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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

10.15
10.30
14.00

12.00
13.00
18.00

Biljartles
Tennisles
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
13.30

13.00
16.00

Schilderen en Tekenen
Beeldhouwen/Boetseren

Vrijdag

10.00
10.30
10.00
11.00
10.00
14.00
18.00

13.00
13.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules
Spaanse les, beginners (nog niet gestart)
Spaanse les, gevorderden (nog niet gestart)
Computerles (aleen na aankondiging)
Bridge
Soos en Maaltijd

19.30

23.00

Biljarten Libre

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Zaterdag

13.00
18.00

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke maandag
vanaf 11.00 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en
indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
Hoofdsponsor van de NVCB
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Functies/Taakverdeling seizoen 2016-2017
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles

Rob Bakker
José Smit
Aad Wessling
Martin Hamers

Computers

Hans de Kat

Evenementen
Entertainment

Vacant
Aad Wessling

Gastvrouwen

Antoinette Heijnen
Hetty de Kievith
Chris van Gennip

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 Ineke Eckenhuijzen Smit

634 366 717

Tekenen/Schilderen

Margaret de Vree

673 397 320

Technische Dienst

Gerard Derksen

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

Kuieren

966 868 621
965 882 173
965 878 814

965 878 814

653 193 697

redactie@nvcb.net

634 373 192
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Van de voorzitter
Het nieuwe seizoen is nog geen twee maanden aan de
gang en ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat het
redelijk naar wens gaat.
Er blijft weliswaar genoeg te wensen over maar we
kunnen tevreden zijn wat er tot dusver is gerealiseerd.

Onze Open dag die op 6 oktober is
gehouden was weer een gezellige
happening met geweldige muziek.
De dag werd druk bezocht en we konden
tientallen nieuwe leden inschrijven.

Dat zal alleen goed lukken als iedereen
daar moeite voor doet, laten we dus
nieuwe leden nog meer aandacht geven
en zoveel mogelijk bij activiteiten
betrekken.

Een hoogtepunt op die Open Dag was wel
de officiële opening van het gloednieuwe
Jeu de Boule terrein dat dankzij de volle
medewerking van het gemeentebestuur
van La Nucia kon worden gerealiseerd.

We zullen zeker nog ons aanbod aan
clubs en activiteiten vergroten. Zo starten
de tennislessen binnenkort en ook de
biljartlessen gaan weer beginnen.
Zo ook het orginele idee van de
Baskische mannen-eetclub die binnenkort
van start gaat.

Die medewerking gaat overigens nog veel
verder, ook de nabijgelegen tennisbaan en
het daarnaast gelegen zwembad kan
kosteloos door leden van de NVCB
worden gebruikt!
Zoveel medewerking stimuleert het
bestuur en actieve leden om zo goed
mogelijk gebruik te maken van de nieuwe
mogelijkheden en werkt inspirerend op
anderen om met nieuwe ideeën te komen.
Zo gaan we onze vereniging meer en
krachtiger presenteren aan de bewoners
van ons deel van de Costa Blanca. Niet
dat we zo nodig heel groot moeten
groeien maar meer dat men moet weten
dat we bestaan en dat we er alles aan doen
om van onze vereniging een warme en
gastvrije vereniging te maken waar
iedereen zich welkom kan voelen.

Maar ook enkele activiteiten die door de
verhuizing en andere problemen wat zijn
ingezakt gaan we weer nieuw leven
inblazen.
Met de nieuwe banen zal het met de Jeu
de Boules wel weer gaan lukken, zeker
met de enthousiaste leiding die er nu is.
Zeker is ook dat de Spaanse lessen weer
worden opgepakt, zo ook de computerlessen. die in januari weer van start gaan.
Maar het allerbelangrijkst blijft toch wel
dat de gemoedelijke en warme sfeer die
we nu in de club ervaren behouden blijft.
Dat moet lukken als iedereen het juist
voor de ander zo aangenaam mogelijk
probeert te houden.
Sjef van Hamelsveld, voorzitter.
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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

Klaverjas drive voor NVCB-leden.

