te
ontkomen aan een gevoel
van heimwee naar betere
zonovergoten Spaanse tijden…
Gelukkig hebben we El País nog ,
waarin ik attent wordt gemaakt op de
film El Olivo van Icíar Bollaín en het
toeval is dat die ook bij ons in de stad op
de filmagenda staat? Icíar Bollaín is een
jonge Spaanse filmmaakster die al vaker
van zich heeft doen spreken. Als jong
meisje speelde ze al mee in de film El
Sur, die gaat over een familie die vanuit
het Zuid-Spaanse platteland terecht is
gekomen in het koude mistige noorden.
De familie bestaat behalve de dochter uit
een verbitterde moeder en een
zwijgzame vader. In flashbacks zien we
hem vol heimwee terugkijken naar de
gelukkige tijd die hij doorbracht onder
de zon tussen de olijfbomen, palmen en
citroenstruiken. De melancholie van
deze film zet min of meer de toon voor
het werk dat Bollaín zelf maakt.
Tegenwoordig staat ze als cineaste
achter de camera’s. Het is een
intelligente roodharige jonge vrouw die
weet wat ze wil. Ze woont samen met de
Schotse scenarioschrijver Paul Laverty
(“casting is altijd al een van mijn sterke
punten geweest”), bekend om zijn
maatschappij-kritische scenario’s.
Ze woonden tot voor kort in de
Madrileense wijk Lavopiés, niet echt

een elitewijk, maar een smeltkroes van
allerlei rassen en nationaliteiten. Je kunt
er het trommelritme van de zwarte
bewoners horen, specerijen kopen in de
Arabische en Hindoe-winkeltjes en de
stadsbendes tegenkomen met hun acties
rond de Puerta del Sol. Tegenwoordig
brengt Icíar ook een groot deel van het
jaar in Edinburgh door, in het
vaderland van haar partner.
Beide woonplaatsen gaven
haar de gelegenheid om met
wat meer afstand te kijken naar het
Spanje van nu en een heel
eigen kritische visie te ontwikkelen. Ze
legt in haar films vaak de vinger op de
zere plek of het nu gaat om problemen
rond emigratie, seksisme of de
economische crisis. Maar door haar
fijnzinnige benadering zijn deze nooit
overheersend en laat ze vooral de
menselijk kant zien. Zo ook in de film
El Olivo. Hoofdrolspeler is een 2000
jaar oude olijfboom, afkomstig van
stekken die vanuit Griekenland naar het
Iberisch schiereiland werden gebracht.
Eeuwenlang groeiden generaties van
olijfkwekers op in zijn schaduw. Terwijl
zijn stam steeds grilliger vormen
aannam marcheerden soldaten van
allerlei legers langs hem heen en vloeide
er bloed van slachtoffers over zijn
wortels. Jaar na jaar levert hij een
geweldige cultuur aan olijfolie. Hij zou
dat nog doen als hij niet op zekere dag
zoals zoveel oude olijfbomen met wortel
en tak uit de bodem was getrokken en
verkocht om weg te kwijnen op de
rotonde van een snelweg of de hal van
een multinational op te sieren. De 20jarige Alma en haar grootvader die
samen en unieke relatie hebben voelen
zich verbonden met de olijfboom en
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ervaren de verkoop als een ramp!
De familie wilde een restaurant beginnen
en het geld hiervoor gebruiken, maar na
een paar jaar, na de economische crisis,
blijkt het geld verdwenen te zijn door
fraude op alle niveaus van corrupte
politici tot bankeigenaren. Grootvader
heeft het verdwijnen van zijn olijfboom
niet kunnen verwerken en is gestopt met
praten en weigert ook te eten. De familie
staat machteloos, maar de energieke
Alma probeert het proces te stoppen en
spoort de boom op. Hij blijkt in de
ontvangsthal te staan van een
energiebedrijf in Düsseldorf, als symbool
voor de “groene energie” die er zou
worden geleverd. Ze liegt tegen een oom
en een collega (die verliefd op haar is)
dat ze toestemming heeft om de boom te
komen ophalen en ze beginnen aan hun
1600 km lange reis naar Duitsland.

