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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

24.00

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

Dinsdag

10.00
11.00
14.00

11.00
13.00
18.00

PorVaFit sporten
Mandala’s tekenen
Bridge (zaal open 13.15).

Woensdag

10.00
13.00
14.30
19.30

13.00
17.00
16.00
23.00

Biljarten Driebanden
Klaverjas
Jeu de Boules
Biljarten Libre

Donderdag

10.00
10.00
11.30
13.30
19.30

13.00
11.00
12.30
16.00
23.00

Schilderen en Tekenen
Spaanse les, beginners
Spaanse les, gevorderden
Beeldhouwen/Boetseren
Instuif

Vrijdag

10.00
10.30
10.00
14.00
17.00

13.00
13.00
13.00
18.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules
Computerles (aleen na aankondiging)
Bridge
Soos en Maaltijd

19.30

23.00

Biljarten Libre

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Zaterdag

Hoofdsponsor van de NVCB
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Functies/Taakverdeling seizoen 2016-2017
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

Rob Bakker
Cobi de Dooij-Fuchs
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

966 868 621
605 152 213
965 878 814
652 433 871

Computers

Trudy Visser

646 756 423

Evenementen
Entertainment

Annemiek Post
Aad Wessling

643 601 542
965 878 814

Gastvrouwen

Henny Derksen
Greetje van den Berg
Antoinette Heijnen

Creativiteit
Instuifsoos
Jeu de Boules
Klaverjassen

Vacant
Vacant
Joep de Wit
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Kuieren
Ledenadministratie

642 953 941
680 827 342
965 878 814

Wim Heijnen
Corrie van der Vlies
Nel Arends
Mona Kapsenberg de Cock
Jellie van Althuis/Henny Derksen

672 556 782

Spaanse les

Contactpersoon Nel Arends
Docent Joke Krediet

966 881 630

Tekenen/Schilderen
Mandala’s tekenen
Technische Dienst

Margaret de Vree
Mimi Dix
Gerard Derksen

966 867 333
966 896 002

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Irene Godderij

Pilates

966 881 630
696 270 084

redactie@nvcb.net
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Van de voorzitter
Terug naar normaal
Zo, de kop is er af. De opening van ons nieuwe
gebouw was een grandioos succes.
Onze inspanningen van de laatste maanden zijn
niet voor niets geweest.
Heel veel belangstelling een geweldige
feeststemming en… heel veel nieuwe leden
hebben zich ingeschreven!
Eindelijk kunnen we een zeer hectische maar ook moeilijke periode
afsluiten. Want moeilijk was het te moeten besluiten Los Rubios te
verlaten. Niet omdat we dat zo graag wilden maar omdat het om
financiële redenen moest.
Het bleek indertijd heel lastig bestuursleden te vinden die de enorme
uitdaging van het verhuizen en het oplossen van de financiële
problemen aandurfden.
Toch lukte het de nodige doeners en durvers bij elkaar te krijgen die
juist in het oplossen van die problemen een uitdaging zagen.
Dat is gelukt en we kunnen nu al zeggen dat het een groot succes is
geworden, maar gemakkelijk was het niet.
Nu we als vereniging in een rustiger vaarwater zijn gekomen kan het
bestuur eindelijk weer eens gewoon, rustig haar werk gaan doen.
Weer meer werk maken van goed overleg en vooral streven naar
goede onderlinge samenwerking. Want juist dat stond in de achter
ons liggende periode nogal onder druk.
Het bestuur zoekt daarom versterking met mensen die passen in een
vereniging als de onze. Die het belangrijk vinden de vereniging,
maar zeker ook gezelligheid en saamhorigheid in onze vereniging zo
groot mogelijk te maken. We gaan dan ook vanaf nu op zoek naar
bestuursleden die juist dat weer als een uitdaging zien.
Gerrit Kruse
voorzitter
Pagina 6

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

november 2016

Evenementenkalender
Oktober

November

December

9

Openingsfeest

11.00 - 15.00 uur

16

Indische Maaltijd

13.00 uur

22

Bingo met pannenkoeken

12.30 uur

29

Bierfeest in Calpe (bustocht)

13

Barbecue

14

Bezoek aan Granada

20

Rommelmarkt, Winterfair

26

Bingo

30

Naar Ikea

11

Maaltijd

25

Kerstbrunch

31

Oudejaarviering

Let op! Voorlopige planning, let altijd op de mailings en de affiches!

