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Dag
Maandag
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Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang
10.00
10.30
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

Pagina 4

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

februari 2017

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

Vacant
Vacant
Bert van Duivebode
Toon Akkermans
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Klaverjassen
Kuieren

+31653193697
620 639 559
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
Ledenvergadering
Het lijkt misschien voorbarig maar toch wil ik nu al uw
aandacht vragen voor de komende Algemene
Ledenvergadering die op maandag 13 maart zal worden
gehouden. Het belangrijkste agendapunt van die
vergadering zal ook nu weer de verkiezing van een nieuw
bestuur worden.
Op dit moment zijn er nog onvoldoende kandidaten voor het bestuur.
Die zijn wel nodig omdat het huidige bestuur deels voortijdig aftreedt en enkele
anderen zich nog aan het beraden zijn.
Zo zal ik zelf niet als voorzitter aanblijven, bij de vorige ledenvergadering heb ik
uitdrukkelijk laten weten die functie slechts een jaar te kunnen vervullen.
Mogelijk wordt de indruk gewekt dat het voortijdig aftreden en het beraad houden van
de functie een gevolg is van problemen binnen het bestuur.
Daar is geen sprake van; het huidige bestuur had nooit de grote uitdaging van het
verhuizen en het gezond maken van de financiën tot een goed einde kunnen brengen
als er geen effectieve en productieve samenwerking mogelijk was geweest.
Het is meer omdat meerdere bestuursleden bij de vorige bestuursverkiezing zich, net
als ik, slechts voor een jaar wilden binden en daarna het stokje aan een ander wilden
overgeven.
Feitelijk zagen wij ons meer als een soort interim of crisesbestuur dat, eenmaal in
rustig vaarwater, het besturen aan een bestendige, serieuze groep kon overlaten.
Het nieuwe bestuur hoeft nu niet meer alles op alles te zetten om de vereniging
overeind te houden maar kan zich richten op uitbouwen van de gezelligheid, de sfeer
en het bedenken van nieuwe activiteiten.
Heel wat leuker om te doen maar vraagt toch om ander type bestuurder, meer gericht
op de gezelligheidsvereniging die we uiteindelijk toch zijn.
Eigenlijk zoeken we mensen die niet zo heel zwaar tillen aan dat besturen, gewoon het
voortouw nemen bij alle wel en wee en bedenken hoe het beter kan, dat is wat de club
nodig heeft.
Bij problemen of besluiten zou verder altijd moeten worden bedacht hoe houden we
het leuk en wordt de vereniging er wel beter van.
Dus niet zozeer de baas spelen maar wel heel belangrijk voor de vereniging zijn.
Iets voor U?
Gerrit Kruse, voorzitter
Pagina 6
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Evenementenkalender
Februari

5
11
12
19
24/35/26
??

Maart

13
13
??
19

Klaverjasdrive, met lunch
Valentijns Auto puzzeltocht
Maaltijd ??? nog niet bekend welke
Bingo met capucijners en spekkies
Entertainment (zie pag. 11)
Bloesemtocht
Algemene Leden Vergadering
Diëtiste met kookworkshop (Uitgesteld)
Damesdag
Schilderijen tentoonstelling

20-24 Vijfdaagse clubreis naar Madrid
26 Bingo met maaltijd
April

9
16
24
27

Maaltijd
Paasbrunch
Diëtiste ?
Koningsdag

Let op! Deze kalender is een
voorlopige planning, let altijd
op de mailings en de affiches!

UITNODIGING
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca.
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de statuten een
Algemene Ledenvergadering bijeen, te houden op

Maandag, 13 maart 2017
Aanvang: 10.00 uur
In deze vergadering kunnen ingevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten
worden genomen, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig zijn.
Indien om 10.00 uur niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn wordt op
grond van artikel 14 van de Statuten een tweede vergadering bijeengeroepen om 10.30
uur. In deze tweede vergadering is voor het nemen van geldige besluiten op grond van
art. 14 van de Statuten geen quorum vereist.
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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
Aan de agenda kan op
schriftelijk verzoek aan
het Hoofdbestuur van tenminste 10 stem-gerechtigde leden een agendapunt worden toegevoegd
dat door hen is genoemd
en toegelicht.
Dit verzoek moet het
Hoofdbestuur tenminste
3 weken vóór de datum
van de ALV hebben
bereikt (art. 8 van het
Huishoudelijk Reglement) dus vóór 22 februari
2017.

Chris van Gennip,
secretaris NVCB

Agenda
ALV op 13 maart 2017
1. Opening door de voorzitter
2. Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de
notulen van de ALV van 7 maart 2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2016 door de secretaris
5. Jaarverslag 2016 door de penningmeester
6. Verslag en advies van de Kascommissie
7. Begroting voor het kalenderjaar 2017
8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
9. Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar
2017-2018
10. Invoeren strippenkaart?
11. Wijziging Huishoudelijk Reglement.
12. Verkiezing leden van het Hoofdbestuur
13. Presentatie van het Hoofdbestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting.

Toelichting agendapunten 10 en 11
Het zal menigeen zijn op gevallen dat het
bestuur getracht heeft de opzet van onze
vereniging een stuk eenvoudiger te maken.
In vorige seizoenen werd er van je verwacht dat je je ieder jaar bij een afdeling,
zoals bijv. Jeu de boules of de Computerafdeling, aanmeldde als lid en contributie
betaalde om deel te kunnen nemen aan de
afdelingsactiviteiten.
Elke afdeling had een bestuur van drie
personen (voorzitter, penningmeester en
secretaris), wat een eigen beleid voerde
zoals het organiseren van toernooien en
andere activiteiten.
Van ieder afdelingsbestuur ging er een
afgevaardigde naar de AVA
(Adviescommissie Van Afdelingsvoorzitters), die het bestuur adviseerde en

