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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

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

16.00

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke maandag
vanaf 11.00 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en
indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
Hoofdsponsor van de NVCB
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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

Vacant
Aad Wessling

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
Terugkijkend
In het decembernummer van 2015 kondigde het toenmalige bestuur het voornemen aan om van gedachten te wisselen over de
toekomst van NVCB. Voorzitter Wim Heijnen noemde dat destijds
een spannende en interessante exercitie. In het januarinummer
van 2016 heeft hij het zelfs over nieuwe uitdagingen en liet in het
februarinummer al weten dat het een roerig jaar zou worden. Ik
moet u zeggen dat hij echt een vooruitziende blik had, want alle
elementen van zijn woorden zijn het afgelopen jaar aan de orde
geweest.

Het was voor het in maart nieuw gekozen
bestuur allemaal heel spannend hoe invulling te geven aan hun functie. Het doel
was te zorgen voor het voortbestaan van
een gezellige vereniging waar veel mensen
elk seizoen met veel plezier met elkaar
vele activiteiten uitvoeren en aan aangeboden evenementen meedoen.

Eind juli werd er verhuisd met veel teveel
spullen voor de nieuwe locatie. Er moesten
lastige keuzes worden gemaakt en heel
veel werk worden verzet door relatief (te)
weinig mensen. Voorwaarde was dat alles
spik en span in het schoongemaakte nieuwe pand zou worden geplaatst.
Met een enorme inspanning van bestuursen een groep andere leden kon het pand bij
Doordat de huurkosten van het pand Los
de start van het seizoen in gebruik worden
Rubios door de vereniging niet langer kon- genomen. De officiële opening van het
den worden opgebracht werd getracht met nieuwe seizoen werd een groot feest, dat
de eigenaar van het pand te onderkunt u zich vast nog herinneren. Aanloophandelen over een noodzakelijke verlaging problemen daarna werden ter hand genovan de huurprijs. Hierbij werden aan de
men en het is fantastisch te zien dat vele
verhuurder verschillende opties voorgeleden weer hun weg naar NVCB in de
steld m.b.t. het gebruik van het pand. Dit
nieuwe locatie hebben gevonden. Dat proleidde helaas niet tot het gewenste resulces was natuurlijk spannend en soms ook
taat en er werd besloten de huur op te zeg- roerig maar al met al mogen we niet ontegen.
vreden zijn over de resultaten.
Ondertussen was al uitgekeken naar een
ander pand, maar zo makkelijk was dat
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar zullen
niet gezien de eisen die er werden gesteld we de ingeslagen weg verder ontwikkelen
aan de nieuwe huisvesting. Uiteindelijk
en moeten we natuurlijk zorgen voor leuke
werd een geschikt pand gevonden in Bello en nieuwe evenementen en misschien wilt
Horizonte. Om dat pand te kunnen gebrui- u ons daarbij in het nieuwe jaar helpen. Ik
ken was het wel nodig de organisatie van bedank hierbij in ieder geval alle vrijwillide NVCB activiteiten drastisch aan te pas- gers die de vereniging in 2016 hebben
sen. Het pand was veel kleiner, maar dat
bijgestaan en ik wens u allen voor 2017
was natuurlijk wel een uitdaging. Na
alle goeds en vooral gezondheid toe.
moeizame gesprekken over de inhoud van
het huurcontract werd toch tot overeenGerrit Kruse
stemming gekomen.
voorzitter
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Evenementenkalender
Januari

8 Nieuwjaarsreceptie 11.00-14.00 uur
15 Nieuwjaarsbingo met erwtensoep vooraf
start lunch 12.30 bingo 14.00 uur
22 Mosselen eten
voor de partner die dit niet wil is er saté met patat
30 Diëtiste met een lezing over koolhydraten
en grip hierop
?? Lezing over wat men op deze leeftijd moet weten
over de prostaat

Februari

5
12
19
24/35/26
??

Klaverjasdrive, met lunch
Maaltijd ??? nog niet bekend welke
Bingo
Entertainment
Bloesemtocht

Maart

13
??
19
26

Diëtiste met kookworkshop
Damesdag
Schilderijen tentoonstelling
Bingo met maaltijd