Van de redactie….
Creatief en ook nog nuttig en bevredigend bezig zijn, wie wil dat nou niet?
We hebben het dan over het maken van deze NVCB Nieuwsbrief “Por Favor”. Maar
ook over de website, de folders, affiches, kortom alles wat in onze vereniging achter de
schermen wordt gemaakt maar daarna wel de volle aandacht krijgt.
Veel werk, niet altijd eenvoudig, maar heel leuk om te doen of te leren.
We zoeken daarom mensen die op zoek zijn naar een creatieve hobby en daar wat van
hun tijd in willen steken. Versterking van deze redactie dus….
Het moet allemaal op de computer natuurlijk, dus enig handigheid daarmee of bekendheid met de nodige programma´s is niet alleen leuk meegenomen maar ook wel nodig.
Iedereen die hier wel wat in ziet, kan even een reactielid aanspreken of mailen naar de
redactie. Ook mensen die in een vroeger leven iets met tijdschriften of layout te maken
hebben gehad zijn zeer welkom met adviezen en nieuwe ideeën.
Redactie
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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
In het nieuwe seizoen
De computerafdeling is als zelfstandige club
binnen de vereniging gestopt en gaat verder
als activiteit die indirect wordt geleid door
het bestuur.
Dat is gebeurd in goed overleg en op grond
van gewijzigde omstandigheden en
behoeften. U kunt het ook voortschrijdend
inzicht noemen. Was er vroeger veel
computer-apparatuur nodig en een
meerkoppig bestuur, tegenwoordig heeft
iedereen een laptop of komt langs met een
tablet of smartphone.
Vanaf heden hoeft u dus niet meer apart lid
te worden en kunt u gewoon de wifi
gebruiken en elkaar onderling helpen. Ook
blijven er nog aan te stellen coördinatoren
aanwezig voor extra kennis en het
organiseren van workshops. Een ad hoc
vergoeding kan gevraagd worden voor het
contracteren van een externe docent voor de
cursussen.
Wij zijn er groot voorstander van als
meerdere afdelingen een dergelijk beleid
gaan volgen. Zodoende kan een
eenvoudigere bestuursstructuur binnen
NVCB worden gecreëerd.
De omstandigheden zijn immers gewijzigd
en met afdelingscoördinatoren kan een
soepele voortgang worden gegarandeerd.
Waar nodig zal het Hoofdbestuur financiën
en kennis beschikbaar stellen om dergelijke
processen te realiseren.
Uiteraard kunnen de afdelingscoördinatoren
de eigen toernooien blijven initiëren en
uitvoeren. De belangrijkste onkosten kunnen
dan worden vergoed uit de algemene
verenigingskas en pure eigen wensen
kunnen zijzelf binnen de afdeling blijven
regelen. Alles in goed en verstandig overleg.
Onzes inziens een lichtere en meer haalbare
taak om uit te voeren.
Hoe minder extra afdelingsheffingen des te
groter is de kans dat men juist bij onze

vereniging lid wil worden. En hoe meer
leden, hoe meer evenementen wij kunnen
organiseren. Dat zal de verenigingskas weer
spekken.
Kortom wij streven op korte termijn naar
een open 'welkomhouding' naar alle
bestaande en nieuwe leden, met een
betaalbaar lidmaatschap, zonder verdere
bijzondere heffingen.
Uitzondering hierop als voorbeeld kan zijn
een kleine heffing per keer voor het
onderhoud en de bijkomende kosten voor de
biljarts. Hierover vindt al overleg plaats met
de biljartafdeling. Wij wensen voorts een
grote toegankelijkheid naar alle afdelingen
op ieder moment, voor ieder lid, tijdelijk lid
of beperkt lid.
Daartoe bereiden wij nieuwe statuten en
huishoudelijke reglement voor, te
presenteren vóór de volgende ALV en dus
aangepast aan de huidige tijd. Wij denken
dan aan een vast lidmaatschap (seizoen), van
bv. € 65 per jaar voor het seizoen 2017-18,
een gastlidmaat-schap in de vorm van bv.
een tienrittenkaart en een beperkt
lidmaatschap of donateurschap, te gebruiken
vanaf 17.00 uur (bijvoorbeeld voor
omwonenden).
Kortom, eenvoudige lijnen, flexibele
afdelingen en een dynamisch beleid op het
gebied van evenementen en nieuwe
activiteiten, die een instroom van nieuwe
leden kunnen bevorderen.
Tot slot zullen wij blijven werken met
gastvrouwen, zodat nieuwe leden zich snel
thuis zullen kunnen voelen.
Onze vereniging draait op de inzet van vele
vrijwilligers en aan persoonlijk talent zal
nog meer aandacht gegeven moeten gaan
worden.
Fijn dat het nieuwe seizoen nu écht
begonnen is.
Pieter Weijers, plv. voorzitter.
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Pieter Weijers doet een stap
terug
Ons zeer actieve bestuurslid Pieter
Weijers heeft laten weten een stap
terug te willen doen.
Na de drukke verhuisperiode met alle
verantwoordelijkheden van dien heeft
hij behoefte aan een periode van rust
en heeft daarom besloten het bestuur
te verlaten.
Het bestuur betreurt zijn besluit en
dankt Pieter voor zijn enorme
inspanningen om van de verhuizing
een succes te maken.
Zonder zijn inbreng zou het resultaat
wel eens veel minder succesvol
geweest kunnen zijn.
Pieter blijft actief voor de vereniging
en zal, zij het op een ander niveau, de
vereniging blijven helpen te groeien
en te bloeien.

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
Namen van de inzenders zijn bekend.

Het bestuur hoopt dat er leden zijn die
de plaats en taken van Pieter in het
bestuur willen overnemen.

 Parkeerplaatsen voor minder vali-

Nu al kan worden beloofd dat die
taken aanzienlijk lichter zullen zijn
dan in de abnormale periode die achter
ons ligt, maar door Pieter zo voortvarend zijn uitgevoerd.

Bij de gemeente of de “comunidad”
regelen dat er een aantal plaatsen op
onze parkeerplaats als invalidenplaats
worden aangemerkt.

Bestuur

Bloempotten !
We hebben prachtige planten cadeau
gekregen bij de opening.
Die planten komen pas echt tot hun
recht in mooie grote potten.
We zoeken er nog drie, wie o wie?

den op de parkeerplaats bij het het
NVCB-gebouw.

 Gelegenheid geven prive´ feesten te
organiseren, baropbrengst voor de
vereniging.
Het zou voor veel leden een uitkomst
zijn als jubilea, verjaardagen, afscheidsfeestjes enz. In het verenigingsgebouw
kunnen worden gevierd. De vereniging
zal er wel bij varen!
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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
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Iedere dinsdag van 10.00 - 11.00 uur
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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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Na de verhuizing……..
de officiële Opening!
Zondag 9 oktober was het zover, Open
Dag en tevens officiële opening van het
gebouw. De belangstelling was enorm.
Vele leden maar zeker ook heel veel
bewoners uit de omgeving kwamen een
kijkje nemen. Met zang en muziek van
“Meet the Voice” (Daan Devos) kwam de
feeststemming er helemaal in, zeker ook
door de heerlijke en verrassende hapjes
die door restaurant La Cena uit Albir
(zie ook de advertentie op blz.8) gratis
werden geserveerd.
We hebben veel leden kunnen inschrijven
en velen zullen dat zeker nog doen na alle
informatie over onze activiteiten.
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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 - CLUBREIS GRANADA 14 - 17 NOVEMBER 2016

We gaan naar Granada!
En wel in Hotel Corona 4 **** (Half pension)
Incl.