de relaties tussen de afdelingen coördineerde. De laatste jaren is de animo om in
een afdelingsbestuur zitting te nemen
minder geworden. Bovendien is de AVA
de laatste paar jaar nauwelijks meer bij
elkaar geweest. Er is kennelijk behoefte
aan een minder hiërarchische structuur
binnen de vereniging. Het past ook beter
in het tijdsbeeld: minder niveaus van
overleg, meer horizontale communicatie.
Daarom willen we de bestuursstructuur
aanpassen.
Op dit moment worden de afdelingen
geleid door een coördinator of activiteitenleider, gekozen door de leden van de
betreffende afdeling, en er hoeft alleen
een kleine bijdrage betaald te worden per
keer dat je aanwezig bent of wanneer je
deelneemt aan een toernooi of een andere
activiteit.
Lees verder op pag. 10
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Vervolg van pag.9.
Toelichting agendapunten ALV
Bij de meeste afdelingen worden de
belangrijkste onkosten vergoed vanuit de
verenigingskas, alleen bij de biljartafdeling wordt nog een extra bijdrage
gevraagd voor het onderhoud van de
biljarts. Alles in goed en verstandig
overleg.
Zoals we gemerkt hebben, hebben veel
nieuwe leden de weg naar onze
vereniging weten te vinden, en misschien
wel mede doordat het betalen van
“dubbele contributie” is afgeschaft.
Maar waar blijft in dit plaatje de AVA?
Ons voorstel is om deze vorm van
overleg plaats te laten maken voor een
Coördinatorenoverleg , waarin het
Hoofdbestuur met de activiteitenleiders
(coördinatoren ) de activiteiten en
evenementen bespreekt en zich ook laat
adviseren over het te voeren beleid.
Maar het is aan de ALV om te beslissen
of we de oude structuur willen handhaven
of dat we willen doorgaan op de manier
waarop we dit jaar gestart zijn. Mochten
de leden voor het laatste kiezen dan
betekent dat wel dat ons Huishoudelijk
Reglement zal moeten worden aangepast.
Onder meer Artikel 13 verdwijnt in zijn
geheel, maar ook op andere plaatsen zijn
aanpassingen nodig.
Omdat we werken naar een grotere
toegankelijkheid tot alle afdelingen op
ieder moment en voor ieder lid, willen we
ook een soepeler beleid voeren naar
nieuwe leden toe. Het bestuur wil een
nieuwe vorm van proeflidmaatschap
introduceren in de vorm van een
Strippenkaart met 10 vakjes. Het is een
soort gastenkaart of proeflidmaatschapsPagina 10

februari 2017

kaart, die een waarde heeft van € 25 en
het recht geeft om maximaal 10 keer deel
te nemen aan verenigingsactiviteiten. Er
is behoefte aan zo’n kaart omdat leden
graag hun gasten willen introduceren,
terwijl deze mensen vaak te kort hier zijn
om lid te worden en het maandlidmaatschap nogal duur wordt gevonden.
Administratie gebeurt door bij iedere
activiteit, c.q. clubbezoek een van de 10
vakjes door te kruisen. Er ligt al een
ontwerp voor de kaart klaar. Om fraude te
voorkomen zal de kaart wel moeten
worden voorzien van een watermerk of
reliëfdruk. De maandlidmaatschappen
kunnen dan vervallen als deze kaart
wordt ingevoerd. Maar het is aan de leden
om te beslissen of we er mee doorgaan en
daarom is de Strippenkaart op de agenda
van de komende ALV gezet.
Reden genoeg om allemaal aanwezig te
zijn tijdens de Algemene Leden
Vergadering op 13 maart!
Chris van Gennip, secretaris

Nieuwe start Jeu de Boule!
We gaan wat doen aan de verminderde
de belangstelling voor het Jeu de Boule.
Veel boulers zijn afgehaakt omdat we nu
veel minder banen hebben en er
niemand was voor de organisatie.
Dat gaat veranderen,
Bert van Duivenbode en Toon
Akkermans nemen het voortouw en gaan
het boulen runnen. Ze hebben plannen
voor 3 extra banen die snel kunnen
worden gerealiseerd.
Elke maandag om 10.30 uur kunt u
komen boulen op de baan bij ons wel
heel gezellige, knusse terras. Heerlijk
beschut en zo nodig verwarmd!
Kom gewoon (weer) eens kijken. Bent u
pas NVCB-lid? Dan bent u zeker van
harte welkom!
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www.eurocarslanucia.com
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Entertainment 2017….
Uitstel, maar geen afstel!
In oktober is onze Entertainmentgroep
weer met veel plezier begonnen aan de
voorbereiding van een nieuwe aflevering
van de zo succesvolle NVCBEntertainment uitvoeringen.
Het lot was onze groep echter niet goed
gezind; een groot deel van de leden kreeg
de afgelopen maanden te maken met een
ernstige ziekte, van henzelf of van hun
partner.
Enkelen moesten daardoor terug naar
Nederland en anderen waren niet meer in
staat of in de gelegenheid aan de
Entertainmentgroep mee te doen. Een
moest zelfs voor altijd afscheid van haar
echtgenoot nemen.
Natuurlijk heerst ook in onze groep iets
van ¨The Show Must Go On¨ en het lukte
aanvankelijk nieuwe versterking te
vinden of vroegere leden weer te
bewegen mee te doen.
Toch ontbreken er nu nog te veel
spraakmakende talenten om nog een
leuke en gevarieerde Entertainmentshow
te kunnen maken.
Met pijn in het hart hebben we dan ook
moeten besluiten dat er dit jaar geen
NVCB Entertainmentshow kan worden
uitgevoerd. let wel dit is niet het einde
van deze show, volgend seizoen gaan we
er weer met meer en vast ook veel nieuwe
mensen iets geweldigs van maken.
Wij van de groep, maar zeker ook de
leden van de NVCB beleven er teveel
plezier aan om te kunnen stoppen, we
kijken al uit naar het nieuwe seizoen!
Voelt u er voor volgend jaar mee te doen
met welk optreden dan ook, meldt u bij
ondergetekende!