April

9
16
24
27

Maaltijd
Paasbrunch
Diëtiste
Koningsdag

Zondag 8 januari gezellige NVCB Nieuwjaars-inloop !
Van 11.00 - 14.00 uur
is iedereen welkom en heeft zo de gelegenheid
om elkaar het allerbeste toe te wensen.
Een glaasje Cava en enkele heerlijke oliebollen worden u natuurlijk
aangeboden door onze NVCB
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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Van het Evenemententeam
Beste leden,
De kop is er vanaf. We gaan in het nieuwe jaar starten met het tweede deel van
dit seizoen.
We hebben in de afgelopen maanden wel te maken gehad met allerlei
problemen van technische en organisatorische aard maar wij zien die
ervaringen als positief. We hebben dit eerste kwartaal al met al goed gedraaid
en ik kijk dus terug op een goed kwartaal.
Voor het komend kwartaal staat weer een aantal activiteiten op de planning,
maar helaas kan ik nog niet de juiste data doorgeven.
Op de pagina 7 staat de agenda met de onderdelen die zouden moeten
plaatsvinden, als tenminste iedereen zich aan de afspraken houdt.
LET WEL OP: dit zijn richtlijnen. U krijgt per activiteit een aparte flyer via
email met de exacte datum, tijden en prijzen.
Voor de Bingo-maaltijd en de mosselmaaltijd kunt u zich vanaf nu al
inschrijven via: annapost@outlook.com of bij de ledenadministratie op
maandagmorgen.
Er komt enkele malen een diëtiste om u advies te geven over een andere
manier van eten met veel minder koolhydraten. Ik kan zeggen dat het mij goed
bevalt. Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling dat u 3 keer een
bijeenkomst bijwoont, waarbij ook een kookworkshop. Tussendoor wordt u
per mail op de hoogte gehouden en kunt u vragen stellen. Eventueel kunt u,
indien u dat motiveert, uw gewicht bijhouden en met de diëtiste afstemmen.
Zie hiervoor ook het artikel op blz. 37.
Voor mensen die niet willen of kunnen mailen hoeft dat ook niet.
U zult zich beter gaan voelen en vooral voor diabetespatiënten daalt de
suikerspiegel drastisch.
Wilt u zich inschrijven dan kan dat al, evenals voor de lezing van de prostaat.
Het liefst per mail aan annapost@outlook.com anders op maandagochtend of
aan de bar.
Voor hen die niet in de gelegenheid zijn onze Nieuwjaarsinloop te bezoeken
wens ik u alvast het allerbeste voor het komende jaar!
Annemieke Post
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Marianne Heinsius
Nog maar 70 jaar oud is
op 11 december onze
altijd zo vrolijke,
levenlustige en
leergierige Marianne
overleden.
Jarenlang vocht zij tegen haar ziekte
maar desondanks bleef zij het zonnetje
in huis en actief meedoen in onze
vereniging. Zelf heel ziek nam zij het
laatste jaar zelfs de Ziekenboeg voor
haar rekening! Bijzondere mensen als
Marianne zullen altijd heel erg gemist
worden.
Bestuur NVCB
Wie oh Wie heeft er ervaring met

KOERSBAL?
Dit is een spel speciaal voor de wat
ouderen en kan binnen gedaan worden.
Het is geloof ik een combinatie van
kegelen en/of jeu de boules.
Graag melden bij Annemieke Post
vr. dank Annemieke Post
annapost@outlook.com

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.

 Openbare “klussenlijst” maken waar
handige leden een klus uit kunnen
kiezen om uit te voeren.

NVCB op
Facebook
Al enige tijd hebben we als NVCB een
soort test-pagina op Facebook.
Nu weten we wel dat er wat
bedenkingen zijn over dat Facebook;
veel reclame (mis)bruik van gegevens
enz.
Onze Facebookpagina is echter geheel
gesloten en alleen voor toegelaten
NVCB leden. Dat maakt de pagina heel
rustig en vol met gezellige en
waardevolle zaken.
Zoek de pagina eens met “Nederlandse
Vereniging (NVCB)“ We hebben al 73
leden, kom er gerust bij!

 Mogelijk maken dat een NVCB evenement ook eens “ad-hoc” door een
groepje leden kan worden georganiseerd. Zoals al enkele malen de zo
succesvolle Oudejaarsavond.

 Ledenlijst uitbreiden met pasfoto
zodat we direct kunnen zien wie bij
welke naam hoort.
Ook wel “smoelenboek” genoemd.

Redactie
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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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www.eurocarslanucia.com
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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-Kerstdiner viel bijzonder in de smaak!
Het feestelijke diner op 11 december was wel wat vroeg maar door de versieringen
en mooie opmaak van de tafels was er toch al een warme kerstsfeer.
Sjef, Annemieke en Guus, met flink wat extra hulp, hadden letterlijk alles uit de kast
gehaald om er een succes van te maken.
Nou dat is gelukt, maar liefst vier gangen en nog wat extra “amuses” maakten het
diner meer dan compleet, Alle gasten waren werkelijk verrukt over de keuze en
smaak van de gerechten en extra hapjes.
Net zoals bij het openingsfeest had restaurant La Cena uit Albir (zie ook hun
advertentie in onze Nieuwsbrief) de onvergetelijk lekkere soep, enkele “amuses” en
de ondersteunende smaakvolle puree verzorgd.
We kunnen met plezier en warmte terugkijken op een gezellig en zeer geslaagd
Kerstdiner.
Redactie
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Verwarming geïnstalleerd!
Net voor het echt frisjes werd is in ons
gebouw de nieuwste soort infra-rood
verwarming geplaatst.
We kunnen nu al zeggen dat deze
soort verwarming prima voldoet.
Over het energieverbruik kan nog niet
veel worden gezegd, maar als dat ook
nog meevalt hebben we eindelijk de
ideale verwarming voor ons
onderkomen gevonden.
En dat hebben we nodig want de
perikelen met de gasverwarming in
Los Rubios staan nog in ons geheugen
gegrift. De peperdure gasflessen, de
controle en bediening van de ketel die
ook nog regelmatig defect was en
alleen met hoge kosten weer aan de
praat te krijgen was.
Allemaal verleden tijd, hoewel, de
huidige electrische installatie ons
helaas nog regelmatig in de steek laat.
Daar wordt echter aan gewerkt, maar
we zijn daarbij afhankelijk van de
daadkracht van de verhuurder. Het
komt vast goed, we komen heerlijk
warmpjes en zorgeloos ons Spaanse
wintertje door...
Redactie

We willen weer beginnen!
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten Tafeltennis en andere gezelschapsspelen en natuurlijk onze
gezellige Praattafel.
Elke DONDERDAGMIDDAG
voor alle NVCB-leden.
In de nieuwe locatie Bello Horizonte
Carrer Lisboa 5