 Indrukwekkende stadswandeling met officiële gids
 Bezoek aan de prachtige Moorse tuinen van Alhambra/Generalife
 Bezoek met de bus naar de besneeuwde top van de Sierra Nevada.
 Genoeg vrije tijd voor eigen invulling.
Prijs op basis 2 persoonskamer € 225,- p.p. (1 persoonskamer € 290,- p.p.)
Min.deelname 30 personen
Betalen bij aanmelding.
Ank Akkermans tel. 619508134
en maandagmorgen op de club.

Uitdaging!?
We zoeken een coördinator voor
ons evenemententeam.
Annemieke Post heeft die taak
al een paar jaar prima vervuld.
Helaas moet zij zich, om redenen rond haar gezondheid, gaan
beperken tot de beslommeringen in en rond de keuken.
Het gaat dus om iemand die het
leuk vindt de vaste evenementen te leiden, maar zeker ook
nieuwe te bedenken!
Wie hier een uitdaging ziet of
meer informatie wil; neem
contact op met onze voorzitter,
Gerrit Kruse.

IKEA
Woensdag 30 november gaan we
weer een uitje maken naar Ikea.
Vertrek 09.00 uur vanaf parking
Albir (zondagmarkt).
We maken een tussenstop om wat
rond te kijken in andere winkels
(ca. 1 1/2 uur).
Er is een mogelijkheid vrij grote
inkopen mee te nemen in de bus.
Min. deelname 30 personen
prijs € 15,-.
Opgeven bij Ank 619508134 of
maandagmorgen op de club.
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Mandala
Op 18 okt. is er een groep gestart die mandala tekenen en inkleuren
beoefent. Tijdens de opening van 9 okt. was er de mogelijkheid
kennis te maken met deze vorm van ontspannen en creatief bezig te
zijn met vorm en kleur onder leiding van Mimi Dix.

Het woord mandala komt uit het Sanskriet
en betekent magische cirkel, wiel of
centrum.
Een symbool van oneindigheid met een
binnenwereld en een buitenwereld.
Een Mandala brengt aarde en
kosmos samen via een
samenspel van vorm en
kleur.
Door de vaak herhaalde
bewegingen kan de
concentratie verbeteren of
op peil worden gehouden.
De samenwerking tussen linker
en rechter hersenhelft stimuleert
de prikkeling om alert en bewust te
blijven. Je kan het gebruiken als spiegel
voor jezelf.

Ook komen er vaak nieuwe inzichten in je
gedachten door op creatieve en ontspannen
wijze je even terug te trekken en naar
binnen te keren.
Breng je lichaam en geest tot
rust en dat heeft een positieve
invloed op je welzijn.
Een mandala wordt niet
ontworpen maar ontstaat
gewoon, je gevoel en
ingeving volgen, er
plezier in vinden en
hebben. Niet het
eindproduct is belangrijk
maar de weg.
Door middel van de mandala
voert de weg steeds terug naar het centrum
van de persoonlijkheid.laat je verrassen
door je eigen impulsen en creativiteit.

Je mag de eerste keer komen proberen kijken en proefdraaien.
Het wordt gegeven in de kamer achter de keuken op dinsdagmorgen
vanaf 11 uur tot 1 uur.
De eigen bijdrage is € 2,- per keer.
Aanmelden bij Mimi Dix
Tel. 966896002 of 609612069
Wellicht tot ziens, Mimi Dix
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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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Vriendschap 1

Vriendschap staat of valt bij de eisen
die je er aan stelt. Zal best ergens in
een spreukenboek staan of een
uitgave van kretologieën, maar ik zeg
het uit eigen ervaring. Er zijn best
behoorlijk wat mensen die blijk geven
zich om en over ons te bekommeren.
Maar diezelfde mensen hebben hun
eigen (on-)mogelijkheden waardoor
ze ook liever een beetje op afstand
blijven. Mensen zijn vaak - ik ben
ook een mens - een beetje bang voor
(te veel) affectie. Bang om te verliezen wat je niet hebt maar wel graag
krijgt. Ja, daar moet over worden
nagedacht.
Het samenwerkingsverband van
ouderen in Spanje waarnaar ik al
jaren op zoek ben (was), blijkt toch te
hoog gegrepen. Vooral de zorg in
Nederland baarde mij volop zorg. En
die wordt er niet minder op. Mijn
zorg, wel te verstaan. DE zorg ben ik
bang, wordt wel minder. Daarom
vraag ik me al jaren af, op welke
manier ik bestaande en beslist
komende problemen het hoofd kan
bieden, zonder te ongelukkig te
worden.
Dus - en de meesten uit mijn
omgeving zijn daarvan op de hoogte zocht ik naar iets van gezamenlijke
hulp in de buurt.
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Vriendschap 2