3
16
17
25
31

Sinterklaasborrel.
Kerstbingo.
Kerstdiner.
Kerstbrunch.
Oudejaarsviering.

Januari

7
27
28

Nieuwjaarsinloop.
Mosselmaaltijd.
Mosselmaaltijd.

Februari

7
11
18
23
24
25

Ladies day (onder voorbehoud).
Valentijnsrit.
Stamppot 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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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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Van het bestuur

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 november 2017
Aanvang: 10.00 uur
In ons verenigingsgebouw aan de Carrer Lisboa 5, Bello Horizonte te La Nucia.
De bijeenkomst vindt plaats op grond van artikel 12 van de Statuten. Voor het nemen
van geldige besluiten dient ingevolge artikel 14 van de Statuten tenminste 1/3 van het
ingeschreven aantal seizoensleden aanwezig te zijn. Indien dit aantal om 10.00 uur niet
wordt gehaald zal om 10.30 uur een tweede vergadering worden bijeengeroepen,
waarin het eerder genoemde quorum niet
vereist is.

Agenda
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter
Bespreking, goedkeuring en
vaststelling van de notulen van de
ALV van 13 maart 2017
Ingekomen stukken en
mededelingen
Verslag over de maanden maart
tot en met augustus door de
secretaris
Verslag over de maanden maart
tot en met augustus door de
penningmeester
Verslag door de kascommissie
Begroting voor het jaar
2017/2018
Verkiezing nieuwe leden van de
kascommissie
Vacatures in het bestuur
Vervroegd aflossen van 50 % van
de certificaten
Rondvraag
Sluiting.

Toelichting op de agenda
Op punt 9:
De functie van het zevende bestuurslid
is nog steeds vacant . Ook de functie
van secretaris is vacant, wordt op dit
moment ad interim ingevuld. De functie
van penningmeester komt per 1
september 2018 vacant.
Op punt 10:
Vorig jaar zijn 20 certificaten van
€ 500,- verkocht aan clubleden.
De planning was dat in 2018 zou
worden begonnen met aflossen. Omdat
onze financiële situatie gunstig is,
wordt overgegaan tot vervroegd
aflossen van 50% van de certificaten.
Om welke certificaten het gaat wordt
bij loting bepaald door twee
willekeurige clubleden.
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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 10

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Verslag van de secretaris
over de maanden
maart tot en met
augustus 2017

Omdat we tijdens de afgelopen ALVvergadering van 13 maart hebben besloten
het boekjaar parallel te laten lopen met
het verenigingsjaar, is er deze keer geen
jaarverslag maar eigenlijk een “halfjaarverslag”. Na het hectisch verlopen vorige
seizoen zijn we in de afgelopen periode in
rustiger vaarwater beland. Dat wil niet
zeggen dat we hebben stilgezeten. De
gastenkaart is in gebruik genomen. En als
bewoners van Bello Horizonte kregen we
toegang tot de tennisbanen en het
zwembad van onze urbanisatie. In overleg
met de coördinatoren bleven we voor het
eerst het hele zomerseizoen open, dus ook
in de maanden juli en augustus.
Het waren vooral de biljarters en de
bridgers die graag gebruik maakten van
de mogelijkheid hun activiteiten door te
laten gaan, ondanks de hoge temperaturen
van deze zomer. Dank zij de vakbekwaamheid van Janus de Dooij en
Maarten van de Heijden konden de
biljarters zelfs hun partijtje libre spelen op
gloednieuwe lakens.

Intussen was dank zij de goede contacten
van het bestuur met de gemeente La
Nucía de toezegging gekregen dat in de
Carrer Lisboa parkeerplaatsen voor
invaliden zouden worden gerealiseerd.
Bovendien zou de straat gedeeltelijk
tweerichting verkeer krijgen, zodat we
niet meer om hoefden te rijden om het
clubgebouw te bereiken. En we hoefden
niet lang te wachten want nog vóór het
begin van het nieuwe seizoen konden we
allebei de voorzieningen in gebruik gaan
nemen. Ook werd ons beloofd dat de jeu
de boulers zouden kunnen gaan tireren op
een paar gloednieuwe banen in de
urbanisatie. We moesten wel even
wachten of er bezwaar werd gemaakt
door de andere bewoners van Bello
Horizonte. Maar in de week vóór de Open
Dag werden met voortvarendheid in een
paar dagen tijd op loopafstand twee
prachtige nieuwe “pistas de petanca”
aangelegd. Het terrein eromheen werd
keurig geëgaliseerd en met boompjes
verfraaid. En zo konden we het seizoen
starten met een feestelijke opening van de
banen door de afgevaardigden van de
gemeente!

