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Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang
10.00
10.30
10.00
12.00
13.00

Einde
12.30
13.00
13.00
16.00

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

19.30

24.00

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

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

Computers

Hans de Kat

Evenementen
Entertainment

Vacant
Aad Wessling

Gastvrouwen

Antoinette Heijnen

966 868 621
672 556 782
965 878 814
652 433 871

965 878 814

Henny Derksen
Hetty de Kievith
Creativiteit
Instuifsoos
Jeu de Boules

Vacant
Vacant
Bert van Duivebode

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

680 827 342
965 878 814

Ledenadministratie

Wim Heijnen
Corrie van der Vlies
Mona Kapsenberg de Cock
Nanda de Wit
Ida Oomes

619 592 698
672 556 782

PorFaFit

Vacant

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent Vacant

634 366 717

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

Kuieren

653 193 697

redactie@nvcb.net

682 463 744
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Van de voorzitter

Een fris, nieuw NVCB-seizoen is begonnen, een seizoen
met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
Ook dit jaar gaan we weer alles doen om het leven van
Nederlandstalige bewoners van de Costa Blanca zo
aangenaam mogelijk te maken.

We willen dat niet beperken tot de paar
honderd leden die we het afgelopen jaar
konden inschrijven. De vereniging zou
kunnen voortbestaan met het huidige
ledental maar ons doel is voor zoveel
mogelijk mensen van betekenis te zijn.
Want, een mooi Spaans klimaat is
prettig maar heel belangrijk is ook dat
we mensen om ons heen hebben die
belang in ons stellen en waarmee we
kunnen optrekken. Leuke kennissen,
vrienden misschien wel.

Zoals overal is het ook bij ons zo dat te
weinig mensen te veel doen.
Hoe mooi zou het zijn als veel mensen
een enkele keer wat voor de club doen
en er zo per saldo nog veel meer mogelijk wordt? We hebben wat ideeën hoe
dat in de praktijk zou kunnen, daarover
verder in dit blad meer.

Daarom maken we ook dit seizoen weer
veel werk van gezellige maaltijden,
themadagen en andere evenementen die
zeker de moeite waard zullen zijn.
Daarvoor is onze NVCB ruim 40 jaar
geleden immers opgericht.

We hebben dit seizoen ook nog leuke
extra´s. Dankzij de goede samenwerking met het gemeentebestuur van La
Nucia krijgen we de beschikking over
minimaal twee extra Jeu de Boule banen op 100 meter van ons gebouw en
we dus kunnen beschikken over vier
banen. Ook kunnen we de mooie tennisbaan gebruiken die ook al heel dicht bij
ons gebouw is gelegen.

Het werven van nieuwe leden zal
daarom extra aandacht krijgen, we
gunnen het zoveel mogelijk mensen om
ook hun kennissenkring te vergroten en
te genieten van de tientallen activiteiten
die we elk seizoen weer ontplooien.

Verder hopen we dat de leden ook met
nieuwe ideeën en initiatieven komen,
leden met een goed plan krijgen alle
gelegenheid en hulp daar vorm aan te
geven. We horen het graag. Kan niet,
bestaat niet…!

Een probleem is wel dat het moeilijk is
de nodige vrijwillige hulp te
mobiliseren.

Voorzitter NVCB, Sjef van Hamelsveld
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Evenementenkalender
September

4
11
24

NVCB gaat weer open.
Eerste inloopochtend.
3 Gangen diner, nazomeren!

Oktober

8
14
22

Open Dag NVCB.
Bingo met pannenkoeken.
Koffie ochtend met kraampjes.

November

5
13
16
26

Weer een heerlijke uitgebreide Barbecue.
Algemene ledenvergadering. Belangrijk!
Kerstinkopen bij Ikea en naar schoenenfabriek Elche.
Captains Dinner.

December

2
3
16
17
25
31

Klaverjas drive voor NVCB-leden.
Sinterklaasborrel.
Kerstbingo.
Kerstdiner.
Kerstbrunch.
Oudejaarsviering.

Januari

7
27
28

Nieuwjaarsinloop.
Mosselmaaltijd.
Mosselmaaltijd.

Februari

7
11
18
23
24
25

Ladies day (onder voorbehoud).
Valentijnsrit.
Stampot maaltijd.
Entertainment.
Entertainment.
Entertainment.

Maart

4
11

Schilderijen en Crea expositie.
Internationale dag La Nucia.

April

27

Koningsdag.

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

De voorzitter schrijft het al in zijn
voorwoord; de NVCB is er voor
opgericht om het verblijf in Spanje
aangenamer te maken en dat we
daar veel voor willen doen.
Nu is een aangenaam verblijf heel fijn
maar soms willen we naast lekker eten
en leuk beziggehouden worden ook
wel eens het gevoel hebben nuttig
bezig te zijn, iets voor anderen
kunnen betekenen eigenlijk.
Sommigen gaan daar nogal ver in; zij
worden bestuurslid of vrijwilliger en
verzetten, al dan niet achter de
schermen, de bergen werk die nu
eenmaal nodig zijn de vereniging als
de onze draaiende te houden.
Lang niet iedereen zal daarvoor
voelen, we komen nu eenmaal naar
Spanje om te genieten, werken hebben
we in ons leven al genoeg gedaan.

Toch willen de meesten wel “iets”
voor de vereniging doen maar zijn
daar voorzichtig mee omdat niet
zelden dat “iets” uitgroeit tot een
halve dagtaak….!
Juist dat willen we voorkomen door
meer mensen te vragen wat voor de
vereniging te doen. Ongeveer zoals
Annemieke Post in haar stukje
voorstelt over het om toerbeurt
verzorgen van het maandagmorgen12uurtje.
Maar het kan nog verder gaan, zo zou
een klein clubje mensen één maal per
jaar iets leuks kunnen verzorgen. Eén
keer maar in een seizoen, een ander
clubje doet of verzint weer een ander
feestje. Zo blijft het leuk om te doen
Te denken valt aan iets als Carnaval,
Kerst, Valentijns puzzelrit, oudjaarsfeest of een leuke reis, maar ook hier
zijn nieuwe ideeën welkom.
Bestuur

Alvast voor in uw agenda:

Algemene ledenvergadering NVCB

Bij deze “Por Favor”.