oktober 2016

De missie mislukt maar niet nadat er
rond de boom een grootscheepse actie is
gevoerd door milieuactivisten (de
“groene energie” bleek minder groen dan
beloofd). Toch valt er veel te lachen en
eindigt de film hoopvol. Hoewel
grootvader sterft, plant Alma aan het
eind een olijfstek van de oude boom in
de grond en wordt er voor de jeugd een
kans geschapen de traditie voort te zetten
en het beter te doen dan de generatie
vóór hen. De indruk die de film
achterlaat is die van een sympathiek,
melancholisch verhaal, waarin je met
name de liefdevolle relatie tussen Alma
en haar opa lang bijblijft. En wat die
Nederlandse zomer betreft is het
uiteindelijk toch nog goed gekomen!. In
de tweede helft van augustus steeg het
kwik naar Spaanse hoogten
Chris van Gennip-Van der Scheer

www.eurocarslanucia.com
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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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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:

965 882
609 601
629 338
965 881

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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Misterieuze Costa Blanca, Sagen en legenden uit de Costa Blanca
'De 'Mascarat' van de Mascarat
De Mascarat is die diepe kloof tussen
Calpe en Altea, waar nu drie tunnels en
een brug het verkeer van het ene dorp
naar het andere leiden. Maar die tunnels
en die brug waren er niet altijd. Vroeger
diende men een hele omweg te maken
om van het ene dorp naar het andere te
lopen. Een ezelweg liep over de uitlopers
van de Sierra de Bernia, langs de
barranc Salat naar Altea la Vella, nu nog
een stuk in ere hersteld voor de
wandelaars.
Het mag ons dan ook niet verbazen dat
die plek, voor lange tijd zo onbereikbaar
en de grootste hinderpaal voor een
snelle verbinding tussen Altea en Calpe,
het onderwerp is geworden van talrijke
sagen en legenden.
Het bekendste verhaal, dat misschien
wel op een vleug van waarheid steunt,
want niet álles is verzonnen, gaat over
een geheimzinnige gemaskerde
struikrover (gemaskerd is mascarat in het
Valenciaans). Het is dus deze
gemaskerde die zijn naam gaf aan de
kloof en de omliggende terreinen.
Serieuze geschiedkundigen hebben zich
echter ook over die naam gebogen en
menen dat hij afkomstig is van het
Iberische woord makaas, wat volgens
hen ‘afgesneden rots’ betekent. Dit
moeten we ook met een korrel zout
nemen, want er is nog heel weinig
bekend over de Iberische taal.
Het verhaal van de gemaskerde
struikrover kan wel op waarheid
berusten. De streek is heel woest en
verlaten en vroeger waren de hellingen
begroeid met dennen en diende men
over het smalle ezelpad het bos te
doorkruisen, wilde men niet een
gemakkelijk maar veel langer pad
gebruiken, namelijk over de coll de Rates
en via Tárbena en Bolulla afdalend naar
Callosa d’En Sarrià.

