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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

december 2016

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

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

Woensdag

10.00
13.30
14.30

13.00
17.00
16.00

Biljarten Driebanden
Klaverjas
Jeu de Boules

Donderdag

10.00
10.00
11.30
13.30

13.00
11.00
12.30
16.00

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

Vrijdag

10.00
10.30
10.00
14.00
18.00

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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Hospital Clinica Benidorm HCB is elke 1e en 3e
maandag van de maand om 10.00 uur in ons
clubhuis aanwezig voor het meten van uw
bloeddruk.
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Functies/Taakverdeling seizoen 2016-2017
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

Rob Bakker
Corrie van der Vlies
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

966 868 621
672 556 782
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

642 953 941
680 827 342
965 878 814

Ledenadministratie

Wim Heijnen
Corrie van der Vlies
Nel Arends
Mona Kapsenberg de Cock

619 592 698
672 556 782
966 881 630

PorFaFit

Jellie van Althuis/Henny Derksen

696 270 084

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

673 397 320
966 896 002

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Irene Godderij

redactie@nvcb.net

682 463 744
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Van de voorzitter
Enthousiast
Al acht maanden zijn we bezig u een fijn jaar te
bezorgen en dat lukt heel aardig.
We krijgen zeer enthousiaste reacties op een
aantal evenementen die hebben plaatsgevonden.
Van de Granadareis vindt u een verslag verderop in de Por Favor en afgelopen zondag was
het een drukte van belang tijdens de Rommelmarkt.
Gestart werd met een kopje koffie en daarbij werden 90 moorkoppen
gegeten. Ca. 150 bezoekers bezochten gretig de rommelmarkt waar voor
ieder wel wat wils te koop was voor "Black Friday" prijzen. Tijdens de
lunch ontstond er een file voor de bestelbalie want iedereen had trek in wat
hartigs. Gelukkig was het prachtig weer en was er voor iedereen wel een
plaatsje in de zaal of op het terras om te zitten.
Eerder deze maand was er bij de club een filmploeg van de EO aan het
werk die opnames maakte en leden interviewde. Ze waren erg benieuwd
hoe Nederlanders hier aan de Costa Blanca in Spanje genieten van hun
pensioen. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat. Ergens in december wordt
het uitgezonden. Op pagina 15 vindt u een aantal foto's van deze opnamen.
Kortom het nieuwe seizoen is goed begonnen met veel gezelligheid, waar
weer veel mensen zich als lid van onze vereniging hebben ingeschreven.
Het ledental overschrijdt momenteel dik de 200 en er komen nog steeds
nieuwe leden bij.
Verder heeft het bestuur met de huidige leiding van de verschillende
afdelingen van gedachten gewisseld over een voorgenomen wijziging in de
structuur van de club met kortere communicatielijnen. Het officiële
afdelingsbestuur (vertegenwoordigd in de AVA) zou dan vervangen
worden door een coördinator met bevoegdheden als leiding van een
afdeling. Dit punt zal in de eerstkomende ledenvergadering aan de orde
komen.
Nog een maand en dan behoort 2016 alweer tot het verleden. Wat gaat de
tijd snel. Maar eerst krijgen we natuurlijk nog Sinterklaas al dan niet met
zwarte Pieten en de Kerstdagen.
Ik wens u namens het hoofdbestuur alvast heel prettige feestdagen toe.
Gerrit Kruse
Pagina 6
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Evenementenkalender
Oktober

9
16
22
29

Openingsfeest
11.00 - 15.00 uur
Indische Maaltijd
13.00 uur
Bingo met pannenkoeken 12.30 uur
Bierfeest in Calpe (bustocht)

November

13

Barbecue

14

Bezoek aan Granada

20
26
30

Rommelmarkt, Winterfair
Bingo
Naar Ikea

11
25

Maaltijd
Kerstbrunch

31

Oudejaarviering

December

Er wordt hard gewerkt aan de
evenmentenkalender voor 2017.
Medio december 2016 zal de
kalender vast staan en aan de
leden worden gemaild.
En wordt dan natuurlijk ook in
deze Por Favor afgedrukt.
redactie

Noteer alvast in uw agenda: Op zondag 8 januari gezellige
NVCB Nieuwjaars-inloop !
Iedereen is welkom en heeft zo de gelegenheid om elkaar het
allerbeste toe te wensen.
Het glaasje Cava wordt u natuurlijk aangeboden door onze NVCB.

Even stil staan
De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
heb lief, bewonder en geniet
meer dan dit leven heb je niet
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
Clinica Benidorm
Hospital Cinica Benidorm wil
medio januari 2017 een lezing
geven over prostaatkanker.
Wilt u meer weten over preventie,
diagnose en de behandeling van
deze, zeer veel voorkomende
aandoening kom dan naar deze
lezing.
De lezing kan alleen doorgaan bij
voldoende belangstelling.
Daarom graag even aanmelden bij
Annemieke Post:
annapost@outlook.com
of tel: 624 601 542

Doe mee!
Wie zou het ook leuk
vinden om ons gebouw in
Kerstsfeer te brengen.
Zaterdag 10 december gaan
we daarmee beginnen.
Iedereen mag komen helpen
en vast proeven van de
gezellige kerstsfeer die dan
zeker zal ontstaan!
Vanaf 13.00 uur kunt u
komen helpen. Kom ook al is
het maar een uurtje!
Anna Post

Tafeltennis
Vanaf maandag a.s. is het mogelijk
elke week tussen 10 en 11 uur uw
bloeddruk en bloedzuurstofgehalte
te laten meten.
Doe af en toe mee met deze nuttige
controle van uw gezondheid!
Natuurlijk is het niet verboden zelf een
drankje of een broodje van huis mee te
nemen.
We zijn een club, geen restaurant.
Maar...de barinkomsten zijn van groot
belang voor het voortbestaan van onze
vereniging! Zonder de verkoop van
consumpties komen we nooit uit de
kosten!