Chris van Gennip van der Scheer
Secretaris NVCB
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Van het bestuur

Ruim baan voor meer Boulers!
Jeu de Boules is jaren misschien wel de
meest populaire activiteit van onze
vereniging geweest.
Er zijn seizoenen geweest dat er wel 50
tot 60 leden aan dit gezellige spel
meededen.
Tot… we ruim een jaar geleden gingen
verhuizen naar Bello Horizonte. Een
werkelijk “Bello” onderkomen maar
helaas niet voor de Boulers.
Hadden we bij de oude locatie banen in
overvloed, in Bello Horizonte konden we
met veel pijn en moeite twee(!) banen
realiseren.
Dat er toen veel boulers afhaakten is
daarom wel te begrijpen maar nu is er
weer alle reden om het nog eens te komen
proberen!
Enig lobbywerk bij de gemeente La
Nucia en met de zeer bereidwillige
medewerking van wethouder Bart
Gommans werden er in korte tijd nog

Burgemeester en wethouder heffen het
glas met het NVCB bestuur.

twee schitterende banen aangelegd op
minder dan 100 meter afstand van ons
clubgebouw!
Niet alleen de banen zijn mooi en
professioneel aangelegd, ook het terrein
is keurig omheind en met gezellige zitjes.
Voor de soms erg nodige schaduw zijn
enkele bomen geplant, al zal het nog even
duren voor die schaduw kunnen geven.
Daarvoor dus nog even geduld.
De nieuwe banen zijn feestelijk geopend
op de Open Dag, burgemeester Bernabé
Cano van La Nucia mocht de eerste worp
doen.
We waarderen het zeer dat het
gemeentebestuur van La Nucia met de
aanleg van deze prachtige banen onze
vereniging weer een nieuwe impuls heeft
gegeven.
Bestuur.

De feestelijke eerste worp door
Burgemeester Cano
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www.eurocarslanucia.com
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Activiteiten
Het kan weer:
Spaans leren bij NVCB!
Op donderdag 23 november start de
cursus Spaans, de cursus wordt
gegeven door een gekwalificeerde
docent.
Cursus voor beginnners:
Als u in Spanje bent is het toch fijn dat
u zich verstaanbaar kunt maken.
De lessen worden gegeven in een rustig
tempo. Ze zijn duidelijk van opzet,
zodat ze voor iedereen geschikt zijn,
zeker voor ouderen!
Er wordt gebruik gemaakt van een
gebruikvriendelijk cursusboek dat u
voor 10 euro kunt kopen bij de docent.

Cursus voor gevorderden:
Weet u al het een en ander van de
Spaanse taal, de vervoeging van
werkwoorden, de verleden tijd en de
juiste uitspraak van woorden, dan sluit
déze cursus meer bij uw wensen aan.
Er wordt gebruik gemaakt lesboek voor
volwassenen in eenvoudig Spaans. Ook
dit boek kost 10 euro.
Er wordt ook aandacht besteed aan
onderlinge conversatie. Deze cursus
vereist daardoor wel enige
voorbereiding.

Spaanse les voor iedereen!