Maar….
Er wordt nog een coördinator voor deze
middag gezocht! Wie o Wie?
Pagina 16
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(advertentie)

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 tapasstraatje in Benidorm en zo nog wel wat.
Maar, ook zonder dat we door bezoek een
beetje worden gedwongen op pad te gaan
is het de moeite waard om gewoon eens
iets nieuws te gaan ontdekken.
Want er is in onze Costa natuurlijk veel
meer te zien en te beleven. Daarom elke
maand in deze nieuwsbrief nieuwe tips
voor waardevolle bestemming. Volkomen
willekeurig gekozen en zo gevarieerd mogelijk.
In de kolom hiernaast staan de bestemmingen die we al eerder hebben aangegeven,
de laatst bovenaan en de onderste valt er
na enige tijd af.
Deze maand eens iets aparts.
Voor de liefhebbers van klassieke muziek
is in deze omgeving niet veel te beleven.
Voor een concert of ander muzikaal evenement moet je meestal toch wel naar Alicante of, nog verder, Valencia.
Niet heel bekend is dat er door een in Javea woonachtige Nederlander zeer regelmatig muziekuitvoeringen wordt georganiseerd van hoog niveau. Meestal in zijn
eigen ruime villa in Javea maar ook op
andere plaatsen zoals de oecumenische
kerk in Benidorm.

Klassieke muziek voor de liefhebber

www.momentosdemusica.es

Vorige tips:

 Lavendeltuin La Cuta in LLiber
bezoeken.
Info: www.thelavendergardens.com

 Beroemde top-wijnproeverij van
wijngaard Enrique Mendoza, gewoon net even buiten Albir.
Info: www.bodegasmendoza.com

 De onverwacht mooie beeldentuin
van Klein Schreuder in Alfaz del Pi.
Ook bijzondere exposities.
Info: www.klein-schreuder.com

Op zijn website verdere informatie, de
komende concerten en de mogelijkheid de
concertagenda gemaild te krijgen:
www.momentosdemusica.es
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Het Feest van Driekoningen

Copyright
www.costablancavoorjou.com

Op 6 januari viert men in de katholieke kerken van
Spanje het 3 Koningenfeest. De drie koningen (3
Wijzen uit het Oosten) die na de geboorte van Christus
bij Hem op bezoek kwamen om Hem eer te bewijzen
o.a. met hun geschenken.
Dat wordt feestelijk (en vrolijk) in de kerken herdacht.
En om die geschenken gaat het bij de kleintjes in Spanje
want de 3 koningen nemen voor hen ook allerlei
geschenken mee en die worden door de Drie aan hem of
haar op het altaar overhandigd. Daar kun je bij zijn en
het meegebrachte pakket door Balthasar, Caspar of
Melchior aan jouw geliefde laten overhandigen.

Nuestra Senora del Consuelo

En als je het traditioneel wilt doen zet je een zelf
gebakken cake of koek op tafel waarin zich een
verstopte boon bevind. Diegene die de boon op haar/zijn
bordje vindt, is de koning van die dag, draagt een
papieren kroon en bepaald hoe de dag verder verloopt.
Bekijk de vieringstijden van de kerk in de omgeving.
Bijv. in het oudste gedeelte van Altea, in de
karakteristieke blauwe koepelkerk, de Nuestra Senora
del Consuelo.
Bijna altijd in het 2e deel van de middag.
Pagina 21

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

januari 2017

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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Geluk 1

Geluk 2

Op zoek naar meer geluksgevoel ging
ik langs bij een evenementenbureau.
Om te informeren of daar nog muzieken/of zangliefhebbers bekend waren,
die net als ik mensen zoeken om mee te
doen. De baas wist een mannenkoor en
een soort van café-meezing gebeuren,
maar daar ben ik (nog) niet aan toe en
daar zit ook niemand op mij te wachten.
Een beetje jammer. Voor mij en voor
iemand die hetzelfde wil als ik; –
harmonisch iets met elkaar tot stand
brengen. En met 'met elkaar' bedoel ik
eigenlijk 'voorlopig is twee genoeg'. En
dat is gelijk mijn makke; – ik heb
(privé) moeite met teveel mensen
gelijktijdig. En dan vooral als ze ergens
een standpunt over innemen. Ik verklaar
me nader. Doe ik 's zaterdags gezellig
met een man of wat biljarten. Gezellig
totdat een thema wordt aangesneden.
Wilders. Of Trump. Of migratie.
Daarover wil ik best met een (bijna)
gelijkgestemde van gedachten wisselen.
Best wel. Maar niet met meerderen. En
al helemaal niet om een soort van gelijk
te krijgen. Zo toch, wordt er vaak – ook
door mij – zo luid gepraat.

boodschappen te doen'. Of er is
niemand thuis. Maar ten eerste kan ik er
zelf wat aan doen. Door gewoon al het
normale (huishoudelijke) werk op vaste
tijden te gaan doen. Zoals vroeger; –
maandag wasdag, woensdag gehakt,
vrijdag koper poetsen en zaterdag het
grint harken. En het strijken van mijn
overhemden zal ik ook wat serieuzer
aan moeten pakken. Vast op donderdag
bijvoorbeeld. En bij dat alles is zingen
mogelijk. Dan ook niemand in de buurt
die daar aanstoot aanneemt. En met
muziek aan de slag is ook niks mis
alleen. Tegenwoordig speelt een orgel
uit zichzelf een liedje en gelijk
meespelen of zingen – ook vals – is
mogelijk.