Zoals op de laatste ledenvergadering is
besloten loopt ons verenigingsjaar niet
meer van september tot augustus maar
van januari tot december.
Omdat het practisch is een algemene
ledenvergadering (ALV) tegen het eind
van het verenigingsjaar te houden is er
daarom al op 13 november weer een
ALV. Formele uitnodiging en agenda
worden nog per mail verstuurd.

Deze Por Favor is helemaal gericht op
het nieuwe seizoen, veel stukken over
nieuwe ideeën en oproepen om ergens
aan mee te doen
Enkele vaste rubrieken moesten
daarvoor een keertje wijken. Dat gemis
maken we in volgende nummer wel
weer goed.
Redactie
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Restaurant LaCena by Nola

NU
OOK IN ALTEALaCena
AAN DE BOULEVARD!
Restaurant
by

Nola

Dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur
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
jus d'orange, mini
baguettes,
beenham, kaas, jam
en uiteraard een
lekker kopje koffie
voor € 7,95 p.p.

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

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

Geniet van een borrel met een lekker kaasplankje, bitterballen of met onze
pittige gehaktballetjes.

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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Activiteiten

“12 uurtje” Leuk om te doen!
In de twee vorige seizoenen hebben
we bijna elke maandagmorgen een
gezellige kleine lunch kunnen
verzorgen.

Hoeveel beter en leuker zou het voor
iedereen zijn als er bijvoorbeeld vier
groepjes zouden zijn die elk een keer
in de maand dat “12-uurtje” voor hun
rekening neemt?

Dat “12-uurtje” viel bijzonder in de
smaak en ook omdat de maandagmorgen onze gebruikelijke inloopochtend is was de belangstelling altijd
groot.

Zo´n groepje krijgt alle vrijheid iets
leuks en lekkers te verzinnen (wel
binnen het budget natuurlijk…).

Maar hoewel de waardering voor dat
“12-uurtje” groot is en het klaar maken
veel voldoening geeft, is het ook wel
een belasting dat elke week weer met
een paar mens tot een succes te maken.

Dus, praat eens met een paar
vriendinnen, vrienden mag ook
natuurlijk, en maak een leuk plannetje
voor een maandelijkse kleine lunch.
De waardering zal groot zijn.
Voelt u er iets voor, praat dan even
met Annemieke Post.

Het is nog niet bij iedereen bekend maar leden van NVCB
mogen gratis gebruikmaken van de mooie tennisbaan van
Bello Horizonte.
De baan ligt op slechts op honderd meter van ons gebouw.
Dus voor de liefhebbers een buitenkans.
Voor hen die best weleens willen uitproberen of tennis iets
voor hen is wil Tom Duif op dinsdagmorgen tennisles geven.
Geassisteerd door Gerard Derksen zal hij bij voldoende
belangstelling vanaf 9.30 uur en groepjes van 4 tot 13.00 les
geven .
Om te voorkomen dat aspirant tennissers al direct op kosten
worden gejaagd vraagt Tom of er leden zijn die niet meer gebruikte rackets of ballen
voor dit goede doel beschikbaar willen stellen.
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www.eurocarslanucia.com
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Activiteiten
We zijn heel blij dat Jose Smit weer
algemeen coördinator wil zijn, ze heeft
er weer zin in!
Inmiddels zijn we weer gestart met een
nieuw bridgeseizoen. Dat begon al in de
eerste week van september. In het vorige
seizoen zijn we lang doorgegaan. Begin
juli speelden we nog wel met 8 à 10
paren en daarna nog 1 keer per week
met minimaal 6 paren.
De Paas-bridgedrive op 4 april was een
groot succes. Met de opkomst van 28
leden hadden we weer voldoende
mensen om een er een leuke drive van te
maken. De stemming zat er opperbest in
mede dankzij de lekkere hapjes die
Annemiek en Wim voor ons hadden
gemaakt; echt super!
Dit jaar waren er echte prijzen te
winnen. De prijzentafel zag er mooi en
aantrekkelijk uit en er was voor iedereen
een prijs.
Door dit alles en de grote inzet van de
mensen die het bridgen zo met elkaar
regelen kunnen we terugkijken op een
geslaagd bridgeseizoen.
Wij willen het nieuwe seizoen meer
wervende initiatieven ontplooien om
nieuwe bridgeleden aan te trekken. We
willen b.v. bridgers van een andere club
een keer uitnodigen om bij ons te komen
spelen en een leuke folder maken om op
te hangen bij de camping om campinggasten aan te sporen bij ons te komen
bridgen
Het coördinatieteam bestaat uit
Marianne de Wit, spelleidster,
secretaresse en computer; Bep van
Kessel administratie; Rona Le Doux
computer; Cobi Maas hulp bij inschrijven e.d.; Janny van Spronsen en Cobi
Fuchs reserve bij inschrijvingen en
computer.

Wij wensen alle bridgers en natuurlijk
ook de overige leden van de NVCB een
gezellig winterseizoen.
Corrie van der Vlies
Algemeen coördinator bridge a.i.

Maak van je passie..
een NVCB-activiteit!
Zoals Tom Duif de mogelijkheid van de
tennisbaan aangrijpt om anderen te
leren inzien hoe leuk tennissen kan zijn
kan dat ook bij andere hobby´s
Te denken valt aan een zangkoor(tje),
wandelclub, muziek maken of een
kookclubje.
Zo zijn er nog wel paar mogelijkheden
te bedenken die leuk zijn om te doen en
wat vast voor meer mensen geldt.
Er moet echter iemand even een begin
maken. NVCB is er dan voor om het
ook werkelijk mogelijk te maken.
Dus, zoek wat medestanders bijelkaar
overleg met het bestuur en begin
gewoon!
Wat ook kan: schrijf een stukje met een
oproep en stuur dat naar de redactie van
deze PorFavor: reactie@nvcb.net
Bent u niet zo´n schrijver? Wij maken
er wel een gezellig en wervend stukje
van!
Redactie. JdK
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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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Chinees restaurant Nuevo Siglo

Openingstijden
Elke dag van 12.00-24.00 uur

Er zijn veel Chinese restaurants aan de Costa
Blanca, maar er is maar 1 Nuevo Siglo.