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.

 NVCB-Bestuursvergaderingen


deels toegankelijk voor leden
maken.
Bij de eigenaren van het
braakliggende terrein tegenover ons
gebouw informeren of daar (voor
een zacht prijsje) tijdelijke boulebanen mogen worden gemaakt.

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

 De tafeltennistafel altijd uitgeklapt,
dus gebruiksklaar laten staan. Dat
zal het gebruik zeker stimuleren.
Misschien is ook bij de gemeente
een vaste, stenen tafel aan te vragen.

Aad Wesseling
Pagina 13
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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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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 15
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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.
Pagina 16
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Waar gaan we nu eens heen?
Verassingen in de Costa Blanca 5
We kennen dat wel, 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 bestemmingen. Volkomen willekeurig gekozen en zo gevarieerd
mogelijk.
In de kolom hiernaast staan de bestemmingen die we al eerder hebben aangegeven,
de laatste bovenaan en de onderste valt er
na enige tijd af.
We kunnen op een mindere dag ook eens
naar een museum, er zijn er nog heel wat
aan de Costa Blanca maar ook weer vooral
richting Alicante of Valencia.
In de directe omgeving is niet veel te vinden, maar een leuke is toch wel het Chocolade museum in Villajoyosa.
Daar is te zien is hoe chocolade nu eigenlijk wordt gemaakt hoe men het vroeger
voor elkaar kreeg.
Alles over cacao en de heel ingenieuze
apparaten om er chocolade van te maken.
De high-tech robots van nu maar vooral
ook de historische machines uit vervlogen
tijden. Alle chocolade heerlijkheden die er
nu worden gemaakt zijn er uitgestald en
natuurlijk ook te koop!

Chocolade museum Villajoyosa

https://www.valor.es/en/chocolate-museum

Vorige tips:

 Klassieke muziek voor
de liefhebber

www.momentosdemusica.es

 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
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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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Clubkampioenschap Biljarten 2017

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

En de winnaar is.. Leo de Vrede!
Op zaterdag 28 januari is weer het
traditionele clubkampioenschap
biljarten Libre gehouden.
De strijd was spannend en hevig.
De onverwachte, maar trotse winnaar
hier met de wisselbeker.

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?
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Amandelbloesem, mis het niet !

De eerste weken van februari heb je grote kans dat
het gebeurt denken wij. De amandelbloesem. Maak
daar tijd voor want een flinke wind en je mist de
roze en witte vacht die over de valleien, heuvels en
dalen van de Costa Blanca is gelegd.

WAAR?
De akkers rondom Elche. Of die langs de prachtige
weg van Parcent naar Castell de Castells, maar die
zou ik als laatste pakken, omdat de amandelbomen
daar wat later uit de knop komen. Net als in de
dalen rondom Guadalest. Ga dan terug via Alkalali
naar de Jalonvallei en dan door via Benissa en haar
heuvels en terrassen naar Teulada
En je hebt een pracht dag achter je, net als foto´s
waarmee je al je vrienden kunt verwennen (of de
ogen een beetje uitsteken en laten zien dat die
beslissing om hier te zijn toch niet zo´n gekke is
geweest). Heb je nog wat meer tijd of woon je wat
zuidelijker kies voor Sella, waar je
bergbeklimmers, zich door de rose en witte sluiers
heen ziet haasten op weg naar één van de vele
klimwanden. In ieder geval mis het niet. Veel
plezier.

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

Jaargang 40

Geluk 1

Hoe je het ook draait of keert; mensen
hebben mensen nodig. Mensen houden
van mensen. Het probleem met mensen is
echter dat ze ook lelijk zijn. Onaardig
vaak. Gemeen komt ook voor. En heel
vaak hebben ze een andere mening. Ze
maken andere keuzes. Dragen andere
kleren. Hebben vaak hun eigen kleur.
Doen meestal anders dan ze zijn.
Gedragen zich. Allemaal ongezellige
zaken. En dat alles vinden wij van andere
mensen en andere mensen vinden dat van
mij.
Dat alles concluderend, is het niet zo gek
dat ik eenzaam ben. Soms, maar als er
niks verandert wordt 'soms' regelmatig.
En dat is foute boel.
'Geen plaats in herberg of huis'. Oké, de
kerst is voorbij.
Maar zou het niet kunnen dat er toen,
destijds waar dat verhaal over gaat, kleine
leugens werden verteld? Zo van 'best wel
plaats, maar je gezicht staat mij niet aan.
En je kleren bevallen me evenmin. Met
die dikke buik weet ik ook geen raad. Die
ene vond het nog wel een beetje zielig.
Zo van; vooruit dan maar, de staldeur is
open en er is daar wel wat stro. Maar pas
op met roken. Ik zeg maar wat. Het is al
zo lang gelee. Over 'wat zeggen'
gesproken. Daar moet ik vanaf volgend
jaar meer op letten.

februari 2017

Geluk 2

Een mens kan niet alles zeggen wat hij
vindt of denkt. Steeds vaker denk ik; –
dat zeg je nou wel, maar de ander heeft
nu verdriet.
Ik blijf erbij dat spreken ook goud is,
maar steeds vaker ben ik blij dat ik
gezwegen heb.
Ik las een poosje terug nog, het
ochtendblad van 08.00 uur tot 14.00 uur.
Ik vergat geen letter. Ook van de
advertenties. De laatste maanden echter
begin ik steeds vaker het lezen van de
krant ongezellig te vinden. En vind de
koppen, niet zelden, genoeg om te weten.
Ergo; – klaar om 12.00 uur. En meer tijd
om wat anders te doen. En inderdaad, zijn
andere dingen soms niet voorradig. En
dan zit ik te niksen. Me te vervelen. Zo
zit er dus binnen de veilige muren van
zijn eigen woning, een alleenstaande
oude man, zich – onzichtbaar voor wie
dan ook – soms stierlijk een beetje te
vervelen. En nu komt het; vervelen en
niemand in de buurt lijdt tot
eenzaamheid. En ik vertel dit – zoals al
mijn stukjes – eerst tegen mezelf en later
op deze plek tegen jullie.