En dan niet direct zorg, maar hulp.
Wederzijdse hulp en daarvoor - dacht
ik - is vriendschap een vereiste. En
daar ben ik een beetje op terug aan
het komen. Niet op 'vriendschap',
maar wel op de 'eisen'. En dat staat
niet voor niets tussen
aanhalingstekens. Het betekent simpel
'verwachtingspatroon', 'hoop' zo je
wilt. Gewoon vriendschappelijk
burenhulp blijft wat mij betreft een
haalbare doelstelling. Dan was daar
ook nog altijd de twijfel of ik oud
wilde worden in Spanje of in
Nederland. En zo uiteraard ook die
burenhulp hier of daar. En uiteindelijk
nijg ik toch steeds meer naar 'gewoon
beter in Nederland'. Voorlopig. Dan
maar gewoon de kachel aan.
Op mijn oude dag zeg ik dank, voor
ik ga, voor gezondheid, de
middagzon, de ongrijpbare lucht voor het leven, louter het leven, voor
dierbare, duurzame herinneringen
(Walt Whitman 1819-1891)
Aart Krijgsman*

* Aart is een gewaardeerd, voormalig
lid van de NVCB . Ook te volgen op
www.zestigplus.nl
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In gesprek met Wim de Vos

Wie is toch die Wim de Vos, die man die
bijna altijd op club is, van achter de bar
drankjes serveert en in de keuken lekkere
hapjes en het 12 uurtje klaarmaakt voor
clubleden die trek hebben in iets hartigs of
lekker willen lunchen. Ik verheug me erop
met hem kennis te maken.
Wim is al lid sinds 2005. Dat hij zoveel tijd
doorbrengt op de club heeft alles te maken
met het noodlottig ongeval van zijn vrouw
Ria in 2014 in Nederland. Na een periode
van verdriet heeft hij de draad weer
opgepakt en is hij teruggekeerd naar het
appartement in Alfaz del Pi dat zij in 2004
hadden gekocht.

installaties van bedrijven die te maken
hadden met de scheepvaart. Hij was voor
zijn werk veel in het buitenland; verbleef op
de Noordzee bij de NAM maar hij reisde
ook naar Argentinië, Frankrijk, Duitsland en
zelfs naar Thailand. Het was een mooie tijd
lacht Wim maar hij was door dat reizen
weinig thuis. Soms bleef hij wel 3 maanden
weg.
Zijn vrouw benutte die tijd door een studie
te volgen voor schoonheidsspecialiste en ze
haalde het diploma. Ze heeft haar kennis
nooit commercieel benut want het bleef bij
het verzorgen van haar vriendinnen en
familieleden. Daarnaast was zijn vrouw
regelmatig te vinden op de tennisbaan.
De laatste 7 jaar van de 32 dat hij bij Lloyd
werkte was hij accountmanager en verkocht
hij wereldwijd aan bedrijven allerlei soorten
van dienstverlening die het bedrijf in de
portefeuille had.

Daarna begon hij voor zichzelf met een
constructiebedrijf MOB (Montage
Wim die in 1942 is geboren doorliep de
Onderneming Benelux) dat zich bezighoudt
lagere school en leerde door op de Ammet technische dienstverlening en
bachtsschool. Na het halen van het diploma intelligente projectondersteuning met
ging hij naar de Avond HTS want hij wilde faciliteiten in Nederland en België. Hij
machinist op de vaart worden. Zijn stage die voerde projecten uit voor petrochemische
bij de studie hoorde volgde hij bij revisie
ondernemingen zoals ESSO, SHELL, BP.
bedrijf Van Zetten in Rotterdam.
MOB bestaat nog steeds maar na verloop
Hij rondde zijn studie af met het behalen
van tijd heeft hij zijn aandelen verkocht.
van het diploma werktuigbouwkunde.
Wim heeft 3 dochters van resp. 50, 48 en 45
jaar oud. Die dames komen niets tekort en
Overigens is hij nooit machinist op de vaart Wim vertelt erbij dat ze geen van allen zijn
geworden. Hij solliciteerde daarentegen bij getrouwd. "Ja, ze latten wel af en toe"!
Lloyd's Register en werd aangenomen. Als De oudste werkt als rayonmanager bij de
inspecteur controleerde hij de apparatuur en Heineken.
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Later ging hij op aandringen van zijn vrouw
ook tennissen. Hij speelde singles en mixte
met zijn vrouw bij tennisvereniging
D’OUDELANDE in Ridderkerk met ca.700
leden. Bij de clubkampioenschappen is hij
zelfs een keer 1e geworden bij de singles
heren D. Hij raakte erg betrokken bij de
vereniging en hij was 9 jaar voorzitter van de
barcommissie.
Vol trots vertelt Wim dat hij weleens een
omzet draaide van fl. 120.000 in een half jaar
tijd waaraan de vereniging dan ongeveer de
helft overhield. Daarna was hij er nog eens
5 jaar lang algemeen voorzitter. Zijn vrouw
stimuleerde hem ook nog om te leren
bridgen, maar het samen met haar spelen
bleek later niet zo'n succes!

Al die ervaringen gebruikt hij nu bij NVCB
als hij achter de bar staat en alles doet wat
daarbij hoort. In zijn bestuursfunctie is hij
verantwoordelijk voor de horeca, doet de
inkopen en is daarbij altijd op jacht naar
koopjes. In bestuursvergaderingen doet hij
voorstellen waardoor zaken efficiënter en
sneller kunnen worden uitgevoerd.
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Het laatste project waaraan hem veel
gelegen is is te zorgen dat er weer biertjes
kunnen worden getapt. Hierbij heeft hij de
bemiddeling gevraagd van zijn dochter
Shirley die, zoals ik al schreef, rayonmanager bij de Heineken is.

Vanmiddag wordt er weer gebridget op de
club en zorgt Wim voor de drankjes en de
bitterballen in de pauze en als we een man
tekort komen springt hij weleens in en
bridget mee.
Wim sluit het gesprek af door een beroep te
doen op de leden om hun ervaringen uit het
verleden ook in te zetten bij de vereniging.
Natuurlijk een prima idee!
Ik bedank hem bijzonder voor dit openhartige gesprek.