En of ik het dan gek vind alleen te zijn
en dat wellicht ook te blijven? Nee, zeg
ik volmondig, dat vind ik niet gek. Het
is voor een groot deel precies wat ik
wil. Voor het grootste deel. Jammer dat
dan, wanneer je dat even niet wil, alleen
zijn, er niemand in de buurt is. Of
indien wel in de buurt, kom je gerust
niet gelegen. 'Was net van plan

Dan staat er in mijn buurt een cafeetje
en een kerk. Twee openbare mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Ik
maak er niet of sporadisch gebruik van,
maar ik zou niet willen dat ze af
haakten. Zouden sluiten. Zo ja zou ik in
opstand komen denk ik. Zo met borden
en een mars. Het café steun ik met 'een
rondje' en de kerk met een jaarlijkse
geringe bijdrage. En als iedere bewoner
dat zou doen zijn kastelein en
voorganger best wel zo vriendelijk om
die plaatsen van bezinning en
ontmoeting open te houden. Ook voor
die eigenwijze mensen zoals ik. Hoop
ik.
Aart Krijgsman
Ook te volgen op www.zestigplus.nl
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In gesprek met Jeanette van Kamer

Vele leden hebben me gevraagd haar te
interviewen omdat ze al vanaf de oprichting
lid is van de vereniging.
Jeanette ontvangt me in haar prachtige
appartement aan de boulevard van Altea en
serveert een kopje koffie.
Ik pak mijn blocnote en pen en begin
aantekeningen te maken. Jeanette vraagt of
mij op school het links schrijven niet is
afgeleerd. Zij is ook links maar moest op
school rechts schrijven.
Jeanette is 92 jaar geleden geboren in het
chique Bezuidenhout in Den Haag. Na de
lagere school en de Mulo ging ze werken op
het consultatiebureau voor tuberculose. Dat
heeft ze 14 jaar gedaan.
Ze leerde een jongeman kennen waarmee ze
later trouwde. Hij woonde en werkte in
Amsterdam en zij volgde hem daarheen.
Echter..... samenwonen was er niet bij. Op
last van haar vader ging zij bij haar nichtje
in Amsterdam wonen en vond een baan als
secretaresse.
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Daarna verhuisde ze naar Eindhoven waar
ze werd aangenomen op personeelszaken
van Philips Radio en Televisie. Na enige tijd
volgde ze op kosten van Philips een
opleiding tot maatschappelijk werkster en
werd bij het bedrijf ingezet om mensen met
vragen of problemen te helpen. Probleem
daarbij was dat er veel Belgen werkten die
ze helemaal niet verstond.
Alle elektrische apparaten in haar huis
waren natuurlijk van Philips die ze voor een
prikkie had gekocht in de Personeelswinkel
van Philips. Dit privilege behoorde tot de
secundaire arbeidsvoorwaarden van alle
personeelsleden.
Na een periode van 5 jaar ging ze weer terug
naar Amsterdam en voegde zich bij haar
vriend in Amsterdam die intussen een
bedrijf had opgebouwd van verpakkingsmachines. Ze trouwden en kochten een mooi
appartement in Amsterdam West en hadden
het appartement nog voor het uitzoeken. Dat
kun je je tegenwoordig niet meer voorstellen. Dat kwam overigens ook omdat aan
dat appartement een behoorlijk prijskaartje
hing.
Ze hielp haar man af en toe op de zaak en
omdat ze geen kinderen hadden kon ze ook
regelmatig mee op zakenreizen naar
Tjechoslowakije en Duitsland. Ze denkt er
met veel plezier aan terug.
In het appartement kwam ze in contact met
de buurvrouw die haar uitnodigde om mee
te gaan naar familie die in Albir een woning
hadden. "Mijn man ging niet mee" laat
Jeanette weten "hij had geen tijd".
Toch was hij erg benieuwd, na de
enthousiaste verhalen van zijn vrouw over
Albir en besloot om tijdens een zomervakantie een keer mee te gaan. Hij was
meteen verkocht en ze lieten daar een huis
bouwen.
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In die tijd stonden er niet meer dan 50 huizen