Aart Krijgsman
Ook te volgen op www.zestigplus.nl
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In gesprek met Janus de Dooij
Sinds kort is
Janus mijn
bridgepartner.
Ik wilde wat meer
van hem weten
maar tijdens het
bridgen kun je
niet met elkaar
praten dus besloot
ik hem te vragen
voor het interview in de Por Favor.

Fokker Friendship 27. Hij volgde ook nog
de avondschool VEV in Bergen op Zoom
om zich nog meer in de electrotechniek te
bekwamen en haalde zijn diploma.
Op het moment dat Fokker minder
opdrachten in de portefeuille had werd hij
ontslagen. Dat deed pijn....! Fokker vroeg
hem echter na 2 maanden terug te komen.
Inmiddels had hij werk gevonden bij
VALCO een bedrijf dat automaten
ontwikkelde, zoals flipperautomaten,
jukeboxen en kermiskasten.
Tijdens een zgn. “stilzit” bij de bridgeHij ging niet in op het verzoek van Fokker
middag vandaag, neem ik hiervoor papier en en bleef bij VALCO werken tot ie in dienst
pen en we beginnen aan ons gesprek.
ging.
Janus is een van de jongsten bij de club, hij
is pas 64 jaar, geboren in het West
Brabantse Ossendrecht dicht bij de
Belgische grens, met toen slechts 4000
inwoners. Na de kleuter- en lagere school
ging hij naar de LTS in zijn woonplaats. De
katholieke broeders uit het klooster hadden
deze school speciaal voor de jongens uit
Ossendrecht en directe omgeving opgericht.
Janus was een goede leerling en mocht 2
In zijn vrije tijd maakte hij in de kroeg
klassen overslaan. Na het behalen van zijn
kennis met het biljart. Hij speelde samen
LTS-diploma voor electrotechniek wilden
met een aantal vrienden. Biljarten was stoer.
zijn ouders dat hij ging werken. Janus wilde Er werd een biljartclub opgericht in Ossenzelf liever verder studeren. Er werd een
drecht en hij schafte privé een biljarttafel
compromis gevonden. Hij solliciteerde bij
aan. Daarvoor moest er in huize de Dooij
Fokker. Er waren 6 vacatures en hij werd
een aantal slaapkamers opgeofferd worden.
gekozen uit een groep van 200 sollicitanten. Dit met volledige instemming van zijn
Hij werd opgeleid in de bedrijfsschool van
vader. "Hij vond het fantastisch" vertelt
Fokker en was erg in zijn element.
Janus. Janus ging in de leer bij een
Belgische biljarter en speelde ook in
competitieverband.

Hij werd aangesteld om te werken in de
groep F27 die zich bezighield met het
onderhoud en de reparatie van de bekende
Pagina 24

Janus diende in militaire dienst bij de
verbindingstroepen in Ossendrecht waar ze
voornamelijk militairen begeleidden die op
herhaling gingen.
Na zijn diensttijd werkte hij korte tijd bij
Bradfort in Putte en Imca resp. een sokkenen kartonnagefabriek.
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De langste tijd (24,5 jaar) heeft hij gewerkt
bij Vlodrop, een onderneming met recycling
van fotografisch afval als core business.
Janus ontwikkelde hier apparaten voor de
waterhuishouding. Deze werden in heel
Europa verkocht.

februari 2017

werkweek. Nadat Janus werd overgeplaatst
naar Amarant in Tilburg stopte hij na 1 jaar.
Een van zijn collega's van Voldrop die een
huis in Altea had vertelde daarover altijd
enthousiaste verhalen. Cobi en Janus
besloten hun huis in Nederland te verkopen
en hun geluk verder in Spanje te zoeken. Zij
maakten ook kennis met Altea, werden
verliefd op deze plaats en vonden er een
schattig appartement om in te wonen.
Op de fiets passeerden ze NVCB (toen nog
aan de N332) en gingen daar een kijkje
nemen. Ze werden lid en zette zich vanaf het
eerste moment in als vrijwilliger voor de
vereniging. Janus begeleidt nu in de nieuwe
locatie met veel voldoening een aantal
beginnende biljarters.
Vorig jaar is bij Janus de ziekte van
Parkinson vastgesteld en bij hem is bij het
biljarten daardoor de controle verminderd.
Overigens probeert hij met dit feit op een
goede manier om te gaan en te leven. Hij is
positief ingesteld en heeft meer aandacht
voor de dingen die hij wél kan i.p.v. omgekeerd. Daarbij ondersteunt hij Cobi zoveel
mogelijk bij haar werkzaamheden voor de
vereniging.
De stilzit is voorbij, ons gesprek is voorbij.
Janus, bedankt!

Toen hij 24 jaar was adviseerde zijn moeder
hem naar dansles te gaan. De vrouw die hij
het eerst ten dans vroeg was Cobi (onze
penningmeester). Na dansles gingen zij die
danspassen ook samen oefenen in de flat
waar Cobi woonde. Toen hij een keer na het
drinken van een paar wijntjes besloot niet
meer in de auto te stappen en bij Cobi te
blijven slapen, heeft zijn moeder de politie,
de ambulance en de dansleraar gebeld om er
achter te komen waar hij bleef. Toen hij 27
jaar was trouwde hij met Cobi en ze kochten
een huis in Bergen op Zoom.
Janus sloot zijn carrière af bij de stichting
NCWAC in West Brabant, een organisatie
voor de zorg van gehandicapten.
Hij werkte daar ruim 10 jaar. Hij werd als
conciërge gevraagd voor 15 uur en wist deze
Marianne de Wit, redactie
functie uit te bouwen tot een volledige