Opmerkingen
Prijs/Waarde verhouding: super

We hebben ze zien komen. Als jong echtpaar
begonnen ze zo rond 2000 hun Chinese
Restaurant. Hij als ervaren, goed opgeleide en
inventieve kok, zij als een zeer gedreven,
enthousiast en kwaliteit bewuste gastvrouw.
En ze hebben er een reuze succes van
gemaakt met de formule: lage prijzen, een
breed assortiment goed gemaakte spijzen en
een hoge omzetsnelheid. En altijd met een
likeurtje en voor de dames een cadeautje toe.

Beoordeling
Eten ++++
Wijn ++
Bediening +++
Ambiance ++
Parkeren +++
Nuevo Siglo
Restaurant (chinees)
C/ Pau Casals, 1
(t.o. hoofdingang Hotel Kaktus)
Albir Alicante 03581
966 867 217

Van de website
www.costablancavoorjou.com

Inmiddels hebben ze twee zoontjes en een
heel goed lopend restaurant met naast een
prima à la carte kaart ook 10 menu´s tussen de
5 (ja, je leest het goed 5) en 13 euro en
allemaal lekker van smaak en goed bereid.
Plus razendsnel op tafel gezet door een stel
trouwe, heel klantvriendelijke en snel elke
taal oppikkende jonge Chinese landgenoten.
Waardoor je ineens in je eigen taal wordt
begroet door een Chinees, die gisteren nog
alleen maar in het Chinees-Engels tegen je
sprak.
Voor ons, een vast goed adres waar we
graag eten met zijn tweeën of met de hele
familie. En dat doen we niet alleen maar
voor de prijs, die natuurlijk ongelooflijk is.
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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 16

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Activiteiten
keuken en dat alles bij elkaar bezorgt
Baskenland een culinaire reputatie.

San Sebastian is een van de mooiste en
meest bezochte steden van Spanje. De
Basken zelf noemen de stad Donostia.
Van oudsher koesteren de Basken hun
zelfstandigheid, ze houden van hun
vaderland en boerentradities en hebben
een sterk ontwikkeld verenigingsleven.
De Basken hebben een kookcultuur
Vanuit de liefde voor koken zijn in het
waarin vooral de mannen koken. Dit
Baskenland aan het einde van de 19de
wordt erg serieus
eeuw txokos (=kleine,
Zijn er bij de NVCB
genomen, De stad
gezellige plekken)
heeft 16 Michelin
ontstaan: gastronomische
mannen met een
sterren chefs en veel
broederschappen waar
beroemde chefs
mannen met elkaar koken,
voorliefde voor koken
hebben hier hun roots
eten en plezier hebben.
liggen.
en met mij een TXOKO De traditionele txokos
De eer van de
laten alleen maar mannen
traditionele en
toe.
willen beginnen?
regionale keuken
Ik stel mij dan voor om
wordt hoog gehouden. Een pintxo is een
een paar maal per maand op een
exquis hapje, de Baskische versie van de
zondagmiddag in de keuken van de
Spaanse tapa, door sommige topkoks
NVCB te gaan koken en daarna het
van de nuvea cocina verheven tot
resultaat gezamenlijk te proeven. De
kunstvorm.
kosten delen we.
De nouvelle cuisine heeft wel poot aan
Interesse? Neem contact met me op,
de grond gekregen bij de traditionele
Hans de Kat
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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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Even aandacht voor:
Biljartles en biljart-weetjes

mee je stoot achtereenvolgens bal twee én
drie dient te raken om tot een zogenaamde
Bij een willekeurig bezoek aan de club zult ¨carambole¨ te geraken.
u allemaal wel eens hebben gezien dat er
Nu gaan we over tot het oefenen van ¨trektwee biljarts zijn opgesteld.
stootjes¨ bedoeld om de bal op onverEn niet voor niks zijn deze nuttige appara- wachte manier te laten terugkeren van zijn
ten opgesteld dicht bij de bar.
oorspronkelijke baan nadat hij bal twee
De meeste biljarters werden vroeger opge- heeft geraakt om daarna op miraculeuze
leid in horeca-gelegenheden alwaar hun
wijze op de derde bal aan te koersen die
niet alleen de eerste beginselen werden
een stukje terug lag en aldus een
bijgebracht van de edele biljartkunst maar
carambole te realiseren.
tevens van het drinken van een lekker koud Na dit kleine natuurkundige wonder te
biertje.
hebben aanschouwd gaat Janus over tot het
De biljartopleiding geschiedt in onze club
zogenaamde ¨doorschieten¨. Nu wordt de
onder de bezielende leiding
bal juist met hoog effect
van Janus de Dooij. Hij
op de tweede bal geprobeert de nieuwelingen in
speeld en.....nadat hij
deze sport de finesses bij te
deze heeft getoucheerd,
brengen van het omgaan
lijkt het of de stootbal
met de speelstok (ook wel
even stil gaat liggen om
¨keu¨ genoemd).
eens even na te denken
Allereerst dient men die keu
over hoe nu verder door
vast in de greep te hebben
te gaan maar dan .......
om voldoende controle uit te oefenen bij
onder invloed van het zogenaamde
het afstoten. De ¨keu¨ eindigt aan de
¨doorschieteffect¨ besluit hij alsnog zijn
stootkant in een ¨pommerans¨ en aan het
reis naar de derde bal versneld voort te
andere einde is meestal een rubberdop te
zetten om uiteindelijk op deze laatste bal
vinden waarmee u enige tikken op de
te eindigen en....carambole!!
grond dient te geven als de tegenstander
Het lijkt op een klein mirakel als je het ziet
een opmerkelijk mooie bal produceert.
gebeuren maar Janus blijft er nuchter onder
Bij de uitleg van Janus komt allereerst de
en noemt het simpele natuurkunde.
bal aan de orde en wordt uitgelegd dat
Voor de doorzetters gaat Janus nu over tot
iedere zichzelf respecterende biljartbal
de meer ingewikkelde vormen van bilrond is. Ter nadere verduidelijking wordt
jarten zoals de zogenaamde ¨kopstoten¨.
de bal nu verdeeld in een middendeel, een
Het betreft hier wel de techniek voor de
deel boven het midden en een deel eronder. meer gevorderden onder de biljarters.
Zo kun je de bal ook rechts of links van het Bij een kopstoot denkt u wellicht niet
midden raken en daardoor een zeker effect zozeer aan biljarten als wel aan een
veroorzaken dat zijn uitwerking krijgt
combinatie van een glas bier waarin een
zodra de bal een andere bal of een band
jonge jenever is ondergebracht.
raakt.
Maar een biljartkopstoot kan worden
Eerst legt Janus aan de aandachtig luisteonderverdeeld in een ¨massé¨ en een
rende hangouderen uit dat de bedoeling
¨piqué¨.
(Verder op pagina 21)
van het biljarten is dat je met de bal waarPagina 19
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WOENSDAG - ZATERDAG
18:00hr - 00:00hr
ZONDAG
13:00hr - 00:00hr
MAANDAG - DINSDAG
Gesloten
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Biljartles, (vervolg van pag. 19)
Kortweg gezegd is het zo dat u voor beide
technieken de keu rechtstandig omhoog
houdt en dan in een min of meer scherpe
hoek op de speelbal in hakt.
Als je dat vroeger in een café deed kwam
de kastelein gealarmeerd toesnellen onder
de uitroep: STOP!!!! Als je door het laken
gaat betaal je het zelf!!
Als Janus hierna ook nog de term amortiseren uitlegt zie ik enig ongeloof verschijnen op de verweerde gezichten van
sommige van zijn leerlingen.
Zo van: Janus, je kunt ons nog meer
vertellen maar ergens houdt geloven wel
op man. Afijn, Janus besluit de les
uiteindelijk met enige bedrieglijk
makkelijke voorbeeldstoten te geven en
deze bevredigend af te werken.
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Als de leerlingen worden verzocht deze
zelfde eenvoudige handelingen even na te
doen blijkt dat de praktijk toch minder
eenvoudig is dan men had vermoed.
Maar.................niet getreurd, volgende
week weer een beurt!
Als u geïnteresseerd mocht zijn geraakt in
de edele biljartsport, kom dan meespelen
op maandag-, woensdag-, vrijdag- en
zaterdagmorgen en toon ons uw kunsten.
U heeft zelf waarschijnlijk nooit beseft dat
u tot een balkunstenaar zou kunnen
uitgroeien waar de toeschouwers met
verbazing naar zitten kijken.
Prettig spel!!
De lessen van Janus vinden plaats op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Wordt vervolgd!!
Groeten van Martin Hamers