in Albir. Er is sindsdien heel wat veranderd.
Ze verhuisden in 1975 naar hun huis in Albir
en vanaf 1978 woonden ze er permanent.
Twee jaar daarna overleed helaas haar man.
Intussen had ze contact met Ferry Laurens(?)
die aan de wieg heeft gestaan van NVCB.
Hij verzorgde informatiebijeenkomsten over
het leven in Spanje en ze kreeg ook Spaanse
les.
In clubverband deed ik mee aan squaredansen
waaraan ik fantastische herinneringen heb.
We hadden weliswaar geen clubgebouw maar
om te dansen werd een woonkamer van een
van de leden leeggeruimd. Regelmatig gaven
ze ook uitvoeringen bij andere clubs, zoals in
Javea.
Na verloop van tijd ging ze op zoek naar een
andere woning. De makelaar die haar huis in
Albir verkocht adviseerde haar het appartement waarin ze nu woont. Een buurvrouw,
Ferry Rooth, had de sleutel en liet haar het
appartement zien.
Jeanette raakt met Ferry bevriend. Ze doen
veel dingen samen, drinken een wijntje of
gaan naar de markt. In de zomer zwemmen ze
elke dag in zee en 2 jaar geleden reisden ze
samen met de auto naar NL. Ze wisselden
elkaar af met autorijden. Onderweg stopten
ze regelmatig voor een kopje koffie, om te
eten of te overnachten. Ze deden er 5 dagen
over om naar NL te komen maar "het was een
reis om niet meer te vergeten" reageert
Jeanette enthousiast.
Om zich fit te houden doet Jeanette iedere
dag gymnastiekoefeningen en voor de
gezelligheid gaat ze 1 of 2 keer per week
klaverjassen bij de club. Ze is ook ooit aan
bridgen begonnen maar vond dat niks: te
serieus. Omdat Jeanette een andere afspraak
heeft neem ik afscheid van haar en bedank
haar voor dit leuke gesprek.
Marianne de Wit, redactie
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Let op bij vliegveld Alicante!
Gaarne wil ik uw lezers informeren over de
handelswijze van de douane op het
vliegveld van Alicante.
Op weg naar Nederland moest ik door de
douane op het vliegveld van Alicante. Mijn
handtas en mijn sieraden, waaronder een
zeer kostbare gouden armband, had ik in de
witte bak gedaan om door de scanner te
gaan. Bij de persoons-scanner werd ik
tegengehouden omdat er geen vrouwelijke
beambte aanwezig was. Het duurde dus
even voordat ik bij mijn witte bak stond, die
al door de scanner was gegaan.
Ik zag meteen dat mijn armband weg was en
riep tegen mijn man dat mijn armband
gestolen was. Mijn man realiseerde zich dat
ik kon bewijzen dat mijn armband in de bak
had gelegen, omdat de bak
gescand was. Hij vroeg aan de vrouwelijke
beambte achter het scherm van de scanner
om de beelden terug te draaien. In eerste
instantie bleef zij strak naar haar scherm
kijken. Mijn man drong aan en ik werd
steeds bozer. Opeens stond zij op, tilde een
van de rollers na de loopband op en haalde
er mijn armband onder vandaan, die zij mij
zonder een woord te zeggen overhandigde.
Nadat wij met de bak weggelopen waren,
realiseerden wij ons, dat indien wij ooit
aangifte wilden doen, wij een foto moesten
maken van de betreffende douanebeambte.
Ik liep terug en raakte in gesprek met een
vrouw uit Zweden, die het gebeurde had
gezien en volstrekt verbijsterd was. Toen ik
vervolgens een foto wilde maken stond de
beambte direct op om de guardia civil te
roepen.
Die kwamen ogenblikkelijk aanlopen en
verboden mij een foto te maken, waarbij zij
op mijn telefoon wilden kijken of ik niet
alsnog een foto had gemaakt. Ik had echter
de kans niet gekregen. Ik had mijn armband
terug en had geen zin om mijn vlucht te
missen, zodat ik besloot geen aangifte te doen.
Uit de “Hallo” van week 47
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Ik las in El PAÍS
Picasso, Guernica en andere demonen