We gaan de
spelletjesavond op
donderdag bijna
zeker verplaatsen
naar de de middag.
Er zijn leden die dan graag willen
tafeltennissen. Doe mee met deze vrolijke
sport en kom gewoon vrijblijvend en gezond
bewegen.! Bij voldoende belangstelling (+4)
gaan we gelijk met het tafeltennissen starten!
Laat even weten of je mee wilt doen bij de
ledenadmistratie op maandagmorgen.
U hoort nog wanneer definitief ook met de
rest van de spelletjesmiddag wordt begonnen.
Pagina 9

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 10

Jaargang 39

december 2016

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

december 2016

Wim Ouwehand schrijft NVCBhistorie!
Naar ons beste weten heeft geen van de
NVCB biljarters ooit een driebanden
moyenne van ruim 1.00 weten te halen.

Alles
kan altijd
nog wat beter!

Onze Wim Ouwehand is dat wel gelukt.
Weliswaar is het geen meerjarig gemiddelde maar toch een prestatie waar zijn
mede-biljarters jaloers op zijn. Ze zijn
zeker ook trots dat ze zo´n sterke biljarter in de groep hebben.

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.

Om dit heugelijk feit niet te vergeten is
er een gedenkbord gemaakt die tot in
lengte van jaren bij de biljarttafels aan
de muur zal hangen, tenzij er iemand dit
record verbreekt natuurlijk….
Kom ook eens gezellig biljarten, libre
en driebanden. Er zijn vaste tijden en
vaste groepen, de tijden staan voorin dit
blad. Er kan overigens in principe altijd
worden gebiljart als het gebouw open
is.
Redactie

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.

 Parkeerplaatsen voor minder validen op de parkeerplaats bij het het
NVCB-gebouw.
Bij de gemeente of de “comunidad”
regelen dat er een aantal plaatsen op
onze parkeerplaats als invalidenplaats
worden aangemerkt.

 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!
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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De reis naar Granada
De jaartallen en de verhalen die daar bij
horen schudt hij uit zijn mouw. We denken
dan ook dat hij vroeger voor geschiedenis
een zeer hoog cijfer heeft gescoord.
Na de lunch hebben we nog wat
rondgekeken in de oude Marokkaanse
straatjes en nog even verder gewinkeld.
Na het avondbuffet, speelt een aantal
mensen een spelletje tot het weer bedtijd is.

Op maandag 14 november, vertrekt de bus
om 09.00 uur met Paco aan het stuur en 31
reisgenoten, richting Granada.
Dag 3 staat de bezichtiging van Granada en
Na 10 minuten komt Toon met z’n
het Alhambra op het programma. Dit alles
snoepdoos langs en begint de reis pas goed. is zeer indrukwekkend en dan te weten dat
er 200 jaar over gedaan is om dit Paleis en
De eerste tussenstop is na 2 uur rijden in
de tuinen met de hun beschikbare middelen
Lorca. Daar kunnen we gaan lunchen en
en gereedschap op te bouwen. ALhambra
ook is er nog tijd voor een wandeling door heeft zeer gedenkwaardige plaats op de lijst
het stadje. We kunnen de gevolgen van de van Unesco gekregen.
aardbeving in 2012 goed zien; nieuwe
moderne huizen en oude gestutte gevels,
Dag 4 is de dag van vertrek richting Albir,
waarachter niets meer staat.
jammer dat de trip naar de Sierra Nevada
Op naar het hotel in Granada dat totaal
wegens weersomstandigheden niet door
gerenoveerd en gemoderniseerd is. We
kan gaan, weinig sneeuw, maar wel een
arriveren daar rond 17.30 uur en Ank deelt gladde weg en te gevaarlijk om te berijden.
de kaarten voor de kamers uit. De kamers
Het alternatief om in Guadix een rondrit
zien er keurig uit en de bedden zijn prima. met het treintje te maken en het bezichtigen
van het kerkje, is zeker de moeite waard.
Dag 2 worden we om 9.30 uur opgehaald
Ook de grotwoningen zijn heel bijzonder
door een Nederlandse gids en Paco brengt en ook om te zien hoe mensen daar wonen.
ons naar een hoger gelegen gedeelte,
Nu weer op naar Albir, na 2 tussenstops om
vanwaar we terugwandelen naar het
wat te eten en te drinken, komen we rond
Centrum van Granada. Boven aangekomen 19.30 uur in Albir aan.
genieten we van een prachtig uitzicht over
Granada en Alhambra. We krijgen ook nog Het was een hele belevenis voor ons, om
een demonstratie van een 76 jarig vrouwtje deze reis mee te maken en we bedanken
dat met veel enthousiasme de haar
Ank en natuurlijk Toon met zijn
stagnetten laat horen en daarna goede
onuitputtelijke snoepdoos, voor de goede
zaken doet en verkoopt door een aantal
organisatie van alles en natuurlijk ook onze
doosjes.
zeer goede chauffeur Paco, het was
top!!!!!!
De stadswandeling naar beneden is
geweldig en het is onvoorstelbaar wat de
Bert en Heleen
gids man allemaal te vertellen heeft.
Martin en Agnes
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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
Pagina 14
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NVCB op TeeVee !
Op 22 oktober werd onze vereniging bezocht door de Nederlandse publieke
omroep EO.
Die omroep kwam opnamen maken voor een special over hoe Nederlanders
zich in Spanje vermaken.
We hebben ons beste beentje voorgezet door onze meest fotogenieke
activiteiten te presentaren, ook wel de meest fotogenieke leden maar dat is
eigenlijk geheim.
Misschien omdat Andries Knevel ziek was, maar hier geen strenge
presentator maar een zeer vlotte dame en dito cameravrouw die alle opnamen
voor hun rekening namen.
Het was voor ons een heel leuke ervaring en hopelijk zal de uiteindelijke
uitzending even leuk zijn. Wanneer die uitzendig is kon men nog niet
zeggen, dat zal in december of voorjaar 2017 zijn, maar we krijgen daarvan
bericht.
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(advertenties)
“Gascontroleurs”?
In de afgelopen jaren worden (buitenlandse?)
bewoners van de Costa Blanca nogal eens
onverwacht bezocht door officieel uitziende
mannen die sterk de indruk wekken een wettelijk verplichte controle op de gasinstallatie uit
te komen voeren.
Op zich lijkt dat niet zo bijzonder want we
weten wel dat Spanje sinds het verschrikkelijke gasauto-ongeluk in 1978 heel voorzichtig
met gasinstallaties is geworden.
Deze ̈controleurs ̈ werken echter gewoon op
eigen houtje en gaan heel brutaal rondneuzen.
Ze vinden natuurlijk allerlei ̈ernstige gebreken ̈ die direct en tegen abnormale kosten
moeten worden gerepareerd. En, natuurlijk,
kan er alleen contant betaald worden!
Ze treden soms zeer intimiderend op en dreigen niet zelden met inbeslagname van de gasketel of leidingen.
Trap er niet in! Laat ze niet binnen. Eenmaal
binnen zijn niet zomaar weer weg. Stuur ze
direct weg!