Marianne de Wit, redactie

Tekenen en schilderen Iedere donderdag van 10.00 - 13.00 uur
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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

Pagina 26

(Alicante) España

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

november 2016

Ik las in El PAÍS
Geadopteerd op je 86e!
Als het gaat om kwaliteit van leven
scoort Spanje als een van de beste
landen van de wereld. Je sluit er
gemakkelijk vriendschappen, de
integratie verloopt er soepel en het is
ook bekend dat in Spanje ouderen
langdurig in familieverband worden
opgevangen. Toch vallen er ook in
dit land mensen tussen wal en
schip. Neem nou Bernardo
Cea. Hij is 88 jaar en heeft
geen kinderen. Hij heeft
zijn leven lang in de kleine
gemeente Torrenueva
gewoond. Hij was timmerman, net als zijn vader en
grootvader en hij zette het
familiebedrijf voort. Toen hij wat
ouder werd is hij begonnen een extra
verdieping op zijn huis te zetten met in
zijn achterhoofd de illusie dat die
gebruikt zou kunnen worden door een
jong gezin dat zich dan een ook een
beetje zou bekommeren om zijn vrouw
en hem. Het was zo geconstrueerd dat ze
er gratis of voor een klein bedrag
konden slapen, maar niemand wilde het!
Sinds zes jaar is hij weduwnaar en zijn
leven is volledig veranderd. Hij besloot
te verhuizen naar residentie Andamac, in
Ciudad Real, waar hij liefdevol werd
opgevangen en hij het wel naar zijn zin
had. Domino spelen is een van zijn
liefhebberijen en een van de
medebewoners was zijn vaste
spelpartner. En zo ontmoette hij Alberto
Cabenas, de kleinzoon van zijn
spelgenoot. Toen zijn opa stierf bleef
Alberto toch naar het bejaardenhuis
komen, maar nu om Bernardo te
bezoeken. En in de Kerstperiode van
2013 nodigde hij hem uit om het

Driekoningenfeest samen met hem te
vieren, iets dat erg bij Bernardo in de
smaak viel. Uiteindelijk kwam Alberto
Cabenas op het idee om Bernardo Cea te
“adopteren”. En dit leidde weer tot de
stichting “Adopta un Abuelo” (Adopteer
een Opa) die tot ver over de Spaanse
grenzen navolgers heeft. Het is een
vorm van vrijwilligerswerk waarbij
eenzame ouderen samenkomen
met jongeren en activiteiten
ondernemen. Elke oudere
wordt “geadopteerd” door
twee “kleinzoons of
kleindochters”, dit om te
zorgen dat er continuïteit in
de ontmoetingen zit en er geen
onderlinge afhankelijkheid
ontstaat. Zo heeft bv. Ino Gallego
twee “kleindochters”. Gedurende vele
jaren begeleidde hij zelf ouderen via het
Rode Kruis en nu wordt hij zelf bezocht.
Zijn vrouw, die samen met hem in het
bejaardenhuis woont, kijkt er erg naar
uit, dat de activiteiten die stilliggen
tussen eind mei en begin september
weer gaan plaatsvinden. “We hebben
onze vrijwilligers gemist en hadden
goede ervaringen met ze het afgelopen
jaar”. De vrijwilligers zijn vaak
studenten. Cabenas benadrukt dat er
voor beide partijen positieve kanten aan
het programma zitten. Zo steken de
jongeren veel op van de levenservaring
van de ouderen en worden de ouderen
gestimuleerd en leren nieuwe dingen
van de vrijwilligers. Adopta un Abuelo
werd opgericht in 2014, en het
programma wordt intussen in zo’n
negen landen, waaronder Nederland
gebruikt. Cabenas maakte een opzet,
waarbij hij jongeren opriep uit alle delen
van Spanje.
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Hij besloot het project eerst uit te voeren
in de gemeenten waar er het meest
behoefte aan was: Santander, Madrid,
Granada en Ciudad Real. Dit jaar is het
doel afspraken te maken met bejaardenhuizen in vijf andere steden en te
bereiken dat er meer dan 100 ouderen
worden bezocht door hun “kleinkinderen”, het dubbele aantal van het
afgelopen jaar! Het aantal belangstellende jongeren bereikt bijna de 1000. Er is
nog wel een tekort aan bejaardenhuizen
die het programma financieel willen
ondersteunen. Maar Bernardo is trots op
alles wat zijn “kleinzoon” heeft bereikt.
Hij kan bijna niet geloven dat hij de
inspiratie was voor zo’n goed idee: “En
dat terwijl ik helemaal niet heb gestudeerd..!” zegt hij verbaasd. En al liggen
de spelletjes domino met de opa van
Alberto ver achter hem, de speltraditie
wordt met ieder bezoek voortgezet.
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En ondertussen praten ze over van alles
en nog wat en soms doen ze er gewoon
het zwijgen toe.
Nu en dan wandelen ze alleen maar
samen door de gangen van het
bejaardenhuis, Bernardo met zijn ene
arm leunend op zijn houten wandelstok
met knop in de vorm van een vogelkop
en Alberto die zijn andere arm
ondersteunt.
Ze lopen langs de zalen vol ouderen die
deelnemen aan workshops tekenen, lezen
of schilderen, waaraan
hij geen behoefte
heeft. Hij wil
alleen maar
wandelen met
zijn "kleinzoon".
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
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
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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 geheimen van de Bernia
De sierra de Bernia is een bergketen die
behoort tot de Cordilleras Béticas. Over een
lengte van elf kilometer strekt de berg zich
uit in oost-westelijke richting, dicht bij de
Middellandse Zee en in totaal met een
oppervlakte van 1900 hectare op de
grondgebieden van Callosa de Ensarriá,
Altea, Calpe, Benissa en Jalón. De hoogste
top ligt 1128 meter boven de zeespiegel.
De sierra de Bernia is heel popular bij
wandelaars, maar bijna iedereen begint met
de traditionele route vanuit Jalón of Benissa.
Slechts weinigen weten dat men met de auto
tot op grote hoogte kan komen vanaf de weg
tussen Altea La Vella en Callosa d’En Sarrià,
maar die weg is pas kort geleden aangeduid.
Bijna niemand doet de bestijging vanaf de
Fuentes del Algar of vanuit Altea La Vella,
het zijn paden die zo goed als onbekend zijn.
En de meeste wandelaars doen de
beklimming om kennis te maken met het
‘forat’, populair de tunnel genoemd, terwijl
slechts enkelen de grot bezochten. Voor de
grote massa zijn dat allemaal geheimen van
de Bernia....
Vanuit Jalon of Benissa rijdt men tot boven
op de bergpas, waar enkele restaurants
aanwezig zijn.
ziet nog duidelijk de omtrekken van de
versterking, met de grachten, een fort zoals
dat in de militaite boeken aanbevolen wordt.
Het werd gebouwd in 1562 op bevel van
koning Felipe II en bemand met een klein
garnizoen. Men wou voorkomen dat, zoals in
1526 het geval was, opstandige moriscos
hier een goed verdedigde basis zouden
optrekken en anderijds had men een goed
uiitzicht over de kuststreek. Indien nodig, dat
wil zeggen indien men merkte dat ergens
piraten landden, kon het garnizoen afdalen
en ingrijpen.
Maar het fort heeft nooit echt dienst gedaan
en toen in 1609 de moricos definitief uit het