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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Ik las in El PAÍS
Taalperikelen
Zo’n vijfentwintig jaar geleden reden
mijn man en ik met onze caravan door
Galicië. We stalden onze combinatie
voor een restaurantje in een dorpje en
lieten ons de tapas goed smaken. Toen
we klaar waren probeerden we de
stramheid uit onze
botten te verdrijven
door wat
stressoefeningen naast
de auto. Het zwarte
tasje met onze
paspoorten, creditcards en
andere reispapieren werd
op het dak van de zwarte
auto gelegd. De rest laat
zich raden. Zeventig
kilometer verderop bij een tankstation
stonden we met lege handen. Terug in
het dorpje waar we gegeten hadden, was
geen spoor van ons eigendom te vinden
en we moesten aangifte doen bij de
plaatselijke politie. Het duurde uren
voordat er iemand gevonden was die
ook maar een paar woorden Engels
sprak Spanjaarden en vreemde talen,
meestal niet zo’n geweldige combinatie.
Hoewel de meesten van ons al jarenlang
aan de Costa Blanca overwinteren, wil
het bij ons ook vaak nog niet echt
vlotten met de Spaanse taal. Sommige
Nederlanders en Belgen redden zich
heel aardig al zal vloeiend spreken wel
altijd een onbereikbaar ideaal blijven.
Denk je bijvoorbeeld dat je in
vlekkeloos Spaans een vraag stelt blijk
je weer net de klemtoon verkeerd te
hebben gelegd en krijg je een totaal
onbegrijpelijk antwoord of spreken ze
verder Engels tegen je. Anderen komen
niet verder dan een paar woordjes als

pan, pescado, cortado of cervesa en
behelpen zich verder in gebarentaal. En
ze blijven zich afvragen wat er toch
bedoeld wordt als ze in een restaurant
wordt toegeroepen: Buen Provecho!
Gelukkig hebben wij binnen onze
vereniging in Joke Krediet iemand die
vloeiend Spaans en nog steeds goed
Nederlands spreekt en
geweldig haar best
doet onze taalbarrières
op te ruimen. Maar ik
kon toch een gevoel
van leedvermaak
niet onderdrukken
toen ik in El País
las hoeveel moeite
het Spaanse
filmsterren kost om hun teksten
in vlekkeloos Engels uit te spreken in
Amerikaanse rolprenten. Antonio
Banderas kwam in zijn eerste contact
met een Amerikaanse producer niet
verder dan: “Yes, Of course en I can do
that”. Kennelijk zei hij dat heel
overtuigend want hij kreeg de rol en
mocht zijn debuut maken in een film
waarin hij Engels moest spreken. Maar
een maand voor de opnames moest hij
aan de bak en begon een dagelijkse
“kwelling”: in een gespecialiseerd
instituut kreeg hij dagelijks acht uur
Engelse les. Toch was het resultaat niet
denderend en Antonio zag zich
genoodzaakt zijn rol in het script
fonetisch uit het hoofd te leren! Ook
Penélope Cruz overkwam zoiets toen ze
zich in de USA vestigde. Ze leerde haar
tekst van buiten zonder dat ze exact wist
wat ze zei en kende zo weinig Engels dat
ze ongemerkt haar kapper een oneerbaar
voorstel deed door om een “blow job“ te
vragen in plaats van een “blow dry”.
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De meeste filmsterren of toneelspelers
van Spaanse origine, die Engels moeten
leren, nemen hun toevlucht tot intensieve
lessen en gespecialiseerde leraren.
In Nederland zouden ze hiervoor terecht
komen bij het Taleninstituut van de
nonnetjes in Vught, al wijden deze
religieuzen zich intussen al lang weer
aan andere goede werken.
In Spanje had je tot voor kort niets wat
daar ook maar bij in de buurt kwam.
Javier Barden, die een hoofdrol had in de
film “Before night falls” over een
Cubaanse dichter/schrijver, moest eerst
leren om correct Engels te praten en
moest zich daaroverheen Engels met
een Cubaans accent eigen maken. De
taal is in veel gevallen een klip die
Spaanse filmsterren moeten omzeilen als
ze carrière willen maken met rollen in
het buitenland.

Iets meer over de Amandel
De amandelboom is inheems in Centraal-Azië
en het oostelijke Middellandse-Zeegebied.
Sinds meer dan tweeduizend jaar wordt hij in
het mediterrane gebied gecultiveerd. Men
vermoedt dat handelaren amandelbomen vanuit
China langs de oude zijderoute naar Europa en
het Midden-Oosten gebracht hebben. Spaanse
Franciscaner monniken brachten de
amandelboom in de zeventiende eeuw naar
Californië. De professionele amandelteelt begon
pas in de negentiende eeuw.
Tegenwoordig zijn Italië en Spanje de
belangrijkste exportgebieden. De amandel is
een tamelijk grote boom of struik met een open
kroon. Hij heeft in zijn wilde vorm doornige
takken met een grijze bast. De bladeren zijn
langwerpig, langs de randen gezaagd en
'glanzend donkergroen. Vanuit de oksels van de
voorjarige bladeren komen meestal drie
knoppen te voorschijn.
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Want het gaat vaak niet alleen om een
rol, maar ook om de promotie van de
film, die in de taal gebeurt waarin de
film is gedraaid.
Maar ook als een Spaanse film buiten
Spanje wordt gelanceerd, zoals
bijvoorbeeld “Hable con ellas” van
Pedro Almodóvar, gebeurt dat in het
Engels. En dan kom je niet ver met een
paar fonetisch uitgesproken zinnetjes. Je
moet de taal zodanig beheersen dat je
vragen kan begrijpen en beantwoorden.
Tegenwoordig bestaan er
gespecialiseerde instituten zoals El
Centro del Actor, waar filmsterren
specifiek worden voorbereid op wat ze
te wachten staat. Want niet iedereen
krijgt net als Antonio Banderas een rol
met een overtuigend: “I can do that”!
Chris van Gennip-van der Scheer
Twee daarvan zijn bloemknoppen.
In het najaar beginnen zich de bloemknoppen te
ontwikkelen die in februari gaan bloeien. De
bloemen staan paarsgewijs. De langwerpige
kelkbladeren zijn langs de rand viltig behaard.
De kroonbladeren zijn roze, soms donker
geaderd.
De amandelboom is eenhuizig en wordt door
insecten bestoven.
De bloem ontwikkelt zich tijdens de zomer tot
een grijsgroene, fluweelachtig behaarde
steenvrucht die op een kleine perzik lijkt. De
kern zit ingepakt in drie lagen: een donzige,
leerachtige laag met daarin geelbruine, ovale
noten die bezet zijn met ondiepe putjes. De
eigenlijke amandelpit wordt omhuld door een
vliesje. Botanisch gezien is de amandel geen
noot, maar hoort, net als kers, perzik, pruim en
abrikoos tot de steenvruchten. De bloemen
bevatten veel nectar waar natuurlijk allerlei
soorten insecten op af komen.
Redactie
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Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