Je kunt van moderne kunst houden of
niet, maar om Picasso kun je eigenlijk
niet heen. Zeker niet in het jaar 2017
want in dat jaar is het op de kop af 80
jaar geleden dat hij zijn beroemdste
schilderij de Guernica voltooide. Het
Reina Sofia Museum in Madrid waar
het grote doek (van 3,5 meter bij 7,8
meter) sinds de laatste vijfentwintig jaar
hangt, haalt dit jaar dan ook alles uit de
kast om het kunstwerk weer onder de
aandacht te brengen. Vanaf 4 april is er
een grote expositie met de titel: “Piedad
y terror en Picasso, El camino a
Guernica” (vrij vertaald: Erbarmen en
terreur bij Picasso, de weg naar
Guernica). El País wijdde afgelopen
december al een artikel aan de
achtergronden van deze tentoonstelling
en ook in Nederland is het niet
onopgemerkt gebleven. Op 26 januari
start op NPO2 om 20.25 uur de
achtdelige serie “Krabbé zoekt Picasso”
waarin wordt ingegaan op de
verwevenheid van het werk van de
schilder met zijn persoonlijke leven. En
laat dat nu net ook het onderwerp zijn
van de Guernica tentoonstelling in
Madrid!

Even een paar feiten om het geheugen
op te frissen. Picasso (1881-1973) is al
wereldberoemd en woont al jaren in
Parijs als hij van de Spaanse
Republikeinse regering de opdracht
krijgt een enorm schilderij te maken
voor de Wereldtentoon-stelling van 1937
in de Franse hoofdstad.
Dit om aandacht te vragen voor de
Spaanse Burgeroorlog die op dat
moment in Spanje woedt. Picasso gaat
aan de slag, maar het werk wil niet echt
vlotten. Totdat het bombardement op
Guernica, een onbetekenend stadje in
Spaans Baskenland plaatsvindt. Door de
aanvallen van Duitse en Italiaanse
vliegtuigen vinden meer dan duizend
mensen de dood. De schilder verwerkt
de gruwelen in zijn schilderij en noemt
het doek “Guernica”. Het eindresultaat is
een surrealistisch werk in zwart-wit en
grijstinten. Het bevalt de opdrachtgevers
maar matig, ze hadden een schilderij
verwacht dat de gruwelen meer
realistisch en in kleur in beeld zou
brengen. Tot een paar jaar geleden werd
ervan uitgegaan dat het werk vanuit de
emoties van dat moment werd geschilderd in een vlaag van woede.
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Maar tegenwoordig wordt daar anders
over gedacht.
Volgens de Engelse historicus Timothy
Clark, een van de curatoren van de
tentoonstelling, was een groot deel van
het doek al klaar voordat het
bombardement plaatsvond. De schilder
is er al aan begonnen in de jaren twintig,
in een periode waarin hij een
persoonlijke crisis doormaakt. Artistiek
is hij op een dood punt beland, hij is
uitgekeken op het Kubisme en wordt
voorbijgestreefd door de schilders Miro
en Dalí die in opkomst zijn.
Emotioneel gezien hebben de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog grote
invloed op hem: oorlog is niet langer een
strijd van man tegen man maar wordt
vanaf grote afstand en vanuit de lucht
gevoerd.
De derde oorzaak van zijn persoonlijke
crisis ligt in zijn gecompliceerde
liefdesleven. Hij onderhoudt relaties met
drie vrouwen: naast zijn echtgenote Olga
Khokhlova, bij wie hij een zoon (Paulo)
heeft, heeft hij een verhouding met
Thérèse Walter, moeder van zijn dochter
Maya en een nieuwe muze, de
kunstenares Dora Maar. Zij heeft het of
zich genomen om het proces van de
totstandkoming van het doek te
fotograferen.
Boze tongen (waaronder Jeroen Krabbé)
beweren dat twee van de drie vrouwen
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elkaar vóór het schilderij in de haren
vlogen en dat hij beide vrouwen daarna
ook op het doek heeft vereeuwigd.
De tentoonstelling die duurt van 4 april
tot 4 september, zal een overzicht geven
vanuit vier invalshoeken, met het
schilderij als uitgangspunt:
- de geschiedenis van het doek decontext van waaruit het gemaakt is de omzwer-vingen die het schilderij
maakte buiten Spanje - zijn terugkeer
naar Spanje.
Na de wereldtentoonstelling gaat de
Guernica op reis door de wereld en
groeit het doek uit tot een symbool van
de wreedheid van de oorlog en zo een
symbool van de vrede. Uiteindelijk
belandt het in New York in het Moma
om pas na de Franco-periode in Spanje
terecht te komen.
In het Museo Reina Sofia zijn op
donderdag (17.00 uur) en vrijdag (11.30
uur) gratis rondleidingen over de
Guernica in het Engels. Op andere
tijden in het Spaans. Het is geopend van
10.00 tot 21.00 uur, op dinsdag gesloten
op zondag afwijkende tijden. Toegang
gratis voor 65 +ers.
Internetsite:www.museoreinasofia.es.
Weekendje Madrid boeken in april?
Misschien niet zo’n gek idee.
Chris van Gennip-van der Scheer

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, veel voorkomende
aandoening kom dan naar deze lezing.
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De lezing kan alleen doorgaan bij voldoende
belangstelling.
Daarom graag even aanmelden bij Annemieke
annapost@outlook.com of tel: 642 601 542
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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.
Pagina 29

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

januari 2017

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 sneeuw uit de bomen
Talrijk zijn de verenigingen die half
februari een ‘bloesemtocht’ organiseren,
maar nog talrijker zijn de particulieren die
in hun auto springen om vooral dan in de
Marian Alta en meer bepaald in de
Jalónvallei, officieel de Vall de Pop, deze
bloesempracht te gaan bewonderen. Het is
niet verwonderlijk dat ook over deze
amandelbloesem een legende is ontstaan.
Niemand kan zeggen wanneer het ongeveer
gebeurd is en waar precies, maar in ieder
geval aan de Costa Blanca, waar de
amandelbomen al vroeg werden
geimporteerd. Hier leefde een Romeins
heerser in een grote villa, een strenge en
rijke man met veel slaven. Hij had alles
wat men zich maar wensen kan: een
prachtige villa, een grote tuin met de
mooiste beelden, bomen en zwembaden en
hij meende dat de hele vallei zijn bezit was.
Die hele vallei stond vol met
amandelbomen. Niemand mocht hier
komen zonder zijn speciale toelating.
Op een dag keek hij vanaf zijn terras uit
over zijn vallei en zag daar in de verte een
vreemdeling kuieren. Hij veerde recht en
riep dadelijk twee soldaten bij zich, die hij
bevel gaf die vreemdeling tot bij hem te
leiden. Dat gebeurde ook. De vreemdeling
was een inwoner 'uit de streek, een
jongeman van rond de twintig jaar.
Vaak had de jongen van op een heuvel
uitgekeken over de vallei en vaak had hij in
de tuin van die villa een meisje gezien, een
meisje zo mooi als hij nog nergens had
gezien. En kijk, op een dag keek zij naar de
heuvel en zag de jongen. Een jongen zo
mooi als ze nog nergens had gezien.
Ze konden niet met elkaar praten, maar ze
wisten allebei dat ze van elkaar hielden.