Geopend:

Anno 1999

ma.- vr.
09.00-18.00 uur
za.
09.00-14.00 uur

~ SPANJE ~

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.benidorm.es - info@caraby.net

BENIDORM

www.halloboekwinkelspanje.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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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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In gesprek met erelid Corrie Baans

Ik was gewaarschuwd, een pittige tante die
Corrie Baans, inmiddels 82 jaar oud en
geboren in Rotterdam en voormalig
onderwijzeres. “Mijn kop is nog jong maar
mijn lijf is oud” zegt ze zelf. We vragen ons
beiden af of het omgekeerde beter zou zijn
en lachen erom.

Ze werd lid van NSCB, de Nederlandse
Sociëteit Costa Blanca. Die naam viel niet
zo goed en er werden veel makabere
grapjes gemaakt vanwege de combinatie
van letters die werd geassocieerd met NSB.
Er ontstond zelfs een bestuurscrisis om de
naam. Haar kwam ter ore dat het de bestuur
de vereniging wilde opheffen.
Samen met Martin van Lonkhuizen kwam
ze in actie om dit te voorkomen. Ze
mobiliseerden zo’n 80 leden die allemaal
tegen opheffing waren.

Nadat het zittend bestuur was afgetreden,
wierp Hans Beukers zich op als voorzitter
en maakte een doorstart met de vereniging.
Kop, de verhuurder van het pand aan de
Carretera N332, zorgde voor de meubels.
Deze warme zomer heeft haar geen goed
“Je kon lezen en schreven met die man”
gedaan; te veel (binnen) gezeten, te weinig vertelt Corrie.
beweging gehad. Met haar rollator kan ze
De S verdween uit de naam en werd
goed uit de voeten alhoewel ze er een hekel NVCB. Tevens werd besloten dat de
aan heeft. Ja, Corrie is ijdel. Op de site van verschillende afdelingen zelfstandig zouden
club Holandeses staat een indrukwekkend
opereren maar wel verantwoording zouden
interview met haar dat ik gelezen heb. Ze
afleggen aan het bestuur. Voorheen
heeft veel meegemaakt en gedaan.
bemoeide het bestuur zich veel te veel met
Ik ben in het bijzonder benieuwd naar haar de uitvoering van de activiteiten. Die
verhalen over de NVCB toen zij in 1983 lid nieuwe opzet werkte uitstekend.
werd.
Corrie speelde vanuit het bestuur wel een
Ze kwam naar Spanje vanwege problemen coördinerende rol tussen de verschillende
met haar luchtwegen. Haar huisarts
afdelingen.
adviseerde haar naar de Rivièra te
Op maandagochtend was het koffietijd en
verhuizen….het werd Spanje.
‘s middags waren de dames aan het
Haar ouders hadden een appartement in
borduren, breien of haken. De emancipatie
Benidorm en elke keer als ze daar op
was nog niet zover dat ook mannen bezig
bezoek kwam voelde ze zich na een week
waren met deze handwerken.
veel beter. “Schone lucht” verzekert ze me. Twee keer in de week, op dinsdag en
Toen ze op relatief jonge leeftijd (48) werd vrijdag, werd er gebridget. Ze waren erg
afgekeurd kwam ze met haar tweede man
trots toen ze ook een klaverjasafdeling
met wie ze in Gouda woonde naar Spanje. hadden opgericht, toch veel gezelligers dan
Ze kochten een appartement in Benidorm
bridgen. Dat zei Jeanette van Kamer ook al
waar ze hem had ontmoet tijdens een van
toen ik met haar onlangs sprak. Corrie kent
haar vakanties bij haar ouders.
Jeanette goed.
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Met haar heeft ze ook gesquaredancet en
heeft daar hele leuke herinneringen aan.
Anneke Carriere deed toen veel voor de
bridge en in dat kader noemt Corrie ook
Nelleke Vegter en Jan en Gre de Rie.
Oudere leden bij de vereniging zullen deze
leden nog wel kennen. Later werd de
bibliotheek opgestart. Corrie is een groot
liefhebber van lezen. Ze heeft een e-reader
maar leest toch liever een echt boek.
NVCB was één grote vriendenclub. Als er
geen activiteiten waren op de club gingen
ze samen zwemmen bij Piet Phaff (hij had
een mooi zwembad), gingen samen eten of
namen een drankje ergens op een terras.
Op zaterdag werd er gewandeld. Met
feestdagen zoals Kerst kwamen de leden
naar de club om samen te eten en werd er
iets leuks georganiseerd met Nieuwjaar.
Toen haar man overleed en ze ook haar
ouders verloor, is ze na 10 jaar gestopt met
haar bestuursfunctie en verrichtte ze nog
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5 jaren werkzaamheden bij de ledenadministratie.
Ze werd door het Bestuur benoemd tot
erelid. Ze is niet meer in staat naar de club
te komen. Ze doet nog wel aan yoga.
Haar boodschappen haalt ze nog zelfstandig. De kaneelkoekjes en de peperkoek die
ze vanmorgen serveerde bij de groene thee
kwamen bij de SuperContent vandaan.
Voor grotere afstanden bestelt ze een taxi
die haar dan ophaalt en terugbrengt naar
haar gezellige en praktisch ingerichte
appartement in Forum Mare Nostrum in
Alfaz del Pi, waar ze woont samen met haar
kat.