“Vlotte service en eerlijke prijzen”
Digitale installaties voor Nederlandse en Vlaamse programma’s

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Wij bieden u iedere dag een lunch-menu aan
bereid door onze chef-kok.
Voorgerechten :

Spaghetti Bolognese, Vissoep
Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail, Hertenpaté
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten :

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Varkenshaas met Champignonsaus
Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus (supplement € 2,00)
Zalmfilet of Dorada (supplement € 2,00)
Groenten en frites
Dessert :

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 15,incl. wijn, brood en aioli.
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30

Nederlandstalige

TANDARTS

Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

avanbergeyk@hotmail.com

- Al 26 jaar hét adres aan de Costa Blanca
Voor de installatie van de offíciële
HD ontvangers voor de Nederlandse en
Vlaamse TV zenders tegen een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
- Installatie binnen 24/48 uur
- Problemen? Bel ons en wij lossen ze op.
Satcom España S.L.
C/ Cervantes 17
03510 Callosa d´En Sarria
E-mail: info@satcomdigi.com

Tel.:

Fax:

965
609
629
965

882
601
338
881

288
784
868
947

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD
Seguros -Verzekeringen - Insurances

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 966 860 611 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Llégua, 23
Arabi Plaza Alfaz del Pi
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
09.00 - 14.00 en s’middags op afspraak.
E-mail info@mcsseguros.net

C.C. Bahia de las Dunas 53
San Fulgencio
Tel: 96 672 80 01 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
10.00 - 15.00 uur.
Website www.mcs-verzekeringen.net
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Misterieuze Costa Blanca, Sagen en legenden uit de Costa Blanca
Roeland en de Puig Campana
Als we langs de kust rijden en Benidorm
passeren en we kijken landinwaarts, zien
we daar die reusachtige berg, de Puig
Campana, die het hele landschap beheerst
en aan wiens voet het dorp Finestrat ligt.
Langs de linkerkant boven in de berg zien
we ook een soort vierkant gat dat vanaf
grote afstand een regelmatige vorm heeft
en dus lijkt uitgehakt te zijn in de berg. Het
is normaal dat rond dit gat een legende is
ontstaan.
Dit gat wordt ook in verband gebracht met
het eiland van Benidorm, want het gerucht
doet de ronde dat dit ‘ontbrekend’ gedeelte
van de berg omlaag stortte, in zee terecht
kwam en daar nu ligt als het eiland.
Maar hoe gebeurde dat dan? Een
vulkaanuitbarsting? Een aardbeving?
Erosie door de loop der eeuwen? Nee, dit
zou allemaal voor de hand liggend zijn.
Een legende gaat veel verder dan gewone
natuurverschijnselen.
Die legende vertelt ons precies wat er
gebeurde en hoe dit gat, het zogenaamde
“Tajo de Roldán” ontstaan is. In lang
vervlogen tijden leefde in de bergen de
reus Roldán, in het Nederlands Roeland.
Hij was heer en meester in die bergen en
had er een hut gebouwd om zich bij kou en
regenweer te kunnen beschutten. Met zijn
reuzenvoeten kon hij op gelijk welk
moment in een mum van tijd ter plaatse
zijn en zelfs de wilde dieren in de bergen
respecteerden hem. Hij was de
onbetwistbare koning van de Puig
Campana. Als het warm was, daalde hij
soms af naar het strand om zich in zee te
baden. De andere mensen vluchtten dan
snel weg om hem niets in de weg te leggen,
want tegen zo’n reus durfde niemand het
op te nemen.