Prijs per les 5.50 euro.
Minimum aantal lessen 6
Iedere donderdagochtend
Beginners van 10.00-11.00
Gevorderden van 11.00-12.00
***

De cursussen worden gegeven
bij:
Nederlandse Vereniging Costa
Blanca
Carrer Lisboa 5, 03590 La Nucía
Urbanización Bello Horizonte 1
***

Docent is:
Sra. B.V.(Ineke) Eckenhuizjen Smit Henneberke.
Paseo de Las Estrellas. 13-9 03581
Albir - Alfaz del Pi, Alicante
Tel: 96 686 57 61
Móvil: 610 905 728
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
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Restaurant Oustau de Altea

Openingstijden
Vanaf 19.00-24.00 uur.
De dagen verschillen per seizoen,
’s zomers elke dag geopend, ’s
winters ’s maandags gesloten, wel
elke feestdag geopend
Beoordeling
Eten ++++
Wijn ++++
Bediening ++++
Ambiance ++++
Parkeren ++

Oustau
Restaurante
C/ Mayor, 5
in oude dorp onder de kerk
Altea Alicante 03590
965 842 078

Van de website
www.costablancavoorjou.com

In de schaduw van de kerk met de markante
blauwe koepel in het historische hart van
Altea ontmoet het trendy, internationale
publiek van Altea en omstreken elkaar in
Oustau.
Al jaren is het, zeker in de weekenden,
dringen geblazen en wordt er tot laat in de
avond mooi binnen en fraai buiten, heerlijk
gegeten en op niveau gedronken. Een
restaurant als je wat te vieren hebt of zeker
bent dat je aanzoek wordt aangenomen.
Alle gerechten op de kaart hebben een
filmtitel als naam. De relatie daartussen is
vaak een puzzel maar even vaak de start voor
een goed gesprek over de filmwereld. De
keuken is internationaal met regionale
specialiteiten en er wordt goed en
verantwoord creatief gekookt.
De bediening is jong, vriendelijk, correct en
met name door de Engelse eigenaar, Olivier
Burn, al 20 jaar in Altea swingend en zeer
persoonlijk.
De kracht van dit restaurant is de mix van
prima locatie, een smaakvolle en feestelijke
ambiance, de swingende bediening en de
kwaliteit en presentatie van de gerechten.
Sterk en zwak punt tegelijk is de beperkte
variatie van de gerechten op de menukaart.
De prijs/waarde verhouding is redelijk.
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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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Vriend 1

Het weekend zit er weer op en ik lees op
maandagmorgen op pagina twee, dat twee
voorheen goede vrienden een probleem
hebben. Eén heeft een jachtgeweer en
daarmee schiet hij op die vroegere vriend.
Hij schoot omdat die vriend, met de
vrouw van de schutter, af en toe naar het
café ging. “Kogel langs mijn hoofd”,
heette het artikel. Als teken dat iedereen
nog leeft. Het maakte indruk omdat ik
juist op de zaterdag ervoor in mijn eigen
stamcafé met een enkeling een praatje had
gehad, een gesprekje voerde, over
vriendschap. Of juist het gebrek eraan.
Vlak daarvoor memoreerde een medestamgast, een aantal bekenden dat de
laatste tijd was overleden. En van het een
kwam het ander. Vooral in de kroeg heeft
men een mening. Iedereen was het er wel
over eens dat de doden minder problemen
hebben dan de nabestaanden. Zo kwam
het rouwproces aan de orde en vooral ook
de eenzaamheid erna. En zoals je weet
heb ik daarover inmiddels een nogal
uitgesproken mening. Maar net zo goed
over de broodnodige vriendschap. En dan
vooral het alom aanwezige gebrek eraan.
En omdat alle gesprekspartners een vaste
relatie hadden – lees een huwelijk –
bleven er maar twee over. Hij en ik. De
rest had de tijdelijke vrijheid al
opgesnoept.