Dat langs dit pad, waar niet zo heel veel
volk passeerde, een struikrover heerste
die daar in de bergen leefde, kan niet zo
verwonderlijk zijn.
Helaas spreken de meeste
aantekeningen over dit verhaal nooit over
een bepaald tijdperk.
Het kan even goed in de twaalfde als in
de achttiende eeuw gesitueerd worden.
Om het verhaal kracht bij te zetten wordt
verteld dat men tijdens een oversteek het
lijk vond van een man die aan lepra leed
en daaraan ook duidelijk gestorven was.
Dat deze man de gemaskerde, de
‘mascarat’ was, werd zonder twijfel
aanvaard.
Maar sommige legenden gaan nog verder
en zijn nog fantastischer en dus helemaal
niet geloofwaardig. Want die gemaskerde
zou niemand anders geweest zijn dan
Judas Iscariote, de verrader, gevlucht
naar deze plek en eeuwen later zou men
zijn lichaam hebben aangetroffen. Leuk
om te vertellen, maar....
Op het einde van de negentiende eeuw
begon men naar middelen te zoeken om
de verbinding tussen de gewesten Marina
Baixa en Marina Alta via de kust
gemakkelijker te maken. De steeds meer
gebruikte wagens en karossen dienden
gebruik te maken van de omweg die we
hiervoor reeds beschreven, over de Coll
de Rates, maar dat betekende een heel
tijdverlies en dus boog men zich over de
mogelijkheden konden aangevoerd
worden en dat gebeurde langs de bedding
van de kloof.
In een artikel in een krant, verschenen in
oktober 1876, maakte men melding van
de grote vertraging die de
werkzaamheden hadden opgelopen –
toen ook al – en laakte de ondernemer
Juan Thous die na acht jaar werk nog
steeds geen verbinding tot stand had
kunnen brengen.
op 34
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Op dat ogenblik was er reeds de
verbinding tussen de Mascarat en de rivier
in Altea en langs de andere kant tussen
de tunnel en de herberg Venta del
Cañero. Maar iedereen wachte met
ongeduld op dat laatste stuk.
Het zou echter nog erger worden, want in
juni 1877 kwam een grote storm die alle
materialen vernielde aan de basis van de
brug. De traagheid van de
werkzaamheden zette de provinciale
deputatie er toe aan een oude
muilezelweg over El Collado te verbreden
en berijdbaar te maken voor wagens om
zo de twee afgewerkte stukken van de
weg met elkaar te verbinden. Daar werd in
maart 1880 mee begonnen.
Tenslotte, in 1892, was de verbinding een
feit en konden de diligences tussen
Alicante en Gandía van deze weg gebruik
maken. Zonder hinder te hebben van de
gemaskerde struikrover.
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'Langs deze weg diende het transport te
gebeuren voordat de tunnels en de brug over
de Mascarat beëindigd waren.'
Uittreksel van: 'Mysterieuze Costa Blanca.'
Hugo Renaerts.
Er zijn mogelijk auteursrechten op dit
materiaal van toepassing.
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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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Opinie
Gemengde gevoelens
Al een kijkje genomen in onze nieuwe
locatie? Die prachtige plek in de mooie
wijk Bello Horizonte?
Bij de eerste keer misschien wat moeilijk
te vinden maar eenmaal daar aangekomen
valt het direct op dat het gebouw gezellig
en vertrouwt aanvoelt.
De tweede keer is het alsof je er al jaren
komt dus kunnen we gerust stellen dat dit
gebouw een prima keus is en de vereniging
er zeker kan groeien en bloeien.
Toch kan deze, bijna ideale, locatie niet
helemaal de pijn wegnemen die velen
zullen voelen bij het verlaten van “Los
Rubios”, het zo prominente gebouw aan de
Carretera 332.
Vooral voor hen die al wat langer lid zijn
is dat wel te begrijpen.
Jaren heeft onze vereniging indertijd
gespaard om ooit een nieuw pand te laten
bouwen, want we zaten toen met 400 leden
op de bovenverdieping van Los Rubios,
dat was wel gezellig maar ook heel krap.
Dat was toen het ideaal; een eigen gebouw
als bruisend centrum voor alle
Nederlandstaligen uit de Costa Blanca.
Maar toen….kwam het grote restaurantgedeelte van Los Rubios onverwacht leeg
te staan. De kans dat we het gebouw
moesten verlaten was toen zeker reëel.
Het toenmalige bestuur stond voor de
moeilijke keus; verhuizen of het hele
gebouw huren, dat dan wel mooi groot was
maar ook met vele gebreken.
Eigenlijk kwam dat moment voor die
keuze niet echt op een goed moment.
De vereniging had weliswaar door
jarenlange spaarzaamheid een zeer goed
gevulde kas maar toch echt te weinig voor
die droom van een eigen nieuwbouw.

Het werd daarom huren van het hele
gebouw, maar dan ook goed!
We zouden er nooit meer weg gaan! We
eisten en kregen dan ook een
eeuwigdurend huurcontract zonder
huurverhogingen. Het werd in feite ons
eigen gebouw. Zo zag de verhuurder het
ook en verplichtte ons tot alle nodige
onderhoud, dat was minder.
Een groot deel van ons in jaren
opgespaarde kapitaal werd in het gebouw
geïnvesteerd.
Tientallen vrijwilligers hebben week in
week uit gewerkt aan het volledig
vervangen van de grote keuken, plaatsen
van de vele ramen en deuren met dubbel
glas en de al gauw nodig blijkende centrale
verwarming. Zo ook het aanleggen van de
Jeu de Boules banen en parkeerplaatsen.
Dat werk aan het gebouw is eigenlijk nooit
gestopt, altijd was er wel een uitbreiding
of verbetering nodig. Altijd waren genoeg
handige leden die de klussen klaarden, het
was toch ons gebouw?
Helaas blijkt “eeuwigdurend” veel korter
dan we ooit hadden kunnen denken, reeds
na een jaar of zeven, acht, lijkt het dus
verstandig om te verhuizen.
Door teruglopende inkomsten teerden we
elk jaar meer in op het nog aanwezige
kapitaal en ook het verplichte onderhoud
hing als een zwaard van Damocles boven
ons hoofd.
Belangrijk is nu dat we met onze nieuwe
frisse locatie voldoende leden krijgen om
nu de financiële zorgen definitief achter
ons te kunnen laten.
Kunnen we weer ontspannen verder
werken aan een vereniging waar het altijd
gezellig is in een waardevolle omgeving
vol (nieuwe) vrienden.
John de Kievith
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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Computernieuws
Computerclub in het nieuwe
seizoen