Op een dag besloot de jongeling alle moed
bijeen te rapen en in de richting van de
grote villa te lopen, in de hoop dat mooie
meisje van dichtbij te kunnen zien.
Toen de Romein hem vroeg wat hij deed in
‘zijn’ vallei was de jongeling verbaasd. De
vallei was toch geen privégebied? Maar de
Romein vond van wel. Het was zíjn vallei
en alleen met zíjn toelating mocht men er
komen.
De jongeman schudde het hoofd. Zolang
hij zich kon herinneren was die vallei altijd
van iedereen geweest en nooit verkocht aan
niemand. Nu wandelde hij door de vallei
om de pracht te kunnen aanschouwen van
de amandelbomen in bloei. De Romein
maakte zich 'Hij duldde geen tegenspraak
en gaf bevel de jongeling op te sluiten.
Maar het meisje rende naar voren en wierp
zich aan de voeten van haar vader. Ze
smeekte de vrijheid van de jongen en
bekende dat ze verliefd op hem was. De
vader was eerst woedend, maar had daarna
een duivels plan. Hij beloofde dat hij de
jongeling vrij zou laten en zou toestemmen
in hun huwelijk als het de volgende dag
zou sneeuwen.
Hij wist nauurlijk heel goed dat dit
onmogelijk was. Maar... de vallei stond vol
met amandelbomen in bloei.
En toen... toen kreeg ze plotseling een idee.
Het meisje wist natuurlijk dat het de
volgende dag niet zou gaan sneeuwen.
Droef zat ze op het terras en keek uit over
de vallei en de prachtige witte
Ze wachtte tot de nacht was gevallen en in
de duisternis ontsnapte ze uit de villa en
holde de vallei door, in de richting vanwaar
de jongeman gekomen was.
Verder op pag.34
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En inderdaad, het duurde niet lang of ze
stuitte op een dorpje. Jawel, uit dat dorpje
was de jongeling afkomstig. Ze deed er het
hele verhaal en zette haar plan uiteen en de
De volgende dag, bij het krieken van de
ochtend, zat de familie aan tafel te
ontbijten. Maar alle inwoners van het
dorpje waren samengekomen op de heuvel
en op een teken begonnen ze allemaal
samen heel hard te blazen. Dat verwekte
een zodanige wind dat de amandelbloesem
van alle bomen loste en naar beneden
dwarrelde. Het meisje wees naar buiten en
riep: “Kijk, het sneeuwt!”
De Romein as natuurlijk heel verbaasd,
maar verplicht zijn woord te houden.
Hij liet de jongeman vrij en stemde toe in
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'hun huwelijk. Hoewel de legende het niet
zegt, kunnen we aannemen dat ze daarna
nog lang en gelukkig leefden…….

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

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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Wilt U de feest-pondjes straks weer kwijt? Heeft u (bijna) diabetis type 2?
Kom dan in januari naar onze nieuwe voedingsbegeleiding.
Goed eten, ook koolhydraten, maar beter verdeeld.
G.O.K. begeleiding. Dit is GRIP OP KOOLHYDRATEN
Start: 30 januari
Er zijn om de vijf weken bijeenkomsten. In de tussenliggende weken
mail/skype contact.
Data fysieke aanwezigheid:
 30 januari (week 5): groepsbijeenkomst, kennis maken en informatie
over GOK-dieet, weegmoment
individueel. Tijdsduur: 1,5 uur.
 13 maart (week 11): kookworkshop
+ weegmoment.
Tijdsduur: 1,5 – 2 uur.
 24 april (week 17):
groepsbijeenkomst, pyramide
toelichting, hoe nu verder? +
weegmoment individueel
Tijdsduur: 1-1,5 uur.
 5 juni (week 23): hoe gaat het met
iedereen? Waar lopen we tegenaan?
Hoe kunnen we het volhouden etc. +
weegmoment individueel
Tijdsduur: 1 uur. evt. extra weegmomenten in te lassen.
Anna Post, annapost@outlook.com

De tussenliggende weken:
 Week 7 en 9: deelnemers mailen gewicht
 Week 8: Skype/mail/telefonisch
individueel contact en we ontvangen
nieuwe weekmenu’s
 Week 10: deelnemers mailen
voedingsdagboekje en krijgen feedback
 Week 13 en 15: deelnemers mailen
gewicht
 Week 14: Skype/mail/telefonisch
individueel contact en ontvangen nieuwe
weekmenu’s
 Week 16: deelnemers mailen
voedingsdagboekje en krijgen feedback
 Week 19 en 21: deelnemers mailen
gewicht
 Week 20: Skype/mail/telefonisch
individueel contact + ontvangen nieuwe
weekmenu’s
 Week 22: deelnemers mailen
voedingsdagboekje en krijgen feedback
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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Computernieuws
Hap niet in het aas…..
We schreven er al eerder over, maar het wordt
steeds gekker; “Phishing” ofwel het via de
computer vissen naar slachtoffers die van hun
banktegoed kunnen worden afgeholpen…...
Vooral de nepmails van banken worden steeds
moeilijker van echt te onderscheiden. Geen
taalfouten meer of krom Nederlands. Als je van
“jouw” bank een dergelijke mail krijgt zou je er
zo intrappen.
Toch is het niet moeilijk goede mails van de
criminele te onderscheiden. Altijd staat er
“belangrijke link” in zo´n mail waar natuurlijk
op geklikt moet worden, doe je dat dan hoef je
alleen nog maar worden binnengehengeld!
Als je echter de muisaanwijzer op die plek zet
zonder te klikken of de vinger bij tablets op de
link zet zonder los te laten komt het adres dat er
bijhoort terplekke tevoorschijn.
Bij de tablet de vinger weer gewoon
wegschuiven. Bij Windows zien we de het
verdachte adres linksonder in het scherm.
Is dat een onbekend adres zonder de naam van
je bank er in zoals in dit voorbeeld ?
Nou dan weet je het wel: Direct in de prullenbak!
John de Kievith
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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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In Case of Emergency
ICE voor noodsituaties
Ooit gaf onze schoonzoon (voormalig
politieman) het advies om
telefoonnummers op te nemen in mijn
mobiele telefoon “voor het geval dat…” .
Zo staan in mijn smartphone ICE 1, ICE 2
en ICE 3.
ICE? Voor hulpverleners is ICE erg
gemakkelijk. Die afkorting staat voor In
Case of Emergency, noodgevallen dus.
Daar moest ik ook onlangs aan denken en
de volgende vraag diende zich direct aan:
is er niet ook zoiets in deze tijd van de
apps voor de smartphones? Al verkennend
kwam ik uit op Emergency Applications
en ontdekte ik er al proberend een die ook
in het Nederlands ingesteld kan worden.
En nu bevat mijn telefoon niet alleen de
telefoonnummers
van mijn verwanten
maar weten de
hulpverleners ook
welke bloedgroep
ik heb, welke
medicijnen ik
absoluut gebruiken
moet etc.
Het was even de tijd nemen om alles in te
vullen maar als ik nu mijn smartphone
(Android) activeer dan staat op het
startscherm en heel pontificaal die
Emergency Application. Dat geeft een
veilig gevoel en daarom laat ik je dit even
weten.
Nu nog de smartphone van mijn vrouw
van diezelfde app voorzien.
Welke app ik gebruik? Ik probeerde de
freeware-app van Matrix Mobile
Applications Medical maar dan zijn niet
alle mogelijkheden te gebruiken.