We zijn weer begonnen!
Klaverjas - Bridge - Sjoelen Darten - Tafeltennis en
andere gezel-schapsspelen en
natuurlijk onze gezellige
Praattafel.
Elke DONDERDAGMIDDAG
voor alle NVCB-leden.
In de nieuwe locatie Bello
Horizonte Carrer Lisboa 5
Er wordt nog een coördinator
voor deze mddag gezocht!
Pagina 16

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?

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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Waar gaan we nu eens heen?
Verassingen in de Costa Blanca
Hebt u dat nou ook? Komt er hier in
Spanje familie op bezoek en dan wil je
die natuurlijk al het moois en interessants
laten zien wat onze omgeving te bieden
heeft. Natuurlijk de stranden, het
gezellige tapas-straatje in Benidorm en
zo nog wel wat.
Daarna gaan we (alweer) naar de
watervallen van de Algar, naar het
kasteel van Guadelest en natuurlijk de
markt en Bodega van Jalon. Maar is dat
alles wat er is?
Soms hoor je mensen beweren dat ze
toch alles wat in onze omgeving de
moeite waard is al kennen en er dus
eigenlijk een beetje op uitgekeken zijn.
Toch zou dat wel eens een misverstand
kunnen zijn. De Costa Blanca heeft een
rijke historie, niet op de laatste plaats
omdat geweldige klimaat het al heel lang
bewoners heeft aangetrokken.
In onze Nieuwsbrief Por Favor hebben al
af en toe een stukje gewijd aan minder
bekende bezienswaardigheden die zeker
een bezoek waard zijn.
Zo is de beeldentuin van Klein Schreuder
in Albir een verassing. (PF nov.´15)
Of anders wel de top-wijnproeverij van
wijngaard Enrique Mendoza, gewoon net
even buiten Albir.

Zo zijn er nog talloze leuke, historische
en interessante plaatsen om eens heen te
gaan.
In volgende PorFavor´s komen meer tips
voor bezienswaardigheden.
Juist deze week (6 dec.) kunnen we met
Mimi Dix de bijzondere Lavendeltuin La
Cuta in LLiber bezoeken, ook zo´n
bestemming waar men nauwelijks weet
van heeft maar waar men toch eens
geweest moet zijn. Er is daar nog veel
meer te zien dan Lavendel, vele
bijzondere kruiden waar daar ook
geneeskrachtige producten van worden
gemaakt.
De tuin is normaal elke zondag geopend
maar voor groepen op afspraak zoals op 6
december met Mimi Dix. Met veel
extra´s en een feestelijk tintje.
Het zou heel mooi zijn als we van dat
bezoek in deze “Por Favor” een verslag
konden afdrukken. Voelt u zich daartoe
geroepen stuur gerust een zo gezellig
geschreven stukje naar
redactie@nvcb.net.
Zo nodig schaven we het stukje wat bij.
En, foto´s mogen ook!
Meer informatie op de website:
http://www.thelavendergardens.com
Redactie
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Historie van de Paella

Paella is van oorsprong een Valenciaans
gerecht. In de loop der tijd is het wel
Spanje’s meest bekende gerecht geworden,
maar de basis ligt toch echt hier.

Naast deze ingrediënten werden nog kip en
konijn en bonen toegevoegd en smulden de
Moros en Cristianos tussen het vechten door
van hun Paella Valenciana.
In het Nederlands zou het gerecht vrij
Al zo’n 1300(!) jaar geleden zijn de Moren vertaald het Hoekse/Kabeljauwse pannetje
begonnen met het telen van rijst (arroces) in kunnen heten, want het woord paella is
de binnenlanden van Valencia. De rijst had afkomstig van het latijnse patella, een plaat
en heeft nog steeds dezelfde eigenschap.
waarop men offergaven voor de goden
legden en wat paella in het Valenciaans is.
Het is een dikke ronde rijstsoort met een
heel groot absorptievermogen. De bereiding Pas veel later kwamen er meer varianten op
is dan ook anders dan voor gewone rijst.
deze originele paella. In de kuststreken werd
De rijst wordt in een paellapan gekookt
het vlees verruild voor schaal- en schelptesamen met alle ingrediënten en bouillon,
dieren en zo was de bekende Paella de
waardoor alle smakelijke aroma’s in de rijst Marisco geboren en toen, een voor mij
trekken. Het grote oppervlakte van de pan
helaas onbekende en niet beroemd geworden
maakt dat het vocht goed kan verdampen en Spanjaard (mag van mij een standbeeld
de rijst aan de pan kleeft en een beetje bruin hebben), de ingrediënten van beide Paella’s
en knapperig wordt.
bij elkaar in de pan mieterde, was mijn
favoriet daar: de Paella Mixta.
Twee ingrediënten die cruciaal zijn voor
Paella, zijn saffraan en tomaat. Gelukkig
heb je van saffraan maar 0,1 gram nodig,
want als er een pondje in had gemoeten, was
je zo’n 5.000 euro kwijt geweest. (Wellicht
toch ook ooit nog eens een artikeltje over
deze Spaanse specerij ‘het rode goud’
schrijven?)
Andere voorbeelden zijn: Arroz negro,
zwarte rijst, gekleurd door de zwarte inkt uit
de zakjes van de inktvis of zelfs de Paella de
Verduras, de vegetarische Paella met vooral
artisjokken. De mogelijkheden zijn legio.