november 2017

Vriend 2

Zoals ik vroeger. Kennissen in overvloed.
Leuke kennissen zelfs en lieve mensen
ook. Maar vrienden; – ho maar.
Terwijl de mogelijkheid bestaat dat al die
leuke en lieve kennissen zich gerust
afvragen;- En wij dan? En dat komt dan –
daar is tie weer – door interpretatie. De
persoonlijke uitleg van een gegeven, de
persoonlijke invulling van een betekenis.
En de meeste mensen denken vaak net
een beetje anders dan de ander. En dat is
vaak net genoeg om er verder niet over te
praten. Simpel omdat mensen een hekel
hebben aan verschil van mening. Behalve
wanner je zelf twijfelt over je mening en
die graag toetst aan die van een ander. En
gelukkig komt het voor dat twee mensen
– meer is nog moeilijker – dat twee
mensen het maar wat graag met elkaar
eens worden. En iets dat je graag wil gaat
lukken. En dan is dat met vriendschap een
heerlijk vooruitzicht. Een ander – niet te
verwaarlozen – oorzaak is; – het gebrek
aan de juiste woorden. De juiste zinnen.
Het gevoel hebben de ander nooit te
kunnen overtuigen. Altijd weer een
argument tegen het jouwe.
En ik weet intussen donders goed dat
mensen zonder woorden ook heel vaak
meer gelijk hebben dan zij met een
uitgebreide woordenschat.
Aart Krijgsman
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WOENSDAG - ZATERDAG
18:00hr - 00:00hr
ZONDAG
13:00hr - 00:00hr
MAANDAG - DINSDAG
Gesloten
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Waar gaan we nu eens heen?
Verassingen in de Costa Blanca 8
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
tapas-straatje, 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 Por Favor nieuwe tips voor
interessante 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.

Grotten van Busot

www.cuevasdecanelobre.com
Vorige tips:
Gran Hotel Bali.
La Cala de Benidorm.
Bezoek dak 5 euro
Te betalen in de hal
van het hotel.
Dagelijks open.

Pauweneiland
Om de twee uur gaat er een boot vanaf
de pier in Benidorm en vanaf Rincon de
Loix.

Cuevas de Canalobre
Deze, in Busot gelegen kalksteengrotten
vormen een fraaie verzameling van
onregelmatig gevormde grotten met
stalactieten en stalagmieten
De grot is met zijn 70 mtr. hoogte een van
de grootste van Europa en een groep van
de stalactieten wordt dan ook “Sacrada
Familia” genoemd
Ook hangt er een grote stalagmiet die de
Canelobre (kroonluchter) wordt genoemd
en meer dan 100.000 jaar oud is.
De grot heeft een indrukwekkende
akoestiek, er worden dan ook regelmatig
onvergetelijke muzikale uitvoeringen
gegeven.

https://www.excursionesbenidorm.com/en

Chocolade museum Villajoyosa

https://www.valor.es/en/chocolate-museum
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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: info@cbsat.es
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 Hetty de Kievith
Vandaag maak
ik u deelgenoot
van de fietspassie
van het gezin
de Kievith bij
monde van Hetty
de Kievith,
72 jaar geleden geboren en getogen in
Schiedam en al meer dan 8 jaar lid van
NVCB. Ze trouwde met John en zij kregen
twee zonen, Ronald en Peter.
"De autoloze zondag in 1973 legde de basis
voor onze vele fietsavonturen die daarna
zouden volgen", vertelt Hetty. "De auto ging
de deur uit en we gebruikten de fiets om naar
het werk of school te gaan of om boodschappen te doen. In die tijd verbleven we van
april tot september op een camping in
Rockanje en dat vonden we heerlijk. In onze
vrije tijd fietsten we in Nederland, op en neer
naar Den Haag, Leiden of naar Zeeland.
De trajecten begonnen in
het klein en werden steeds
langer en verder.
Het idee van John om
samen met de kinderen,
inmiddels 12 en 14 jaar
oud, met vakantie naar
Frankrijk te fietsen werd
toegejuicht. Toen het
zover was werden de
fietsen in orde gemaakt.