Maar Roldán legde niemand iets in de weg,
was altijd bedaard en vriendelijk tegen
andere mensen, maar zocht nooit contact.
Hij leefde eenzaam en alleen daar in de
bergen. Maar Roldán was niet gelukkig,
constateerde men. Hij lachte nooit, had
altijd een min of meer droevige
uitdrukking, liep altijd alleen rond alsof hij
iets of iemand zocht en niet kon vinden.
Op een keer, op weg naar zee om zich te
baden, ontmoette hij een meisje, zo mooi
als... ja, zo mooi als meisjes alleen maar in
sprookjes en legenden kunnen zijn. Ze
speelde in zee met de golven, en toen ze de
reus zag naderen wou ze snel wegvluchten,
maar Roldán versperde haar de weg en
glimlachte vriendelijk om aan te tonen dat
hij geen kwaad in het schild voerde. Op
een kokette manier, zo beleefd als een reus
uit de bergen maar kan zijn, maakte hij van
zijn handen een soort badkuip waarin ze
zich kon baden.
Het meisje was gerustgesteld. Ze lachte. En
ook Roldán lachte. Het was de allereerste
keer dat men de reus zag lachen. Voor het
eerst zag men ook dat hij menselijke
trekken had. Ze lachten en lachten en op de
duur lachte de reus zo luid dat de bergen er
van daverden
Vanaf dan waren ze onafscheidelijk.
Roldán nam haar mee naar zijn hut in de
bergen en richtte die helemaal in naar haar
smaak en ook zij was gelukkig. Men zag ze
nu heel vaak samen door de bergen
dwalen, lachend en spelend, het
gelukkigste paar van de hele provincie. In
de zomer sliepen ze onder de sterrenhemel
en Roldán wist de heerlijkste en geurigste
kruiden staan om daarvan een bed te
maken voor zijn geliefde.
Verder op pag. 34
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Maar het geluk was slechts kortstondig.
Op een dag, tijdens een tocht door zijn
gebied, ontmoette Roldán een vreemde
figuur, meer een schaduw, sinister en
dreigend. “Wat wil je hier?” vroeg hij.
De schaduw antwoordde met een kille
stem: “Ga snel terug naar uw hut, als je je
vrouw nog levend wil weerzien. Want zij
zal sterven met de laatste zonnestraal”.
Roldán, helemaal ontdaan, haastte zich
naar de hut en vond daar inderdaad het
meisje stervende, zoals de vreemde figuur
voorspeld had. Hij was buiten zichzelf en
wist niet wat te doen. Wat kon hij trouwens
doen? Hij zette zich neer naast zijn geliefde
en keek steeds weer naar de zon, die dieper
en dieper zonk naar de berg om daarachter
te verdwijnen. En met de laatste
zonnestraal....
Hij keek weer naar de zakkende zon en
plotseling, als in een wilde furie, sprong hij
recht, holde naar de bergkam en begon
wild een gat te hakken. Het rotsblok dat hij
uitgehakt had zwierde hij in zee. Op die
manier zou de laatste zonnestraal nog even
wachten en zou zijn geliefde nog enkele
minuten langer leven. En zo was het. Ze
glimlachte nog naar Roldán alvorens ze
voorgoed de mooie ogen sloot.
Roldán nam het lichaam in zijn armen en
met betraande ogen begaf hij zich op weg
onder de sterrenhemel. De maan verscheen,
maar kon evenmin het leven terugschenken
aan het meisje. De weerschijn van de maan
in de zee trok de reus aan. Hij droeg het
meisje naar beneden, naar het strand, de
zee in, in de richting van het eiland. Nog
eenmaal keek hij naar dat mooie gelaat in
het licht van de maan, dan droeg hij haar
onder water, hief even het eiland op en
begroef zichzelf met zijn geliefde onder
wat eens de rots was in de Puig Campana.
Er zijn vele versies van deze legende, een
van de mooiste wellicht uit de provincie,
maar ook een van de minst complete.
Het is bij legende niet veel voorkomend dat
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een profeet, zoals hier ‘de schaduw’ een
profetie zegt zonder een reden op te geven.
Het zou normaal geweest zijn dat Roldán
hem bijvoorbeeld had verboden zich op die
berg te vestigen of iets in die zin. Ook is
het ongewoon om die profeet niet te
noemen.
De Franse held Roeland, legeroverste
onder Karel de Grote, de held van de slag
bij Roncevalles, zou boven op de berg een
gevecht hebben geleverd met een moorse
kapitein. Op het ogenblik dat de moor op
de grond lag en Roldán met zijn zwaard
sloeg, rolde de moor opzij en het zwaard
hakte een groot stuk uit de rots. Dat stuk
rolde omlaag, de zee in, en werd het eiland
van Benidorm.
Volgens een andere versie was het het
paard van Roeland dat met een enorm
hoefslag het stuk uit de rots sloeg.
In ieder geval is de Puig Campana een
magische berg, die deel uitmaakt van de
keten van de Cordilleras Prebéticas, met
een hoogte van 1406 meter, de tweede
hoogste van de provincie, na de sierra de
Aitana en dat in vogelvlucht op nauwelijks
tien kilometer van de kust van de
Middellandse Zee.
Op 24 januari 2009 werd een groot deel
van de berg door brand geteisterd. De
oorzaak was het omvervallen van
een hoogspanningsmast door de hevige
wind en ongeveer duizend hectare werden
door de vlammen verwoest. Niet minder
dan 25 urbanisaties dienden te worden
ontruimd met in totaal 15.000 personen die
voor een nacht of enkele nachten een ander
onderkomen dienden te zoeken. Maar daar
zit Roldán niet tussen. Misschien de
geheimzinnige vreemdeling, de schaduw..?

Uittreksel van: Renaerts, Hugo.
'Mysterieuze Costa Blanca.
(Met toestemming van de auteur)
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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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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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Computernieuws
Open eens een gratis DropBox!

Een betere back-up is nauwelijks denkbaar.

DropBox? Velen zullen er wel eens van
gehoord hebben maar kunnen zich niet
voorstellen wat het eigenlijk is.

Zo heeft DropBox nog veel meer handige
extra´s, maar daarover later.
Eerst maar eens zien hoe je nou een
DropBoxmap op je computer of tablet krijgt.

Toch is het een van de handigste
hulpmiddelen die we op de P.C of Tablet
kunnen installeren.
Het is te zien als een flink stuk extra
geheugen (2GB) dat niet in de computer zit
maar ergens in de “Cloud”. Het staat wel in
verbinding met je computer, dus is het
eigenlijk een verlengstuk van je eigen
geheugen!

Ga daarvoor naar www.dropbox.com.
Op die DropBox pagina moet je eerst
registreren waarmee gelijk ook een account
hebt. Dus nog niet aanmelden want voor
DropBox besta je nog niet.
Je hebt dan een Dropboxmap die je kan
bereiken door je eenmaal aan te melden
waarna het openen via een te maken
snelkoppeling automatisch gaat.