land werden gezet, achtte men het bestaan
van dit fort totaal overbodig, zodat het in
1612 ontmanteld werd. Daarvoor reeds
hadden diverse militaire leiders het nutteloze
van de constructie aangegeven. Het lag op
een slecht bereikbare plaats en het garnizoen
had heel veel tijd nodg om af te dalen. Nu
zijn tussen de ruïnes nog enkele delen goed
zichtbaar.
De meeste mensen bestijgen de Bernia om
door de tunnel te kruipen, en op die manier
een rondweg af te leggen. Hoe is die tunnel
ontstaan? Daar zit natuurlijk weer een
legende aan verbonden. En het gaat alweer r
zit natuurlijk weer een legende aan
verbonden. En het gaat alweer over de strijd
tussen de moren en christenen.
Toen de moren het land begonnen te
veroveren kwamen ze ook in Altea, maar
daar stuitten ze op de weerstand van de
bevolking, die zich dapper verweerde en die
indringers op afstand trachtte te houden.
Maar er kwamen steeds meer muzelmannen
en de dappere verdedigers dienden te wijken.
Ze vluchtten naar de Bernia, waar ze langer
stand hoopten te houden.
Achtervolgd door de moorse invallers
verscholen ze zich in een grote spelonk en
vanuit die schuilplaats slaagden ze er in de
aanvallers op afstand te houden. Ze hadden
een strategische plek gekozen, bijna
onnineembaar. De moren gaven het na
enkele dagen dan ook op, maar bleven de
spelonk omsingeld houden. Ze wisten dat de
mensen daar niet veel
mondvoorraad mee hadden en zich snel van
honger en dorst zouden moeten overgeven.
Dat wisten de belegerden ook. Maar zij
wisten eveneens dat de bergketen hier niet zo
breed was. Hoe breed? Zou het mogelijk
zijn...? En ze begonnen te hakken en te
graven, de spelonk dieper te maken, een
tunnel uit te hakken in de rotsen en zie…
enkele dagen later bereikten ze
Verder op pag.34
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de uitgang, de noordflank van de Bernia, die Slechts weinigen maken gebruik van de
uitkeek naar Jalón.
nochtans duidelijk aangeduide route vanuit
Met z’n allen kropen ze door de lage tunnel Callosa d’en Sarrià via de bronnen van El
naar de andere zijde en konden zich zo in
Algar. Het best is om bij El Algar te
veiligheid brengen.
beginnen, de geasfalteerde weg volgend
Nadat ze dagen lang hadden gewacht werden voorbij de ingang van het natuurpark en de
de moren toch nieuwsgierig. Waarom
geel-witte markeringen te volgen die tussen
kwamen ze niet te
de boomgaarden met mispels
voorschijn?
en sinaasappelen naar boven
De mondvoorraad en het
leiden. Men kan dit nog een
water moesten toch allang
met de auto doen. Daarna gaat
op zijn. Enkele verkenners
een pad in zigzag naar boven
werden uitgestuurd en die
en vinden we regelmatig
kwamen terug met het
borden met verklaringen,
vreemde nieuws dat de
zoals de grot van Bardalet en
De tunnel aan het einde van de spelonk
spelonk leeg was. Pas toen
de corral van Bancal
ze dieper doordrongen zagen ze de tunnel
Roig.Vanaf die stal gaat het over een
die de christenen gegraven hadden, maar het landweg en later weer over een pad tot bij de
was te laat. De vogel was gevlogen. Nu
ruïnes van het fort. Een andere mogelijkheid
kruipen wekelijks tientallen, zoniet
die heel weinig mensen kennen is vanuit de
honderden, door die tunnel, die ze zelf niet
urbanisatie Alhama Springs, langs de weg
meer hoeven te graven. Uiteraard is de
van Callosa naar Guadalest. Ook hier begint
waarheid anders. De tunnel werd gedurende men in zigzag bij een waterreservoir en
eeuwen uitgegraven door water en later is de eindigt het pad bij het Casero de Bernia met
berg omhoog gestuwd.
verspreide huizen, langs de zuidflank
Zoals we reeds aangaven is de normale route gelegen bij een bron en picnickplaats. Een
vanuit Jalón of Benissa langs een asfaltweg
bezoek waard!
tot bij de restaurants en hier begint voor
Uittreksel van: 'Mysterieuze Costa Blanca.'
bijna iedereen de tocht bij een bord dat het
traject duidelijk aantoont. Vanaf hier hoeft
Hugo Renaerts.
men slechts de geel-witte markeringen te
volgen.