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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Vriendschap 1

Zojuist Pierre gebeld. Zegt u niks,
maar mij des te meer. Gebeld uit
behoefte aan een praatje met een
vriend. Ruim een maand geleden had
ik voor het laatst e-mail contact met
hem en daarna niks meer van elkaar
vernomen. Ik hoorde dat hij het net zo
leuk vond mij te horen als ik hem.
'Morgen' kwam niet zo goed uit maar
zondag wel. Een bezoekje. Ik verheug
me er op, Pierre is in feite een lul en ik
weet zeker dat hij dat mij ook vindt.
We hebben ook een paar jaar mot
gehad. Niet gehoord, niet gezien, niet
ge-schreven. Kwam ook een beetje
door de partner(s). Zodra ik dan ook
hoorde dat er op dat punt iets was
veranderd, was ik er als de kippen bij
om me weer te 'melden'. En gelukkig alhoewel ietwat schoorvoetend in het
begin - werden we weer maatjes.
Normaal woont hij in Spanje maar
heel toeval-lig nu een paar weken hier
in de buurt. Terug naar 'de lul'. Want
als je elkaar dat vindt, is dat niet direct
een basis van vriendschap, zullen
velen denken. Toch wel.
Even terug naar de solistische
samenleving, het ik-tijdperk der 21ste
eeuw. Komt eenzaamheid mede door
het huwelijk?! Er vóór hadden zowel
mijn partner als ik nogal wat kennissen
die we vrienden noemden.
Na het huwelijk, eigenlijk al met de
verkering, werden singles gemeden.

december 2016

Vriendschap 2

En stelletjes evenzeer want angst en
jaloezie, overheersten. Na zeven jaar
huwelijk (?) kwamen én de singles én
de stelletjes weer in beeld. Met singles
werd het (soms) overspel en met de
stelletjes liep het fout. Waarom weet u
zelf wel. Wél meestal door de één. Zeg
maar door één partner. En laat ik me
haasten te zeggen, te denken, dat die
'afvallige partner' niet zelden de verstandigste was. En dan worden mensen
door de jaren heen voorzichtiger, verstandiger en zo waggelt een leven
naar .......noem het maar, hoop,
verlangen, rust of (soms) de dood.
Vooral ook omdat oudere mensen in
andermans ogen oud zijn en soms
krakkemikkig. Die hebben niks meer
te bieden, geen enkele meerwaarde.
En intussen blijft het bovengenoemde
geslacht nog onverklaard. Om tot de
conclusie te komen dat inderdaad, alle
mensen iets meedragen dat vriendschap in de weg staat. Of vriendschap
beëindigd. En als het dan gelukkig
later weer goedkomt, vallen vrienden
in elkaars armen en soms met de
woorden: "Je bent een lul maar ik
houd van je". Zo, nu weet je het. Was
dat nou zo moeilijk?
Aart Krijgsman
Ook te volgen op www. zestigplus.nl
“Als we oud zijn, zijn we veel gelukkiger
dan als we jong zijn. De jeugd zaait wilde
tarwe. De ouden zaaien wijsheid.”
(Sir Winston Churchill 1874-1965)
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In gesprek met Cora Copier
De ontmoeting met haar huidige echtgenoot
zette haar leven compleet op zijn kop. Hij
had een Horeca bedrijf en wilde dat Cora
vanwege personeelstekort bij hem kwam
werken. Zij stond achter de bar van Café
Bodega West waar in het weekend live
muziek was met optredens van allerlei
bekende artiesten. De namen van Jacques
Herb en Ben Cramer vallen.
Ook stonden die avonden vaak in het teken
van een bepaalde muzieksoort of artiest. Zo
organiseerden ze bijvoorbeeld een John
Travolta-avond. In de weekends kwamen
Op de cover van dit blad prijkt Cora in de
daar wel zo'n 150 mensen op af. Door
etalage van de club voor een televisiemensen uit de buurt werd in het café
programma van de EO.
gezongen of de polonaise gedanst. Het was
Zij is 3 seizoenen geleden op advies van Bep hard werken maar ze denkt met veel plezier
van Kessel lid geworden van NVCB en daar terug aan deze gezellige periode.
heeft ze geen spijt van. Ze speelt Jeu de
Boules en is actief bij Jellies' Porfavit.
Manuela
Verder helpt ze overal waar kan, veelal op
de achtergrond en soms achter de bar
samen met Wim de Vos. "Ik ben een echte
werker" zegt ze. Verder vindt ze het leuk
onder de mensen te zijn.