Naast het computer-café zullen er ook
weer allerlei cursus(jes) en workshops
worden gegeven.

Een nieuw gebouw, dus nieuwe
mogelijkheden. In dit seizoen gaan we het
allemaal wat minder formeel doen.
Er zal geen contributie meer worden
gevraagd voor lidmaatschap van de
“Afdeling Computers”. Je hoeft van de
afdeling ook geen lid meer te zijn.

Al naar gelang de vraag en wat er zoal
leeft zal aandacht gegeven worden aan
allerlei mogelijkheden en toepassingen.
We denken dan aan Windows 10, de
steeds vernieuwende Android en
natuurlijk de iPad van Apple.

In plaats daarvan wordt iedereen
uitgenodigd aan te schuiven in een
gezellig Computer-café die een plek zal
krijgen in een vast deel van de grote zaal.
In principe altijd geopend als het gebouw
open is.
Getracht zal worden dat er zoveel
mogelijk hulp aanwezig is voor als er
vragen zijn of de computer/tablet niet
doet wat er verwacht wordt. Het is ook
leuk als men elkaar kan helpen, want wat
de een niet weet, kan de ander weer wel.

Voor de liefhebber kan er wat dieper
worden ingegaan op de verschillende,
meer praktische toepassingen.
Zo zal er bijvoorbeeld behoefte kunnen
bestaan voor een het maken van een privé
adressenbestand, fotoboeken of het
maken van drukwerk zoals visitekaartjes,
het gebruik van Facebook of een eigen
fotokalender.
Voor de georganiseerde cursussen zal wel
een kleine bijdrage worden gevraagd, de
opbrengst gaat naar de vereniging.
John de Kievith
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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

RESTAURANTE

nuevo Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN
Openingstijden keuken :

LUNCHMENU € 16,50 p.p.

Urb.Panorama.C/Argentina, 2
03530 LA NUCIA (Alicante)

Tel.: 965 873 208
Pagina 40

Middag 13h-15h.
Avond 19h-23h.
MA-DI Gesloten.

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Sport mee met NVCB
Dit nieuwe seizoen starten we met PorfaFit, elke dinsdagochtend om 10.00 uur.
Een gezellige sportieve les op muziek
o.l.v. Jellie. Met veel
aandacht voor spierverstevigende
(Pilates) oefeningen, flexibiliteit, coördinatie en uithoudingsvermogen.
We beginnen met een ‘warming up”,
gevolgd door diverse oefeningen en eindigen met een “cooling down”.
Neem je sportschoenen, handdoek en een
matje mee. Eigen flesje water mag ook
maar voor de club is het natuurlijk extra
leuk als je dit bij de bar haalt.
Eigen bijdrage € 1 (niet leden € 3).
Contactpersoon: Jellie van Althuis
Telefoon:
696 270 084

Altijd bereikbaar op deze telefoon
nummers: 965 870 724 // 635 178
696 // 669 003 985
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Life Coaching
Wat is dat eigenlijk?

Wil je af van stress, angsten of overmatig
piekeren?