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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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
Smeerolie
Wonderlijk toch dat ons Nederlandse
voetbalelftal nu plotseling zo goed lijkt te
presteren terwijl vorig jaar nog niet het
befaamde deuk in het pakje boter kon
worden geschoten. Het zijn toch
grotendeels dezelfde spelers en ook zij die
er niet meer bij zijn waren gewoon goede
voetballers.
Het geheim zit dus ergens anders, welke
smeerolie heeft dat krakende elftal weer
op gang gebracht?
Gaan ze nu zoveel beter met elkaar om?
Weet de nieuwe trainer ze wel te
motiveren en te stimuleren? Zoiets moet
het wel zijn.
Want we weten allemaal nog wel dat we
vroeger op school beter waren in die
vakken waar een milde en verstandige
docent les gaf. Was die docent ook nog
inspirerend en meeslepend dan haalden
we daar de hoogste cijfers en de lessen
waren te vlug voorbij.
In ons werkzame leven zullen we ook wel
hebben ervaren dat we het beste
presteerde in een omgeving waar ons
werk werd gewaardeerd, ideeën of een
kritische blik op prijs werden gesteld en
fouten niet werden opgeblazen maar
gerelativeerd. En de beste bazen waren
altijd de minst bazige.
Eigenlijk weten we dat allemaal wel; het
wordt leuker als we elkaar waarderen met
een soort schouderklopje op z´n tijd.
Het helpt ook als we even tot tien tellen
als er uit een slof wordt geschoten of niet

direct dat pissige mailtje sturen als er iets
niet gaat zoals het moet.
Het lijkt misschien vergezocht, maar het
is heus zo dat onze vrijwilligersvereniging
alleen maar kan groeien en bloeien als we
elkaar weten te waarderen en te
stimuleren.
In een bedrijf kan het personeel ook wel
met beloningen worden gemotiveerd.
Vrijwilligers zullen toch met waardering
moeten worden beloond anders haken ze
zeker vroeg of laat af.
Het is zo eenvoudig oog te hebben voor
wat er allemaal, ook achter de schermen,
wordt gedaan om de club draaiend te
houden. Toch zien we meestal alleen waar
aan de weg wordt getimmerd. Waardering
een aandacht is ook hier de smeerolie
voor een bloeiende vereniging.
Bij dit alles kunnen we het wat meer
accepteren als iets niet loopt zoals het zou
moeten lopen, wat maakt het eigenlijk
uit? Volgende keer beter!
Ook al willen we de vereniging
verjongen, we kunnen er niet omheen dat
we gemiddeld nog slechts een jaartje of
tien meegaan, doodzonde om die paar jaar
niet optimaal te gebruiken.
Laten we die jaren daarom maar zoveel
mogelijk vullen met zinvolle zaken en
veel plezier. We zijn een club voor
vriendschap en gezelligheid, echte
vrienden waarderen elkaar en zullen het
altijd gezellig proberen te houden.
JdK
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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Computernieuws
Googelen
Een van de mooiste verworvenhedenvan dit
computertijdperk blijft wel de mogelijkheid
om te “Googelen”.
We weten natuurlijk wel dat we in het Google
vakje iets kunnen intikken waarna Google met
een hele rits mogelijkheden voor een
antwoord komt. Het kan een leuke bezigheid
zijn om gewoon eens allerlei zaken op te
zoeken die je zomaar te binnen schieten.

Honderden Marsfoto´s trekken aan je voorbij,
ook wel een Marsreep en zo, maar dat was te
verwachten.
Nog veel minder bekend is dat je ook met een
eigen foto vergelijkbare foto´s kunt opzoeken.
Daarvoor, na de eerdere keuze voor afbeeldingen, aan de linkerkant op het fototoestelletje klikken en er komt bij de de zoekregel de
mogelijkheid om met een foto uit de eigen
computer op het wereldwijde web te zoeken.

Op talloze
vragen blijkt het
antwoord dus
direct onder
Google-handbereik te liggen.

Doet men dat, dan gaat
Google aan de slag, alles
wat op de eigen foto lijkt
wordt getoond!
Heel makkelijk als je
hond van onbekend ras is
of als je de naam van de Eiffeltoren bent
Minder bekend is dat we met de zoekopdracht vergeten..
ook afbeeldingen en films kunnen zoeken.
Na het ingeven van de zoekterm kan gekozen Nu plaats je een foto en van alles over dat
worden voor Afbeeldingen of Video (hier
merk, ras of gebouw wordt getoond.
Imagienes en Videos).
Ja, ook je eigen foto kan worden geplaatst,
maar pas op, de kans is wel aanwezig dat je
Vraag bijvoorbeeld om een “ afbeelding van
jezelf terugziet op plekken waar je niet gezien
Mars” en er voltrekt zich een waar wonder!
had willen worden.
JdK
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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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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@ncvb.net

————————————————
Te koop aangeboden:
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
————————————————
Handige motorscooter in perfecte staat.
Peugeot Tweet 125cc, slechts 2300 km
gereden.
Veel extra´s
koffer, scherm
Mag met autorijbewijs worden
bereden!
Prijs € 1.300,- Tel. 0034 642 455 810
————————————–———
Gevraagd

Altijd bereikbaar op deze telefoon
nummers: 965 870 724 // 635 178
696 // 669 003 985