Bij elke stop op een camping voor de nacht
werd de tent opgezet, de bedden opgemaakt
en bereidde ik de maaltijd met behulp van
een spiritusbrander en twee pannetjes. Die
pannetjes konden met behulp van een ring
worden gestapeld. ‘s Morgens moest dan
alles weer worden afgebroken en ingepakt
om de weg te kunnen vervolgen. Van Verdun staken we door Frankrijk via Parijs naar
de kust en van daaruit weer naar huis.
Deze manier van vakantie vieren beviel zo
goed dat we het andere jaar met vakantie
naar Langeland in Denemarken fietsten.
Omdat de kinderen het jaar daarna met hun
eigen vrienden met vakantie gingen lieten
John en ik zich voortaan met een fietsbus
afzetten op diverse mooie plaatsen in
Frankrijk.
Zo werden we met fiets en bagage gedropt in
het Franse Bollène, zochten we een camping
op en fietsten toen zonder bagage de 1912
meter hoge Mont Ventoux op. Op deze berg
was vaak de finish van een Tour de France
etappe. De klim is
lang en steil. In de
loop der jaren hebben
we wel drie keer per
fiets de top bereikt,
elke keer vanuit een
andere kant.

Een ander jaar bracht
de fietsbus ons naar
Mont Ventoux, Tommy Simpson monument Nice en namen we de
veerboot voor een rondje Corsica-SardinieItalie-Nice. Ook lieten we ons een keer
afzetten in Biarritz aan de golf van Biskaje
Om de kinderen te ontlasten werden alleen
en fietsten we via de Pyreneeën naar Lourdes
de fietsen van John en mij gepakt met tent,
en bedwongen daar alle bergen uit de
slaapzakken en andere kampeer- en reisbuitencategorie zoals de Tourmalet en de
benodigdheden. We hadden daarvoor een
speciale sportfiets waarop voor en achter per Aubiscque. En als het geen weer was om te
fietsen gingen we te voet over smalle
fiets 2 tassen konden worden vervoerd.
ezelweggetjes de bergen in en maakten
We fietsten in etappes via België naar
mooie dagtochten.
Verdun.
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Na Nederland en Europa werden de grenzen
verlegd naar Canada. Opnieuw volgens
hetzelfde concept: fietsen en kamperen. Dus
6 weken lang fietsten we door Canada waar
nog weleens sneeuw lag en we het ook wel
koud hebben gehad en regelmatig letterlijk
beren op de weg vonden, maar… dat was
“all in the game”!
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We fietsten eerst honderden kilometers naar
het westen om de Great Ocean Road te
bekijken. Daarna reden we via de Oostkust
naar het Noorden, een afstand van 3.200 km.
We maakten vele stops en uitstapjes met
allemaal prachtige herinneringen.

In Cairns werden we hartelijk begroet door
familie en verbleven daar nog 2 weken.
Het volgende deel van de wereld was Nieuw Tijdens die weken fietsten we ook nog naar
Zeeland. John had vakantiedagen opgeeen zus van John die woont in de magische
spaard om meer dan twee maanden weg te
Atherton Tablelands, 90 km ten zuidwesten
kunnen blijven. We maakten in die tijd
van Cairns. De toeristen die daar komen
gebruik van een “stopover” om familie in
laten zich meestal door een speciale trein
Australië te bezoeken. We
vervoeren in het gebied van
doorkruisten zowel het Noorder
620 km2".
- als het Zuidereiland van dit
prachtige, vreedzame land.
Hetty heeft van deze reis
een dagboek bijgehouden
Toen John met 55 jr. met penen stuurde steeds een deel
sioen ging kon eindelijk een
op naar haar moeder om
lang gekoesterde wens in
haar te vertellen over de
vervulling gaan; fietsen door
reis. Inmiddels heeft ze het
Route door het oosten van Australie hele dagboek weer terug en
Australië!
We waren er al eerder een paar weken
beleeft ze bij het lezen de reis opnieuw.
geweest en waren diep onder de indruk van "Thuisgekomen stond er 5.500 km. op de
de mentaliteit van de mensen en de natuur
teller van de tandem.
met de adembenemende dierenwereld.
Later ging die tandem mee achter op onze
We hadden in Nederland een dure
kleine Camper toen we daarmee door Spanje
Canondale tandem gekocht. Een soort
en Portugal trokken. John had hiervoor een
mountainbike maar dan voor twee personen. speciale constructie gemaakt zodat deze
We fietsen met die tandem in zes maanden
diagonaal bevestigd kon worden want hij
het halve continent over, langer kon helaas mocht natuurlijk niet uitsteken".
niet want het visum was niet langer geldig".
Acht of negen jaar geleden hebben ze een
Van die reis zeggen Hetty en John nu dat ze huis gehuurd in Finestrat, in de buurt van
dat als de mooiste tijd van hun leven be(schoon)zus en zwager, Truus en Aad
schouwen.
Wessling. Ze gaan alleen in de zomerZe vlogen naar Melbourne en vanaf dat
maanden nog terug naar Schiedam.
moment verliep een en ander min of meer
Fietsen is er bij Hetty niet meer bij “ja,
op de bonnefooi! “Geweldig, één groot
alleen nog van en naar het dorp om wat
avontuur”, zegt Hetty.
boodschappen te doen” lacht ze.
"We reden opnieuw met tent, slaapzakken,
Ik bedank haar hartelijk voor het gesprek.
pannen en andere bagage op de fiets door
het immens grote en gastvrije Australië.
Marianne de Wit
Redactie
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Ik las in El PAÍS