Life Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding om je te helpen een beHier kan een lifecoach je allemaal mee
paald doel te bereiken of een verandering helpen. Een lifecoach begeleid je om van
in jezelf of in je leven teweeg te brengen. de huidige (ongewenste) situatie naar de
gewenste situatie te gaan.
Je kan een lifecoach dus zien als een trainer, iemand die anderen aanmoedigt, on- Al kunnen er wel bepaalde dingen uit het
dersteunt en begeleidt, op persoonlijk
verleden naar boven komen, een lifecoach
vlak.
gaat voornamelijk toekomstgericht werken, vanuit acceptatie en bereidwillligSoms word je in je leven geconfronteerd
heid.
met bepaalde uitdagingen waar je mee
Blijf er dus niet mee zitten! Praat er over!
worstelt, waar je zelf niet uit raakt. Of je Je staat er niet alleen voor!
hebt gewoon een duwtje in de rug nodig of
nood aan een gesprek met een objectief
persoon om even alles op een rijtje te zetten.
Voor meer info
Misschien kom je op een punt in je leven
of een vrijblijvend gesprek:
dat je op zoek gaat naar zingeving, een
+34 645 507 097
ontmoeting met jezelf of bewuster wil
of
leven.
www.lifecoach-veerle.com
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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
Vitamine B en Zenuwherstel
Omdat wij in de praktijk steeds meer gebruik maken van voedingssupplementen om het herstel van weefsels in ons lichaam te versnellen, willen wij u informeren hoe deze middelen werken en
waarvoor ze dienen. Deze keer een artikel over vitamine B.
De vitamines uit het vitamine B complex
vormen een verzameling essentiële
micronutriënten met een aantal overeenkomstige eigenschappen. Ze zijn allemaal
wateroplosbaar en in ruime mate aanwezig
in voedingsmiddelen, zoals biergist, vlees,
volkoren granen, graanproducten en
plantaardige eiwitten.

Verder is Vitamine B complex essentieel bij
mensen die suikerziekte hebben, omdat die
snel neurologische problemen kunnen
ontwikkelen en op deze manier hun
zenuwen optimaal sterk maken.

Verder is dit complex gunstig voor:
- mensen die zich slecht voeden, en in het
algemeen kant-en-klaar voedsel eten;
Hoewel de diverse B vitamines zich in
- mensen, vooral ouderen, op een streng
chemisch opzicht van elkaar onderdieet;
scheiden, zijn ze voor hun werkzaamheid in - herstellenden die een tekort in hun
het lichaam sterk van elkaar afhankelijk.
voeding moeten aanvullen;
De stofwisselingsprocessen van foliumzuur - iedereen met een veeleisende levensen vitamine B12 bijvoorbeeld zijn nauw met
wijze en onregelmatige voedingselkaar verbonden. Om vitamine B6 te
gewoonten;
activeren is vitamine B2 nodig en vitamine - mensen met een overmatige alcoholB3 kan worden gevormd uit andere (micro )
consumptie.
nutriënten, op voorwaarde dat er voldoende
vitamine B6 aanwezig is.
Vitamine B 50 mg complex is een veilig
De B vitamines functioneren in het lichaam voedingssupplement. Ook van het gebruik
als een hechte groep. Ze zijn onder andere van hoeveelheden die hoger zijn dan de
essentieel voor het vrijmaken van energie
richtlijndosering zijn geen schadelijke
uit voeding en voor de vet en
gevolgen bekend.
eiwitstofwisseling. De groep draagt bij tot
het behoud van een gezonde huid, haar,
Wij raden al onze patiënten met een
ogen, mond en lever en de productie van
zenuwbeschadiging aan vitamine B te
hemoglobine.
nemen. Wij merken in de praktijk dat dit het
herstel inderdaad versneld. Vaak zien we
Om goed te kunnen werken, hebben de
ook dat andere klachten als trillende
hersenen en het zenuwstelsel een
handen of slapende voeten ook herstellen
regelmatige toevoer van de B-vitamines
door gebruik van vitamine B. Daar wij graag
vanuit de voeding nodig. Vandaar dat het
de beste kwaliteit/prijs-verhouding voor
bij zenuwschade, zoals Ischias of herstel na onze patiënten willen, gaan wij binnenkort
een hernia, raadzaam is vitamine B
zelf deze supplementen verkopen.
complex te gebruiken. Dit versnelt
aangetoond het herstel van de zenuwen.
Jason Gast.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze
kliniek in Calpe, tel: 965 875 917 of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica Calpe - Jason Gast (Doctor in Chiropractic)
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Tarieven
Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)
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150,00
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€
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140,00
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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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