Jaques Herb

Ja, ze is een echte werker en een harde
werker. Uit volgend verhaal blijkt verder dat
verkopen in het bloed zit van de Rotterdamse die iets heeft met het getal 7.....!
Na de lagere en huishoudschool moest ze
kiezen tussen werken of doorstuderen. Die
keuze was snel gemaakt, ze hoefde er niet
lang over na te denken. Ze wilde werken.
Haar carrière bij de kapsalon was vanwege
een allergie voor een bepaalde stof geen
lang leven beschoren.
Daarna verkocht ze schoenen bij Amerikaan
in de Hoogstraat en later bij Van Toorn.
Rotterdammers onder u hebben misschien
weleens schoenen bij haar gepast en gekocht
of misschien later dameskleding bij
Kennedy.
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Na 10 jaar wilden ze het wat rustiger aan
gaan doen, verkochten de zaak en kochten
een café aan de overkant dat veel kleinschaliger was. Na 7 jaar stopten ze daarmee.
Ze gingen 6 weken naar Spanje en waren zo
verrukt van het land dat ze in La Nucia een
huisje met zwembad van de bouwtekening
kochten.
Ze verkochten de boel in Nederland en
huurden in Spanje een huis totdat hun huisje
met zwembad klaar was. Ze bezochten het
bouwproject regelmatig en zagen het
groeien. We praten over het jaar 1994.
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Toen het huis klaar was betrokken ze het "en
ik werkte dag-in-dag-uit in de tuin; ik leek
wel een mol", vertelt Cora. In haar hoofd was
ze met heel andere plannen bezig. En wat ze
in haar hoofd heeft.........!
Ze begon een cadeauwinkel op een A-locatie
in Albir, tegenover de Consum en werkte
daar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Die zaak moest immers open zijn als de
mensen op straat waren. Ook op zondag
tijdens de zondagochtendmarkt was de
winkel open. Ze deed alle inkopen zelf en
reed daarvoor regelmatig naar Murcia v.v.
Veel van haar klanten kwamen uit Scandinavië. Haar beste klanten waren de Noren.
Aan hen verkocht ze vazen, schilderijtjes,
asbakken, bijzettafels die de ze gebruikten
om het huis aan te kleden dat ze hadden
gekocht. Later ging ze ook kinderkleding
verkopen.
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Aan deze transacties hielden ze financiële
ruimte over zodat ze zich minder zorgen
hoefden te maken over de inkomsten
tijdens de oude dag.
Tenslotte kochten ze daarna een prachtig
appartement in Sierra Cortina waar ze nu
nog wonen.
In haar hoofd speelt ze echter met de
gedachten dit mettertijd opnieuw te
verkopen en wat ze in haar hoofd
heeft.......! Het appartement bevalt prima
maar ze zou liever een huis hebben dat
gevestigd is op een plek waarvan ze minder
afhankelijk van de auto is. Haar man is wat
ouder en je weet nooit hoelang je nog goed
mobiel bent. Albir heeft haar voorkeur.

Aan het eind van ons gesprek vertel ik haar
dat ik zondagochtend op de rommelmarkt
wat spullen ga verkopen. Ze biedt me
meteen haar hulp aan om spullen leuk te
etaleren en geeft me verder wat handige
Ik vroeg me af wat je met kinderkleding moet tips.Verkopen zit nog steeds in haar bloed.
in een stad met vele pensionado's. "Die
Cora...., bedankt.
kleding namen ze mee voor hun kleinkinderen" laat Cora weten.
Na 17 jaar stopte ze op de 17e van de maand
met dit werk dat ze op de 17e van een maand Marianne de Wit, redactie
was begonnen en verkocht de zaak in een
periode dat de recessie begon.
Het huisje in La Nucia vonden ze te klein,
verkochten het en kochten een stuk grond in
Bello Horizonte waarop ze een huis lieten
bouwen. Ze wijst naar een kanjer van een
huis dat vanaf het terras van het clubgebouw
te zien is. Doordat het huis, bleek later, ook
een bedrijfsbestemming moest krijgen werd
het veel groter dan gepland en dat leverde
best wat stress op.
Uiteindelijk hebben ze het goed kunnen
verkopen en kochten daarvan opnieuw een
stuk grond, dit maal in Bello Horizonte II
waarop ze een huis zetten, maar verkochten
dat na enige tijd ook weer.
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Ik las in El PAÍS
Hotelschakelaar
Misschien komt het omdat ik zelf twee
linkerhanden heb, dat ik altijd
geïmponeerd ben door mensen met een
technische knobbel. Zo iemand die in je
huis komt als door je wasmachine je
keuken in een jacuzzi is veranderd of
als de vlammen uit je geiser slaan.
Terwijl je knarsetandend de
handleiding doorneemt, meestal
zonder resultaat, komt een
technische man binnen, kijkt
even rond, drukt op een knop,
draait aan een schakelaar, rommelt
wat met een schroeven-draaier en
de problemen zijn opgelost
(rekening valt meestal tegen..).
Soms lijkt het alsof zo iemand alleen
maar hoeft te kijken om een apparaat
weer te laten werken, terwijl dat bij
mij juist het omgekeerde effect heeft.
Bij mij geven lichtjes in de koelkast
zomaar de geest, bevriest het tv-beeld
plotseling als ik zit te kijken, staan
diepvriezers te knipperen omdat ze
ineens op +13 staan in plaats van -13.
Binnen onze vereniging kunnen we
gelukkig rekenen op mensen die voor
bijna elk technisch probleem wat zich
voordoet een oplossing hebben of het nu
gaat om niet passende sleutels, vaatwassers die niet opwarmen of stoppen
die doorslaan. Vaak op de achtergrond,
maar onmisbaar om de zaken draaiende
te houden.Als het gaat om onhandigheid
ben ik gelukkig in goed gezelschap. Ook
Juan José Millás, columnist van El País
Semanal komt zichzelf geregeld tegen.
Als schrijver en journalist is hij vaak
onderweg om lezingen en voordrachten
te geven.