Het is bovendien een heel slim stuk
geheugen. Zo is het is bereikbaar vanaf elke In de zo aangemaakte map kunnen weer
computer waar ook ter wereld!
extra (sub) mappen worden gemaakt en nog
Gaat er iets fout met je computer, geen nood, wel zo het een en ander.
het geheugen in DropBox onthoudt alles.
Wil je er meer van weten of eens uitproberen
Het kan nog gekker, wis je per ongeluk je
ga dan eens naar de website “gratiscursus.be/
bestanden in je DropBoxmap, dan heb je nog dropbox” en fantastische site waar voor bijna
dertig dagen om het terug te halen!
elke computer- of tablettoepassing een
Heb je per ongeluk een bestand verpest?
handige korte uitleg te vinden is!
Ook dan is er niets aan de hand want ook
alle oude versies worden bewaard.
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:
1. Stofzuiger Rowenta 2000 W;
zeer goede staat € 15,00
2. Keukentrapje 2 treden;
z.g.a.n. € 17,50
3. Staande ventilator, beweegbaar in
3 standen € 12,50
Reageer voor 26 februari as.
bij Hanneke Verkuil, tel. 654 124 991
1. Nieuwe toiletverhoger,
vraagprijs € 20,00
2. Multi groente- of fruitversnipperaar,
nieuw € 10,00
Ko Staneke
Een mooie scooter 50CC kilometerstand 2000 met helm prijs: € 600,telefoonnr: 617 623 863
Gevraagd

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

Staande boekenkast, max. 100 cm breed
voor openbare boekenkast in onze centrale ruimte.
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NVCB Leden reis
In maart gaan we naar een stad waar je zeker eens geweest moet zijn:

MADRID !
5 dagen Madrid van 20 tot 24 maart 2017
We verblijven in HOTEL GAVINET 4****
Half Pension incl. water en wijn








Bezoek Escorial
Panoramische stadsrondrit met gids
Vallei van de Gevallenen
Vrije tijd
Eventueel bezoek aan Kathedraal van Don Justo
Op terugreis stop in Toledo met vrije tijd.
Dit alles voor de prijs van € 425,- per persoon
Toeslag 1 pers. Kamer € 110,-.

Opgave tot 10 maart 2017 Alleen bij: Ank Akkermans
Maandag en Vrijdagmorgen op de club. Of tel. 619508134
Minimale deelname 30 pers.

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

(Alicante) España
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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
Lage Rugklachten, laat er iets aan doen!!
Rugpijn. Het is de meest voorkomende klacht bij ons in de
prakrijk en dan vooral de pijn in de onderrug. Vaak lopen
mensen er al jaren mee rond, maar ook acute lage rugpijn
is een veelgeziene klacht. Die mensen die de klachten al
jaren hebben, denken dat de pijn die ze hebben gewoon bij
hun hoort.
Vaak is er ook sprake van dezelfde klachten
bij ouders of andere familieleden en wordt de
rugpijn gewoon geaccepteerd. Dit wordt ook
meer dan eens versterkt door “diagnoses” als
slijtage of “de wervels zitten in elkaar
gedrukt”…
Het is echter meestal absoluut niet nodig om
te blijven rondlopen met lage rugklachten. De
oorzaak van lokale lage rugklachten is vrijwel
altijd een functioneel problem. Dit betekent
dat de rug eigenlijk constant verkeerd gebruikt
wordt. Door dit verkeerd gebruiken, kunnen
verschillende structuren worden overbelast.
Meestal zijn dat de gewrichten in de lage rug,
maar ook de zenuwen kunnen worden
overbelast en dat geeft dan weer uitstraling
naar één of twee benen. Deze oorzaak kan
NIET worden waargenomen op een
röntgenfoto of MRI, maar moet worden
gediagnostiseerd met een gedegen lichamelijk
onderzoek.
De gewrichten die het het vaakst zijn
overbelast zijn de facetgewrichten in de rug.
Dit zijn de kleine gewrichtjes aan weerskanten
van de wervelkolom. Deze worden vooral
overbelast als iemand een (te) holle rug heft.
Door de holle rug staan deze gewrichtjes
eigenlijk altijd in elkaar gedrukt en dat gaat op
een gegeven moment irriteren en dus pijn
doen. Vaak klagen dit soort patiënten over een
geschiedenis van heel veel jaren rugpijn die
komt en gaat. Vaak slapen ze op de buik en
worden heel erg stijf wakker, opstaan uit een
stoel gaat lastig en meestal voelt het aan of er

kleine pijnlijke stroomstootjes in de rug
ontstaan zijn bij plotselinge, onverwachte
bewegingen.
De andere gewrichten die pijn in de rug
veroorzaken zijn de SI-gewrichten, ofwel de
bekkengewrichten. Deze gewrichten worden
pijnlijk als ze ten opzichte van elkaar
verdraaid staan. Dit word took vaak een
scheef of verwrongen bekken genoemd. Door
de verwrongen toestand van de gewrichten
worden ze overbelast en ontstaat er een
ontstekingsreactie in het gewricht. Deze
oorzaak kenmerkt zich door pijn juist bij
lopen, uitstraling in de bil of lies en vaak ook
uitstraling in het bovenbeen tot aan de knie.
Deze twee oorzaken van lage rugpijn komen
vrijwel altijd gecombineerd voor.
Onze klinieken zijn gespecialiseerd in het
diagnostiseren van de oorzaak en het daarna
behandelen van deze klachten. Door de
oorzaak weg te nemen hoeft u zeker niet met
de rugklachten te leven. Ookal heeft u deze
klachten al jarenlang, is u gezegd dat u ermee
moet leren leven, dat uw rug versleten is en
dat de tussenschijf weg is. Wij hebben een
uiterst hoog slagingspercentage in het
behandelen van lage rugklachten. Om te
weten of u geholpen kan worden moeten wij
altijd eerst uw rug onderzoeken. Daarna
kunnen wij aangeven wat de mogelijkheden
zijn. Het is het in ieder geval het altijd waard
te proberen… Wij horen te vaak onze
patiënten zeggen; “Had ik dit maar eerder
gedaan!”.

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