Ik bedank Corrie hartelijk voor het gesprek.
Marianne de Wit
PM
Het interview met club Holandeses vindt u
op www.holandeses.nl onder het kopje
“diverse”.
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Ik las in El PAÍS
Aversie, over smaak valt niet te twisten
Dat zeggen ze tenminste, maar de laatste
weken ben ik daar toch aan gaan twijfelen.
Zowel het Brabants Dagblad als El
País hebben me wat dat betreft aan het
denken gezet.
Om te beginnen:
op een Tilburgse
basis-school zijn
ze op de gezonde
toer gegaan. De
leerlin-gen mogen
alleen nog maar
water, fruit of een
boter-ham mee
naar school nemen
voor in het speelkwartier.
Eierkoeken, appelsap en zakjes chips
krijgen de kinderen met een keurig briefje
voor de ouders mee terug naar huis.
Een boze vader komt op school
verhaalhalen: “Mijn zoontje komt huilend
thuis, hij lust geen water en dat hoeft hij
voor mij ook niet te drinken! Water is
voor honden!” Tja, smaken verschillen
natuurlijk, maar ik moest onwillekeurig
denken aan de keren dat ik als kind de
kamer binnenkwam rennen met de
boodschap dat ik erge dorst had. Mijn
moeders Spartaanse commentaar? “Rustig
maar, de kraan is geduldig!”
Maar ook de werelberoemde Spaanse
chefkok Anton Luis Aduriz van het
toprestaurant Mugaritz 13 kilometer van
San Sebastian loopt er tegenaan. Naast alle
lof voor zijn kookkunst, krijgt hij wel eens
te horen: “Deze schotel vond ik echt niet
lekker”. Dat overkwam hem ook
kortgeleden toen hij in Tokio in het
restaurant in de winkel van Bulgari voor
een groep Japanse gasten kookte.
Een Japanse dame, haar gezicht net zo

netjes in de plooi als de merkkleding die
ze droeg, merkte op beschaafde toon op:
“Ik eet vaak vis en schelpdieren, maar de
kakigori met garnalen had een wel erg
vreemde smaak, hij was walgelijk!”
Zo zit volgens Anduriz de Japanse cultuur
in elkaar: met
dezelfde subtiliteit
waarmee ze hun
bloemen schikken,
breken ze je tot de
grond toe af. Nu is de
traditionele Japanse
kakigori een dessert
van geschaafd ijs, dat
meestal vergezeld
gaat van allerlei
soorten fruit, zoals
aard-beien, citroen, druiven, meloen en
mango of zoete toevoegingen als chocola,
een pasta van zoete bonen en groene thee.
De chefkok, vertegenwoordiger van de
techno-emotionele keuken, had zoute
voedingsstoffen gebruikt voor het
sneeuwijs. De Japanse werd hierdoor op
het verkeerde been gezet, ze had een
combinatie gegeten die binnen haar
cultuur heel ongewoon was. Maar Anduriz
liet zich niet kennen en gaf haar een lesje
vanuit zijn eigen Spaanse achtergrond.
Glimlachend zei hij: ”Neemt u me niet
kwalijk mevrouw, heeft U nooit de
heerlijke sherry van Jerez geproefd? Het is
een buitengewone wijn die door zijn
biologische rijping een karakteristiek
aroma heeft met een vleug van bloemen!
Bezoekt U El Marco de Jerez zodat u dit
hiaat in uw cultuur kunt opvullen en
verliefd kunt worden op dit juweel van
onze wijncultuur !”Wat bepaalt eigenlijk
of we een smaak, geur of aroma lekker,
vies of zelfs afstotelijk vinden? Anduriz
heeft er een verklaring voor.
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Om te beginnen wordt in sommige gevallen onze afkeer ingegeven door ons lichaam, dat ons heeft uitgerust met een
instinctieve afweer voor stoffen die onze
gezondheid bedreigen en ons ziek maken.
Maar er zijn dus ook culturele verschillen,
als we opgroeien leren we bepaalde smaken waar we eerst van griezelden, lekker
vinden. Kijk maar eens naar het gezicht
van een kind, dat zijn eerste slok koffie
neemt en de rol die koffie als hij volwassen is geworden in zijn leven speelt. Ook
spruitjes of oesters moet je leren eten (of
nooit volgens sommige mensen). En hoe
komt het dat er op een lekkere of vieze
smaak soms zo emotioneel wordt gereageerd?
Laat er volgens onze kok nu net een plek
in onze hersenen zijn waar zintuiglijke
prikkels en emo-

ties bij elkaar komen. Het lijkt of we bewust
kiezen voor een bepaalde maaltijd, maar
eigenlijk worden we onze hersenen
ook vanuit onze omgeving of cultuur geprogrammeerd om iets onsmakelijk of
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lekker te vinden.
En we voelen ons er erg ongemakkelijk
bij als de verwachtingen die we bij een
bepaalde maaltijd hebben niet uitkomen. Om het maar op zijn Brabants te
zeggen: “Wè unnen boer nie kent dè vrit ie
nie”. En of er op het gebied van eten en
eetcultuur iets waardering of kritiek verdient is volgens Anduriz helemaal afhankelijk van de achtergrond van waaruit je
praat! En het is dus altijd beter een beetje
voorzichtig en bedachtzaam te zijn met je
commentaar, het blijft een persoonlijke
mening. Met dit in zijn achterhoofd zou
misschien ook de vader van het jongetje in
Tilburg toch eens kunnen proberen niet
alleen zijn hond maar zijn zoontje eens
water te laten drinken .