Hij overnacht in hotels waarbij hij vaak
tegen een probleem aanloopt, wat hem
slapeloze nachten bezorgt. In veel
hotelkamers tref je vaak één lamp aan
die met geen mogelijkheid uit te krijgen
is. Wat je ook probeert, op welke
lichtknop je ook drukt, geen enkele
schakelaar trekt er zich iets van aan
dat je wilt gaan slapen. Door wie
of van waaruit de lamp wordt
aan en uitgedaan is een
onoplosbaar raadsel.
Moedeloos geworden ga je op
de rand van je bed zitten en
twijfelt of je de receptie zult
bellen. Maar om jezelf de schaamte
te besparen om voor gek te worden
versleten en omdat je je slaap hard
nodig hebt om de volgende dag fit te
zijn, probeer je toch te gaan slapen.
De volgende morgen word je gebroken
en met dikke ogen wakker. Dan valt je
blik op een paar minder opvallende
plaatsen die je de dag ervoor zijn
ontgaan en je gaat opnieuw op zoek naar
een verborgen lichtknop, opnieuw
zonder resultaat. Je betrapt jezelf op de
volstrekt onlogische gedachte dat de
schakelaar zich misschien in de
hotelkamer naast je kan bevinden als
gevolg van een wat slordig uitgevoerde
verbouwing! En terwijl je daarover zit
na te denken gaat ineens het licht
zomaar uit! Misschien zit er in de kamer
naast je inderdaad een hotelgast die zich
afvraagt waarom er in zijn kamer een
schakelaar zit waar geen enkele lamp op
reageert. Dan is hij nu blijkbaar fanatiek
bezig dit uit te zoeken, want de lamp
gaat nu voortdurend aan en uit, zodat het
lijkt of hij je een boodschap in Morse
wil doorgeven.
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En dat terwijl je kennis van het
Morseschrift sinds je bij de padvinderij
was ook niet meer is wat het geweest
is!!??
Wat ik me wel afvraag na het lezen van
dit verhaal: zou Juan Millás echt niet op
het idee gekomen zijn om de gloeilamp
los te draaien en zo het licht uit te doen?
Hoe dan ook: ik moest na het lezen van
zijn column ineens denken aan een
verhaal dat in mijn mans familie tijdens
verjaardagen en familie bijeenkomsten
tot het vaste repertoire behoorde.
Mijn man sliep met twee van zijn broers
op dezelfde kamer en er was altijd onenigheid over wie van de drie ’s avonds
het licht uit moest doen. Omdat in die
tijd het lichtknopje in de meeste slaapkamers nog naast de deur zat, moest je
daarvoor je bed uit, wat niemand graag
deed.
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Ze hadden hiervoor een oplossing
gevonden die ze “de hotelschakelaar”
noemden.
Die bestond hierin dat ze om beurten
een schoen richting tuimelschakelaar
wierpen. Als dat na 3 pogingen nog geen
duisternis opleverde, iets dat zelden
voorkwam, ging de schoen rigoureus
rechtstreeks richting lamp! Succes
verzekerd!
Om hun vaders woedeaanvallen in de
kiem te smoren moest er ’s ochtends
vroeg wel weer even geklust worden om
de schade te herstellen. Zou dat de reden
zijn dat de oudste van de drie met succes
een opleiding in de elektrotechniek
afrondde?

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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CORREDURIA DE SEGUROS.SL
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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
Het konijn dat een grot ontdekte
Dat vond Tio Rull toch wel een beetje te
bar. Hij begon enkele stenen los te wrikken
en zag dat het hol veel groter was dan hij
zich had voorgesteld. Hij had er nog geen
idee van dat het zó groot zou zijn. De
volgende dag kwam hij terug met een
houweel en hakte nog enkele stenen los.
De ontdekking van de grot is echter,
Nu was het gat groot genoeg om door te
volgens de verhalen van de plaatselijke
kruipen. Hij bevond zich in een soort
bevolking, te danken aan een konijn.
tunnel, maar het was donker. Dus terug
Het zijn enkele vergeten dorpen, diep in
het binnenland. Vall de Ebo ligt daar in het naar het dorp en weergekeerd met een
midden van een brede vallei langs de oever lantaarn. In het schaarse licht van die
lantaarn kon Tío Rull zijn ogen niet
van een riviertje, sudderend in de hete
geloven. Hij bevond zich in een grot
zomerzon of bevend onder de winterkou,
waarvan hij nergens het einde kon zien.
want het temperatuurverschil tussen de
Zo ver reikte het licht van de lantaarn niet.
seizoenen is wel heel groot. Vanuit Pego
moet men een lange en vooral slingerende
weg afleggen over heuvels om in de vallei De krullebol haastt zich naar het dorp en
van Ebo te komen, vroeger alleen bekend nu kwamen veel meer mensen mee kijken,
meer lantaarns werden aangebracht en men
bij speleologen vanwege de verticale
begon de grot te verkennen. Al snel kwam
grotten, de ‘simas’ of in het Valenciaans
men tot de ontdekking dat het een mooie
‘avencs’.
druipsteengrot was en die keeg de naam
van zijn ontdekker: La Cova de Rull. Of
Op weg naar Vall d’Alcalá vinden we de
hij in die grot ooit nog het konijn heeft
ondertussen bekende en toeristisch
gevonden, vertelt de geschiedenis niet.
uitgeruste druipsteengrot ‘La Cova del
Rull’ die in 1919 ontdekt werd door een
Toen in de jaren zestig het toerisme
zekere José Vicente Mengual,
opgang maakte besloot de familie die
bijgenaamd El tío Rull (oom krullebol).
eigenaar was de grot om die als
Het was eigenlijk een konijn dat de grot
toeristische attractie aan te bieden. Er
ontdekt had en de weg zou wijzen. Tio
Rull was een verwoed jager en op een dag werden enkele wandelgangen aangelegd en
achtervolgde zijn hond een konijn, dat zich een ingang opgezet langs de rijweg naar
verstopte in een hol in de rotsen. Geduldig Vall d’Alcalá, maar de toeristen bleven
weg en toen sloot men de grot maar weer.
wachtte de krullebol, maar het konijn
Wie ze wou bezoeken moest de sleutel
kwam niet meer te voorschijn. Hij
vragen en op eigen riscio het bezoek
gebruikte daarop zijn fret om het konijn
afleggen.
naar buiten te jagen, maar ook die fret
kwam niet terug.
Wie vanuit Vall de Ebo de weg neemt naar
Vall d’Alcalá vindt na iets meer dan een
kilometer de ingang van de grot ‘Cova de
Rull’. Het is een prachtige druipsteengrot,
nu opengesteld voor het publiek.

Verder op pag.34

Verder op pag.34
Pagina 33

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

december 2016

Begin van de jaren ’90 van vorige eeuw
werd de grot echter aangekocht door de
gemeente en die maakte er werk van.
Door de hele grot werden trappen
aangelegd en goede wandelpaden in
cement, overal werd voor verlichting
gezorgd en op 16 september 1995 opende
grot opnieuw. Ditmaal kende ze, dankzij
de publiciteit, meteen succes en nu stoppen
er autobussen met ladingen toeristen'

Uittreksel van: Renaerts, Hugo.
'Mysterieuze Costa Blanca.
(Met toestemming van de auteur)

'Een foto uit 1919 bij de grot:
heel het dorp wou de ontdekking zien.'