Ik schafte daarom de betaalde app aan
voor de investering van 1,52 € en daarom
gaan we nu maar een keer minder buiten
de deur eten ...
Uiteraard zal ook Apple een dergelijke
app hebben maar dat heb ik niet
uitgezocht.
Wim Heijnen.
En de iPhone?
De Apple iPhone heeft standaard een soort
ICE app die ook nog een aantal andere
waardevolle functies
ten behoeven van
veiligheid en
gezondheid heeft.

Gezondheid

Het is de app
“Gezondheid” die
op elke iPhone vanaf
iOS 8 te vinden is.

In de Appstore zijn er nog meer, al dan
niet betaalde ICE-apps te vinden die nog
veel meer mogelijkheden hebben.
Het grote voordeel van deze apps is wel
dat, op zowel de Android telefoon als de
iPhone, vooraf geselecteerde
telefoonnummers in noodgevallen kunnen
worden gebeld zonder de telefoon te
ontgrendelen!
Ook kan men er voor kiezen dat de
medische gegevens zonder ontgrendeling,
zelfs op afstand, zijn in te zien.
Handig voor hulpverleners als u zelf niet
meer in staat bent de telefoon te
gebruiken. Hoewel, de iPhone zou je via
de vingerafdruk-sensor nog wel aan de
praat kunnen krijgen…..
John de Kievith
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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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Allerlei
De zoen
Ik las gisteren het volgende kleine stukje
in mijn ochtendblad; - 1 januari……
“En dat zo’n uitdrukkelijk uitgestoken
hand, toch vastgrijpt, naar zich toetrekt,
en je net iets te dicht bij je mond drie
zoenen geeft. (…) de nieuwjaarsborrel
(…)”
Ik zag het zo regelmatig. Jammer dat ik
die regels niet zelf heb verzonnen en
geschreven.
Evenwel een prima voorbeeld van wat ik
bedoel. Het is weer ‘kissing-time’. En als
het vroeger – toen ik nog ‘even uit bed
mocht om 00.00 uur met oud en nieuw’
– na twee dagen wel klaar was met de
beste wensen, duurt het nu steeds langer
in januari ‘dat het nog mag’. Ook dat
nog.
Na veertien dagen nog komen ze - bijna
vreemden - elkaar tegen met;- ‘het kan
nog net, de beste wensen en minstens
drie zoenen’. Ik ben niet verrast dat
steeds meer mensen in mijn omgeving
het zoenen zo zat zijn dat ze uit de verte
al met de hand vooruit, roepen dat er niet
wordt gezoend.
Zelf heb ik evenzeer steeds vaker het
gevoel dat de zoen zijn waarde aan het
verliezen is. Als het voor mij altijd een
gebaar van wederzijdse waardering (vul
zelf maar in) was, zie ik steeds vaker
mensen óf in het luchtledige happen, óf
tegendraads het ander hoofd dwingen tot
ongewenst actie. Gewoon omdat het
aantal en/of de manier waarop niet in
dank wordt afgenomen.
Mijn nieuwjaarswens; - laat de kus zijn
waarde houden. Eén echt gemeende op
een wang en houd het droog aub.
Aart Krijgsman

Jeu de Boules,
waar zijn al die…
Vroeger zong Marlene
Dietrich een wereldbekend geworden
nummer dat getiteld
was:
Where have all the flowers gone ofwel:
waar zijn al die bloemen toch gebleven.
Welnu , er zou op dit moment eenzelfde
liedje kunnen worden gemaakt met
slechts een lichte verandering in de titel
nl: Waar zijn al de boulers heen?
Toen wij nog bij Rubios speelden waren
er op maandag en vrijdag scharen spelers
en waren alle banen druk bezet.
Sinds we evenwel in de nieuwe, mooie
locatie zijn beland, lijken de Jeu de Boulers spoorloos te zijn verdwenen of ondergedoken.
Slechts enkele ¨diehards¨ wagen zich nog
aan het spel en dan nog voornamelijk op
maandag maar op vrijdag moet je een
lantaarntje meebrengen om nog iemand
met ballen te ontdekken.
Daarom willen wij bij deze een oproep
plaatsen aan alle boulers om de bouleballen nu eens uit het vet te halen en
niet langer te dralen maar actief deel te
nemen.
Wij zouden tot slot alle leden van de club
prettige feestdagen willen wensen en een
goede gezondheid in het nieuwe jaar.
Laten we als goed voornemen proberen
niet te snel boos op elkaar te worden want
dat is niet alleen niet goed voor de onderlinge verhoudingen maar ook funest voor
je bloeddruk.
Agnes en Martin
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Tarieven
Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)

Zwartwit
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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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