Chris van Gennip van der Scheer

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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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.
Tel.:
Caretera de Callosa 21, Local 9
03599 Altea La Vella
E-mail: info@satcomdigi.com
Fax:

965 882 288
609 715 145
965 881 947

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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Een nieuw reisdocument…….
Natuurlijk zit je niet te wachten op onze
belevenissen om een nieuw reisdocument
te bemachtigen. Toch kan het helpen om
er kennis van te nemen want de suggestie
kan ook jou van dienst zijn.
Oh ja?, ja, lees maar verder!
Omdat wij permanent in Spanje wonen en
nog officieel ook, emigratie heet dat, was
het voor ons van belang om ook buiten
Spanje te kunnen reizen. Wij zijn niet
invalide of zo en dus dachten wij dat wij
het allemaal zelf wel konden gaan regelen
in Madrid. Uiteraard hadden wij ons goed
voorbereid door de informatie van de ambassade zorgvuldig te lezen, hadden de
juiste formulieren gedownload, ingevuld
en ondertekend én de tot in de pixels voorgeschreven foto’s in Benidorm laten maken.
Weer eens een paar dagen “Madrid” doen
leek ons heel aantrekkelijk. En zo vertrokken wij op een dinsdag in mei met de hogesnelheidstrein vanuit Alicante naar Madrid. Dat ging perfect en na een dikke
twee uur stapten wij uit de metro en gingen op weg naar het uitgekozen hotel. Na
de siësta snel naar buiten om ons in de
grote stad onder te dompelen, een warm
bad.
De volgende dag vroeg op want wij wilden uiteraard absoluut op tijd op de ambassade zijn. Weer bovengronds zagen wij
drie enorme wolkenkrabbers vlakbij het
metrostation. In het juiste gebouw zijn
naast de Nederlandse ambassade nog drie
ambassades gevestigd en dat er een politieauto voor de deur stond vonden we eigenlijk wel logisch. Zakken leeg, tas in
eeen bakje, telefoons natuurlijk ook en
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toen zelf door de scan; ach, het bekende
ritueel.
Eerst naar een balie en daar werden we
ingeschreven, werd een kopie van het te
vernieuwen reisdocument gemaakt en
kregen we een hardplastic toegangspasje
met de mededeling dat wij naar de 36e
verdieping moesten. Als een soort Alice in
Wonderland sta je in een ruimte met vele
liften. Gelukkig kwam een medewerkster
ons bij een lift te hulp. Zij werkte voor een
van die andere ambassades, ergens op de
54e of 56e verdieping en in een recordtijd
stonden wij op de juiste etage. Kort daarna
zaten wij in een wachtruimte met heel
veel wachtenden. Uiteraard kijk je dan
nieuwsgierig rond en al snel werd
duidelijk dat de stemming nogal negatief
was. De wachttijd was toen in de vroege
ochtend al opgelopen tot een dik uur, maar
voor ons was dat geen enkel probleem
want wij waren zó op tijd dat een normaal
mens zou zeggen dat we behoorlijk te
vroeg waren.
Maar ja, wachten maakt dorstig en gelukkig stond er een waterapparaat waar je een
bekertje water kon tappen. Behulpzaam
als Nederlanders zijn, hoorde Antoinette
al snel dat zij er beter geen gebruik van
kon maken. Uh?, waarom dan niet, nou
omdat de wachtruimte geen toilet heeft,
althans voor het publiek. En wat dat betekent, ervoeren we kort daarna.
Een senior hield het niet meer en moest op
zoek naar de verlossende ruimte. Geen
probleem natuurlijk want op de 2e verdieping is een restaurant mét toiletmogelijkheid. Heel veel later hoorden wij zijn
ervaringen. De lift bracht hem pijlsnel
naar beneden, d.w.z. naar de begane
grond. Helaas is ook daar geen toilet en
het laatste poortje na de lift had zijn
plastic toegangspas ingeslikt.
Lees verder op pagina
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Dus weer opnieuw inchecken om naar de
tweede verdieping te kunnen maar daarna
niet verder naar de 36e waar zijn vrouw
nog steeds zat te wachten. Uiteindelijk
kwam hij weer in de wachtruimte met een
vuurrood hoofd om ons-wachtenden in
geuren en kleuren en vooral goed
hoorbaar te vertellen wat hij allemaal
moest ondernemen om zijn plas kwijt te
raken.
Wij hebben ons toen voorgenomen om
zekerheidshalve voortaan een luierbroekje
mee te nemen want een "porta potty" lijkt
ons ook weer zo'n gesjouw.
Enfin, er waren twee loketten
in gebruik, één met een
Nederlandse vrouw die
vloeiend Spaans sprak en één
met een alleen Spaanssprekende beambte. Bij de
wachtenden was veel onrust
dus schoof menigeen
zekerheidshalve toch maar
even tussendoor met een
vraag of de pasfoto wel juist
was etc.
Als dat niet zo bleek te zijn
dan stoof het slachtoffer naar
een van de taxi's voor het
gebouw om op een meegekregen adres de
juiste foto te laten maken.
Elke aanvraag vroeg veel tijd en daar
stond officieel dan ook een uur voor. Geen
probleem voor ons want wij waren nog
altijd te vroeg en ons zitvlak liet ons dit
overduidelijk merken.
Enfin, om 3 uur 's middags liepen we weer
buiten en was de wachtruimte nagenoeg
leeg. Een kleine vier weken later konden
wij ons reisdocument in ons dorp ophalen.
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Inmiddels hebben wij een extra reisje naar
Nederland gemaakt en zodoende
geconstateerd dat het allemaal prima
werkt.
Gelukkig heeft ons nieuwe bezit een
geldigheidsduur van 10 jaar en tegen die
tijd zien wij wel hoe de procedure er dan
voorstaat.
De site van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken is inmiddels
aangepast. Nu staat er een waslijst van
fotozaken in heel Spanje die de juiste
pasfoto's kunnen maken.
Ook zijn er veel meer gemeenten (12) in
Nederland die onsemigranten kunnen helpen.
Ook bij die gemeenten moet
wel vooraf een afspraak
gemaakt worden en je moet
rekening houden met een
wachttijd van 14 dagen. De
afhandeling gaat daarna snel.
De kroon spant Schiphol
(gemeente Haarlemmermeer) want daar kun je al na
een dag of 3-4 je nieuwe
reisdocument afhalen, maar
een dag of 14 is bij de andere
gemeenten ook gebruikelijk.
Dit soort feiten kun je gemakkelijk
natrekken op de site https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
paspoort-en-identiteitskaart/vraag-enantwoord/kan-ik-in-nederland-eenpaspoort-aanvragen-als-ik-in-hetbuitenland-woon.
In Nederland betaal je bovendien wat
minder, enne.. je kunt er gemakkelijker je
plas kwijt.
Wim Heijnen
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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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Activiteiten
BEELDHOUWEN / BOETSEREN BIJ DE NVCB
Start 19 oktober as.
Donderdagmiddag, 13.30 – 16.30u
Voorop staat het ontdekken en ontwikkelen van de
eigen creativiteit. Ervaren hoe leuk het is om een klein
ideetje wat in je hoofd zit, om te kunnen zetten in een
schetsje van klei en dan te besluiten het in steen te
maken.
De cursus richt zich op het onderzoeken en
leren omgaan met de beeldende middelen
van de beeldhouwkunst; verhoudingen,
balans en vorm door o.a. aandacht te
besteden aan studies naar de waarneming
zoals fotomateriaal.