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties, airco’s, maar
ook voor reparaties staan wij voor u klaar.
03580 ALFAZ DEL PI

(Alicante) España

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
Dood hout
Zo nu en dan moeten we nodig eens “dood
hout” en wildgroei snoeien.
Meestal letterlijk als het in onze tuin weer
eens hevig uit de hand dreigt te lopen met
die bougainville of vijgenboom. Soms
figuurlijk als we moeten besluiten welke
tijdschriften of verzekeringen er nu
eindelijk wel kunnen worden opgezegd.
Ook de overheden hebben het graag over
het snoeien van dood hout, ze hebben het
dan niet over woekerende bomen of
heesters maar meer over wetten, regels of
de organisatie.
Zoals planten kunnen opbloeien als er
vakkundig is gesnoeid kunnen ook
organisaties na flink snoeien weer fris en
afgeslankt aan een nieuw leven beginnen.
Maar, snoeien blijft een vak, wordt er te
veel of op de verkeerde plaatsen gesnoeid
dan kan het snel de verkeerde kant
opgaan.
Onze vereniging zou ook wel eens heel
wat “dood hout” kunnen hebben.
Zo wordt er kritisch gekeken naar het
gebruik van de plastic barmunten. De een
vindt het een toppunt van gemak en de
ander is bang dat de omzet er door wordt
geremd.

Zou het ook misschien beter zijn onze
website mailings en Nieuwsbrief te
vervangen door een Facebook ? Dat
maakt het contact met de leden actueler en
geeft veel minder werk.
Ook de zelfstandigheid van de afdelingen
of het voortbestaan van de toch echt nog
bestaande adviesgroep van
afdelingsvoorzitters (AVA) lijken hun
langste tijd te hebben gehad.
De zelfstandigheid voor de afdelingen is
indertijd niet zonder redenen bedacht.
Zeker is dat de meeste afdelingen juist
door die zelfstandigheid konden groeien
en bloeien.
Ook het instellen van de adviesgroep
AVA is voor het bestuur een heel
bedachtzame stap geweest, hopelijk wordt
er nu even bedachtzaam besloten over het
voortbestaan.
Dat zal overigens allemaal niet zonder een
ledenvergadering kunnen, dus ook de
leden zullen hier een mening over moeten
hebben.
De vraag zal worden wat verstandig is en
wat niet, wat past nog bij de veranderde
situatie met een nieuwe locatie en veel
nieuwe leden.
JdK

Zo zou ook organisatie van de keuken, de
bar of evenementen anders en misschien
beter kunnen. Betaalde hulp, vaste teams
voor elk evenement, zoiets.
Maar ook verder gaande zaken, zoals het
streng buiten de deur houden van nietleden. Is dat wel zo verstandig en is het
misschien beter is om die tegen een
incidentele vergoeding toe te laten en zo
overhalen lid te worden?

Zullen we dan
maar de AVA om
advies vragen?

Die hebben we
volgens mij net
opgeheven!
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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Computernieuws
Windows 10

Heel handig als we met meerdere
programma´s tegelijk willen werken.

Of we willen of niet, elke gebruiker van een
Windows PC zal toch een keer moeten
Klik daarvoor op het symbooltje op de
overstappen naar W10.
onderbalk en daar opent zich ons oude
vertrouwde bureaublad!
Smoezen van “we wachten even de bugs
Helemaal rechts is een + teken te zien en
af” helpen niet meer want al was ook dit
dat betekent natuurlijk dat er iets
Windows begin moeizaam, Windows 10 is toegevoegd kan worden; in dit geval een
nu voldoende getest door de vele honderden tweede bureaublad!
miljoenen gebruikers, dus het is nu hét
Ze zien er hetzelfde uit dus vraag je je af
moment om over te stappen.
waar dat nou weer voor nodig is. Het mooie
Daarom hier af en toe een praktische tip
is dat in elk bureaublad aparte programma´s
voor W10, in afwachting van de cursus die kunnen worden geopend. Dat programma
we bij NVCB binnenkort gaan starten.
blijft daar openstaan en kan zolang worden
gebruikt als nodig is.
Het Windows startscherm met de soms
Met het x teken rechts boven in de
fladderende “tegels” is al direct een soort
miniatuur bureaubladen kan het bureaublad
tegenvaller, waar is dat handige bureaublad worden gesloten. Handig en bruikbaar, ik
gebleven? Gelukkig is die er nog wel maar kan niet anders zeggen.
een beetje verstopt, sterker nog we kunnen
JdeK
er meer dan één aanmaken!
X

Bureaublad openen

Nieuw bureaublad toevoegen
Bureaublad Sluiten

Bureaublad kiezen
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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:
————————————–———
Te koop recente Canal HD Digitaal
receiver voor satelliet ontvangst.
Met schotel dubbele kop en muurbeugel. € 50,- Tel.: 648 772 105
————————————————

Te koop:
Twee Mountainbikes merk:
Trek en Giant € 150,- p.fiets (21 versn.)
Fietsendrager merk Hawk
geschikt voor 2 fietsen € 90,Zonnescherm (vertikaal) 2.20m breed
in metalen koker € 150,John Weller tel.: 678 053 383
————————————–———
Gevraagd
Apple iPad type 3 of hoger.
Conno Pluijm, telefoon: 622 029 999
Ruilen
3 mooie legpuzzels van 1000 stukjes.
Ruilen voor legpuzzels van 500 stukjes.
Elly Schenk, tel.: 0031 616 757 534
of maandagochtend op de club.