Apple iPad type 3 of hoger.
Conno Pluijm Telefoon: 622 029 999
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Beeldhouwen / Boetseren
Elke donderdag van 13.30 tot 16.00 uur kunt
u onder begeleiding van Hans de Kat wonderen laten ontstaan met uw eigen handen.
Hans heeft opleidingen tekenen, schilderen en
beeldhouwen gevolgd bij de Gooise Academie in Laren. Door zijn werk bij de Nederlandse TV is hij goed bekend geraakt met
beeldcompositie en lichtgebruik. Verder heeft
hij culturele reizen begeleid naar Italië, Spanje en Portugal.
Voorop staat het ontdekken en ontwikkelen
van de eigen creativiteit van de cursist. Ervaren hoe leuk het is om een klein ideetje wat in
je hoofd zit, om te kunnen zetten in een
schetsje van klei en dan te besluiten datje het
in steen wilt maken. Dus als het ware van een
flits in je hoofd naar een snelle schets in klei.
De cursus richt zich op het onderzoeken en
leren omgaan met de beeldende middelen van
de beeldhouwkunst; verhoudingen, balans en
vorm door o.a. aandacht te besteden aan studies naar de waarneming zoals fotomateriaal.
Om het beeldend bewustzijn te ontwikkelen
wordt gekeken naar raakvlakken met de geschiedenis van de beeldhouwkunst.

De relatie tussen anatomische kennis en vrije
expressie komt ter sprake aan de hand van
modelstudies, fantasieopdrachten en het
uitwerken van eigen ideeën. Meestal is de
menselijke vorm het uitgangspunt, soms
alleen de aanzet voor een abstracter beeld.
Naast opdrachten, waarin ieder op eigen
tempo werkt, worden groepsgewijs model- en
portretstudies gemaakt. De te behandelen
onderwerpen worden geïllustreerd met
beeldmateriaal van kunstenaars.
Gevorderden en beginners werken naast
elkaar en dat schept een inspirerende
atmosfeer.
Kom gewoon eens kijken!
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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
Nekklachten
Naast rugklachten is pijn in de nek de meest voorkomende klacht die wij in onze praktijk zien. Meestal is er
sprake van stijfheid in de nek naar de schouders toe,
soms uitstralend naar de schouderbladen. Deze stijfheid
maakt het lastig te draaien met het hoofd tijdens bijvoorbeeld autorijden of een gesprek voeren met de persoon naast u aan tafel.
Buiten de lokale klachten kan de pijn ook
hoofdpijn en/of duizelingen veroorzaken. Dit
komt omdat er directe neurologische samenhang
tussen de nek en de functies in het hoofd zijn.
Verder kan er ook uitstralende pijn of
tintelingen naar de armen/handen trekken. Dit
komt dan weer omdat de zenuwen in het nek/
schoudergebied ingeklemd of geirriteerd
worden. Kortom, problemen in de nek kunnen
een breed scala aan vervelende klachten
opleveren.
Het is wel zo dat het grootste gedeelte van deze
klachten veroorzaakt worden door een
functioneel probleem. Dit betekent dat de nek
door verkeerde belasting, houding, positie en
daardoor verminderde beweeglijkheid
overbelast wordt. Dit kan acuut zijn na
bijvoorbeeld een auto-ongeluk, maar ook een
proces van jaren als gevolg van een slechte
belastende houding. Deze overbelasting zorgt
ervoor dat de gewrichten in de nek geirriteerd
raken en dus pijn gaan doen. De spieren die in
de buurt liggen reageren hierop en spannen aan.
Deze spanning zorgt dan weer voor meer druk
in de gewrichten en dus voor meer irritatie
waardoor eigenlijk een vicieuze cirkel ontstaat
en de klachten niet vanzelf weg gaat. Als dit
aanhoudt raken zenuwen erbij betrokken en
kunnen dus de genoemde uitstralende klachten,
hoofdpijn en duizelingen optreden.
Het mooie is dat een functioneel probleem wel
opgelost kan worden. Simpel gezegd is de
functie van de nek verstoord en als deze functie
dus weer hersteld wordt, wordt dus de

OORZAAK van de klacht verholpen en gaan de
klachten weg. Dit betekent in de eerste plaats
dat de oorzaak van de klacht moet worden
opgespoord. Bij nekklachten ligt deze oorzaak
vrijwel altijd op meerdere vlakken. De meest
voorkomende oorzaken die de nekgewrichten
overbelasten zijn een geforceerde stand van het
hoofd, belastende houding en
arbeidsgerelateerde overbelasting. Veel mensen
denken dat artrose de grootste oorzaak is, maar
artrose wordt juist veroorzaakt door
overbelasting en is dus eigenlijk een gevolg.
Door de genoemde oorzaken weg te nemen of te
verbeteren zal de overbelasting worden
weggenomen en zullen de klachten verdwijnen.
Ook zal de belasting van artrose worden
weggenomen, waardoor er geen klachten meer
gevoeld worden.
Om dit voor elkaar te krijgen doen wij een
uitgebreid onderzoek van het gehele lichaam.
We kijken uiteraard uw wervelkolom na, maar
ook het bekken, de houding, stand van de
voeten, werkhouding, slaaphouding en alles
waar maar overbelasting door kan ontstaan.
Door alle oorzaken te behandelen verdwijnt de
overbelasting en gaan de klachten weg. Wij zijn
zeer ervaren in het diagnostiseren en behandelen
van dit soort klachten en pakken elk aspect aan
om u van uw klachten af te helpen. Het is echt
niet nodig met uw nekklachten te “leren” leven.
Door specifieke behandeling krijgen we ook uw
klachten weg.
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)

Zwartwit






Hele pagina
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Kleur






Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

€
€
€
€
€

150,00
120,00
100,00
85,00
70,00

€
€
€
€
€

200,00
170,00
140,00
120,00
100,00

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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