Naast opdrachten, waarin ieder op eigen
tempo werkt, worden groepsgewijs modelen portretstudies gemaakt. De te
behandelen onderwerpen worden
geïllustreerd met beeldmateriaal van
kunstenaars.

Om het beeldend bewustzijn te
ontwikkelen wordt gekeken naar
raakvlakken met de geschiedenis van de
beeldhouwkunst.

Gevorderden en beginners werken naast
elkaar en dat schept een inspirerende
atmosfeer.

De relatie tussen anatomische kennis en
vrije expressie komt ter sprake aan de hand
van modelstudies, fantasieopdrachten en
het uitwerken van eigen ideeën. Meestal is
de menselijke vorm het uitgangspunt, soms
alleen de aanzet voor een abstracter beeld.

Er wordt een bijdrage materiaalkosten gevraagd.
Meer informatie: Hans de Kat
hafadekat@gmail.com
tel. NL +31 653304294
tel. ESP +34 634334442

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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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!

Pagina 38

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

oktober 2017

Entertainment
NVCB Entertainmentshow 2018

The Show Must Go On!
Een van de hoogtepunten in ons
seizoen is toch wel de driedaagse
Entertainmentshow die normaal in de
maand februari wordt opgevoerd.
Al vele jaren is dat heel succesvol
gelukt, er waren wel eens “interne
relatieproblemen“ waardoor een
jaartje moest worden overgeslagen
maar toch is het al een traditie van
vele jaren.
Ook in het vorige seizoen waren er
grote problemen, nee, geen ruzie in
de tent maar erger, lichamelijke
ongemakken, ziekte en zelfs
overlijden sloegen zodanig toe dat de
groep zo ongeveer werd gehalveerd!
We waren met de nieuwe show heel
goed op weg maar we kregen met
zoveel uitvallers te maken dat we de
show met pijn in het hart moesten
afblazen.
In het verleden kwam juist na een
onderbreking de Entertainment show
weer verbeterd van de grond.
Nieuwe mensen met goede ideeën en
nieuw ontdekte talenten maakten dat
de show leuker grootser was dan
ooit!

Wel zal de groep “artiesten” en
medewerkers weer enigszins op
sterkte moeten zijn.
Dat moet lukken, want er moet onder
zoveel leden heel wat verborgen of
onontdekt talent te vinden zijn!
Dus altijd al willen optreden? Grijp
uw kans!
Maar er is wellicht ook veel “oud”
talent, mensen die in een vroeger
leven iets met toneel hebben gedaan,
een zangcarrière gehad hebben of al
jaren als komiek door het leven gaan.
Al deze talenten zijn van harte
welkom in de nog te vormen
“Entertainmentgroep 2018”.
Vanaf eind oktober willen we
beginnen met het maken van plannen
en het verzamelen van ideeën.
Laat even weten of mee u wilt doen,
of kom gewoon eens kijken als we
gaan beginnen.
Die repetities zijn overigens altijd
heel gezellig en er wordt veel
gelachen. Er wordt wel eens gezegd
dat de deelnemers eigenlijk daarvoor
meedoen…
Als het u wat lijkt praat dan even met
Aad Wessling of een bestuurslid.

Dat geeft ons moed om dit jaar toch
weer de uitdaging aan te nemen er
een succes van te maken.
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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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NVCB evenementen

Nazomer diner, gezellig begin nieuw seizoen.
Als start van het
nieuwe seizoen konden
de leden en zij die dat
gaan worden genieten
van een zonnig
“Nazomer Diner” op 24
september.
Het was een gezellig
weerzien met vele oude
bekenden na een maand
of vier zomerstop.
Het zeer gewaardeerde
diner werd verzorgd
door het onverslaanbare
keukentrio Annemieke,
Guus en Sjef.
Op naar het volgende
evenement, dat is de

Open dag
op 8 oktober.
Het evenemententeam.

Pagina 41

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 42

Jaargang 40

oktober 2017

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

oktober 2017

Fytotherapie

Maretak
Gebruikt plantendeel
blad en de het stengeltje
Te gebruiken bij
 Te hoge bloeddruk
 Hart- en vaatziekten (preventief)
 Aderverkalking

Terug naar de natuur
Fytotherapie is behandeling van
klachten en ziekten met natuurlijke
geneesmiddelen die uit hele planten
en plantendelen worden bereid.