Altijd bereikbaar op deze telefoon
nummers: 965 870 724 // 635 178
696 // 669 003 985
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Kerstverhaal
EEN WITTE KERST
Er was eens een man die het kerstfeest
grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en
spande langs het plafond de rode papieren
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de
lamp hing hij een van die rode bellen, die
opgevouwen weinig lijken, maar
naderhand nog aardig meevallen. Toen
dekte hij de tafel. Hij had hiervoor
urenlang over drie winkels verdeeld in de
rij gestaan, maar het zag er dan ook goed
uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was
het teken om binnen te komen. Zijn vrouw
en kinderen, die al die tijd in de keuken
elkaar met een verlegen glimlach hadden
aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet
moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had
gingen ze blij zitten en keken elkaar warm
aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei
de man, " we moeten ook beseffen wat er
nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle
herbergen afliepen, maar nergens was er
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen
begonnen ze te eten, want nu mocht het, al
was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren
en zo hoort het eigenlijk." En daarin had
hij gelijk. En zij verwonderden zich over
de hardvochtigheid van al die herbergiers,
maar het was ook tweeduizend jaar
geleden moet je denken, zo iets kwam nu
niet meer voor. En op dat ogenblik werd er
gebeld. De man legde de banketstaaf die
hij juist aan de mond bracht, verstoord
weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook
altijd wat." Hij knoopte zijn servet los,
sloeg de kruimels van zijn knie en slofte
naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een
baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of
hij hier ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo. Het was namelijk een witte
Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen,
hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen
keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en
toen werd de een door een grote drift
bevangen.
"Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er
geen andere avonden." En hij sloeg de
deur hard achter zich dicht. Maar terug in
de kamer kwam er een vreemd gevoel over
hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik
ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man
nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat
af, maar er was niemand meer te zien. Die
twee leken wel in de sneeuw te zijn
opgelost. Want het was, zoals gezegd, een
witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij
bleek en er stonden tranen in zijn ogen.
"Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is
wat schraal, het gaat wel weer over." En
dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog
een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren
niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen,
de hele nacht door en zelfs het kind werd
opnieuw in een schuur geboren.

Godfried Bomans
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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
Hielspoor en Plantair Faciitis
Hielspoor is een heel vervelende aandoening die wij
heel vaak in onze kliniek tegenkomen. Kenmerkend van
hielspoor is dat er met lopen pijn onder de hiel of hele
voet aanwezig is. Vooral bij het uit bed komen is er heel
veel pijn op het moment van het gewicht op de voet
zetten.
Dit komt omdat er eigenlijk sprake is van
een ontsteking van de peesplaten (plantaire
fascia) onder de voet. ´s Nachts in bed
krijgen die rust, maar als er dan ´s morgens
gewicht op wordt gezet komen deze
strukturen op spanning te staan en doen
dus heel veel pijn. Meestal is na een tijdje
lopen de pijn een stuk minder, maar blijft
altijd aanwezig. Vaak ontstaat er bij de
aanhechting van de fascia op het hielbeen
een calcificatie (verkalking). Dit is een
natuurlijke aanpassing van lichaam op de
(te) grote belasting op deze aanhechting, er
wordt namelijk te hard getrokken aan deze
aanhechting. Deze aandoening komt dan
ook bijna altijd voor bij mensen met
platvoeten of doorgezakte voeten. Door
deze geforceerde stand van de voet staan
de structuren onder de voeten constant
onder spanning en raken dus overbelast en
gaan dus pijn doen. Deze stand van de
voeten komt dan weer meer voor bij
mensen met overgewicht.
De enige manier om van deze klachten af
te komen is door alle aspecten van deze
klacht aan te pakken. In dit geval betekent
dat de fascia onder voet moet herstellen, de
eventuele calcificatie weg moet en dat
uiteraard de oorzaak wordt aangepakt.
Zoals eerder genoemd, ligt de oorzaak in
de stand van de voet. Deze kan en moet
gecorrigeerd worden met behulp van een
op maat gemaakte inlegzool.

Dit alleen dekt echt de lading niet. Omdat
de ontsteking onder de voet vaak al
maanden of zelfs jaren aanwezig is en dus
een chronisch karakter heeft, herstelt dit
niet vanzelf.
Een vrij nieuwe manier om deze fascia te
laten genezen is door Shockwave therapie
toe te passen. Deze therapie zorgt ervoor
dat het beschadigde weefsel weer herstelt
door heel diep in de pezen en ligamenten
door te dringen. Daarbij kan Shockwave
ook het verkalkte hielbotje omvormen tot
een soort tandpasta wat door het lichaam
kan worden afgebroken. Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat geen
andere therapie dit kan en dan ook 90 %
van alle behandelde mensen met deze
klacht herstellen. Dit percentage ligt nog
hoger als buiten lokale behandeling ook de
wervelkolom wordt meegepakt in de
therapie. Wij hebben ons inmiddels
volledig toegelegd op het behandelen van
deze klacht met behulp van Shockwave en
hebben een slagingspercentage van 98 %!
Daarnaast pakken we natuurlijk de
GEHELE OORZAAK aan en worden alle
genoemde componenten van deze klacht
aangepakt. We hebben in onze kliniek een
gespecialiseerde afdeling Shockwave
opgestart om onder andere deze klacht zeer
specifiek te kunnen aanpakken.
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)
Pagina 45

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 39

Adverteerders

Pag.

Ad-Jan van Bergeijk
Albir Multiservicios
Alex
Alhama Ecotienda
Annemieke Rood MCS
Buro Thuiszorg Montebello
Caraby
Care Company
Carpoint

17
38
Cover
34
31
22
17
32
40

CB. Sat
Centro Dental. Eu
De Week
Duran Inmobiliaria
Eurocasa
Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Floristeria El Eleganta
Flores juridisch advies
Fresno
Hugo Jespers, computerreparatie
Impressión
Ingeborg Posthuma

29
30
35
14
42
28
10
41
10
44
39
31
44

Kuijper verhuizingen
Lifecoach Veerle
Mueble Internacional
Nardia Makelaar
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurant Buena Vista
Restaurant La Cena

47
26
17
35
12
29
2
8

Restaurant Nuevo Alcazar
Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur
Sparadise
5Star Clinic
Super Content
Wil Spanjers Loodgieter
Zorgservice Flor

40
41
30
20
26
12
16
36
34
18

Pagina 46

december 2016

Tarieven
Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)
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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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