Veel planten en kruiden hebben een
natuurlijke geneeskrachtige werking.
Vertrouwde voeding zoals de bosbes,
Spaanse peper of knoflook kunnen
bijvoorbeeld een belangrijke functie
vervullen in de behandeling van
gezondheidsklachten.

In de komende nummers geven we
voorbeelden van planten em kruiden
die worden toegepast in de
plantengeneeskunde om genoemde
klacht(en) te genezen.

Algemene beschrijving
Maretak (of mistletoe) is een woekerplant
die groeit op struiken en bomen als de eik
en de populier. De plant zet zich vast met
zuignapjes, waarmee hij ook zijn voedslel
aan de struik of boom onttrekt.Voor de
oude Kelten was de maretak het symbool
van vruchtbaarheid en geluk.

Beheersing van de bloeddruk
De bladeren en stengeltjes van de Maretak
bevatten polyfenolen die belangrijke
bloeddrukverlagende eigenschappen
hebben. Maretak wordt met succes
gebruikt voor het terugdringen van een
licht verhoogde bloeddruk. Zodra de
bloeddruk is genormaliseerd voorkomt
regelmatige inname een nieuwe steiging.

Goed voor het hart
Maretak is tevens rijk aan lectines en
viscotoxines waardoor het kruid een
hartversterkende werking heeft en de
bloedvaten verwijdt waardoor
aderverkalking wordt voorkomen. Tevens
stimuleren deze stoffen het afweersysteem.
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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
Pijn rondom de heup
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de praktijk
is een pijn die rond de heup zit. Deze pijn straalt dan vaak uit naar
de bil, lies en via de buitenkant van het bovenbeen naar de knie.
Daarbij is dan ook vaak het gevoel dat er door de knie gezakt
wordt en liggen in bed op de pijnlijke zijde is vrijwel onmogelijk.
Veelvuldig wordt (onterecht) gedacht dat er
sprake is van slijtage van de heup of
slijmbeursontsteking in de heup. Echter ligt
daar met deze combinatie van symtomen bijna
nooit de oorzaak van deze klachten. Na grondig
onderzoek blijkt dan vaak dat er sprake is van
een bekkenverwringing. Omdat de heup zijn
gewricht maakt met een bekkenhelft, komt het
heupgewricht in een verdraaide toestand te
staan. Hierdoor raakt vaak de slijmbeurs
geïrriteerd en door deze standsverandering is de
stand van de knie onder de heup afwijkend.
Hierdoor ontstaat er instabiliteit en zakken
mensen met deze klacht vaak, zonder pijn, door
hun knie heen. De pijn aan de buitenkant van
het been wordt veroorzaakt door het onder
hoogspanning staan van een spier die aan aan
de buitenkant van het been loopt (iliotibial
band) en aan het kniekapsel is aangehecht.
Door de standsverandering is de afstand tussen
bekken en knie vergroot en trekt deze spier aan
het gewrichtskapsel en geeft nog meer druk op
de slijmbeurs in de heup waardoor liggen op
die zijde onmogelijk is. Daarbij kan er ook
sprake zijn van irritatie van de ischiaszenuw
die een tinteling of diepe pijn geeft in het
gehele been.
Verder veroorzaakt de bekkenverwringing een
overbelasting van het SI-gewricht. Door deze
overbelasting proberen de spieren rondom de
heup door middel van spanning vast te zetten.
Deze constante aanspanning zorgt ook weer
voor pijn in de gehele heupregio.

Deze klacht is dus een complexe aandoening
met vele biomechanische verbindingen die
elkaar beïnvloeden en een uitgebreid
klachtenbeeld veroorzaken. U begrijpt dat een
nauwkeurige diagnose essentieel is om deze
klacht goed te kunnen behandelen. Een
officieel geregistreerde chiropractor kan u van
deze klachten afhelpen.
Helaas is chiropractie in Spanje een nietbeschermd beroep en mag iedereen zich
chiropractor noemen. Veelvuldig zeggen
patiënten dat ze al bij een chiropractor zijn
geweest, waarna blijkt dat dit een therapeut is
die zichzelf uitgeeft als chiropractor.
Een officieel geregistreerde chiropractor heeft
een vijfjarige universitaire voltijd opleiding
gevolgd en tijdens deze gehele studie , die lijkt
op de eerste 5 jaar geneeskunde,wordt
gehamerd op specifieke diagnose, een verfijnde
techniek van het behandelen van de
wervelkolom en het uitsluiten van risico´s.
Check dus altijd of een chiropractor
aangesloten is bij de Spaanse chiropractie
associatie. Ook als een therapeut zegt hetzelfde
te doen als een chiropractor is dat misleidend
en zal de behandeling echt niet hezelfde zijn.
Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd in
het behandelen van bovenstaande klacht en
helpen elke dag veel mensen van deze klacht
af. Door ons te richten op alle oorzaken en
gevolgen van klachten zijn wij zeer succesvol u
vn deze klacht af te helpen. Ook als u overal
bent geweest, alles al heeft geprobeerd en al
jaren klachten heeft.

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

Zwartwit
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150,00
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85,00
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€
€
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€
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200,00
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140,00
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Aanvragen

Guus Schaaf is bij NVCB contactpersoon voor
de advertenties: redactie@nvcb.net

Technische vragen

John de Kievith is aanspreekpunt voor vragen
m.b.t. uitvoering: redactie@nvcb.net

NVCB Website (www.nvcb.net)
1. De Banner, (met link naar eigen
website)
formaat 468 x 60 pixels
= 2 cm. Hoog, 7cm. lang
(op een 15” scherm)
€ 100,00
2. Banner uit keuze 1 op de
Homepage.
€ 200,00
3. Advertentie, dezelfde afmetingen
als in Nieuwsbrief op een vervolgpagina van de site. Afmeting niet
groter dan 400 x 700 pixels
ongeveer 6 x 10 cm.
€ 200,00
4. De advertentie zoals in de Nieuwsbrief, maar dan op de
Homepage.
€ 300,00
Keuze 4 beperkt beschikbaar!
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