De Gatoteca, een nieuwe trend
Spanjaarden hebben niet de naam dat
ze zachtzinnig met hun dieren omgaan.
Je hoeft alleen maar te denken aan de
stierengevechten en de asiels die vol
zitten met achtergelaten dieren. Maar
na een artikel in El País moest ik mijn
mening toch wat bijstellen. “Vandaag
vertrekt Halley en morgen komt Tess
en dan zitten we weer vol, vijftien
katten is ons maximum” legt David
Montesinos, eigenaar van een
etablissement uit. Intussen trippelt
Malfalda een witte poes van negen jaar
over de bar. CATBAR is een bijzonder
café dat sinds drie maanden zijn deuren
heeft geopend in Valencia. De opzet is
eenvoudig. Je betaalt als klant € 3,- om
een half uur door te brengen met de
katten. Daarna gaat de rekening
omhoog met ieder half uur dat je langer
blijft en met iedere consumptie - zonder
alcohol, dat niet - die je gebruikt. En de
formule heeft succes, want tegenwoordig moet je in het weekend reserveren
om een tafeltje te bemachtigen.
Kattenbars heb je tegenwoordig in heel
Spanje, het idee is afgekeken van
Japan. De eerste Gatoteca werd vier
jaar geleden in Madrid geopend en er
zijn er ook al in Barcelona en Alicante.

Het initiatief is eigenlijk een
combinatie van dierenliefde en
zakeninstinct. Alle poezen van de
CATBAR werden achtergelaten of
mishandeld.
De Spaanse dierenbescherming, de
ADAANA, vangt de dieren op en
brengt ze naar het café dat als een soort
etalage dient. Geïnteresseerden hebben
de mogelijkheid een dier uit te zoeken
waar ze het goed mee kunnen vinden
en zo voor een nieuw tehuis te zorgen.
Sinds de opening half mei is er al voor
19 poezen een nieuw baasje gevonden.
De dieren hebben het moeilijk gehad.
Dat er iedere dag mensen komen om ze
te aaien en met ze te spelen doet ze
goed en werkt als een soort therapie. Ze
raken ook gewend aan het gezelschap
van andere katten en gaan zich socialer
gedragen tegenover mensen. Na een
paar weken zijn ze er echt op vooruit
gegaan en zijn ze er op voorbereid om
een nieuwe start te maken. Als je het
café binnenkomt valt niet gelijk op dat
hier 15 katten leven. Het ruikt er fris en
op zo’n 150 vierkante meter heeft elk
dier zijn eigen plek, etensbak en
speeltje. Voordat een poes bij de
CATBAR wordt toegelaten, wordt zij
grondig onderzocht, gesteriliseerd en
gevaccineerd en ontwormd.
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Dit gebeurt door de ADAANA, die het
dier ook voorziet van een chip en een
test afneemt om uit te sluiten dat ze een
ziekte onder de leden hebben waarmee
ze elkaar of hun baasje besmetten.
Wat wordt er van de bezoekers
verwacht? Dat ze hun handen wassen
voor ze met de katten gaan spelen, dat
ze hun mobiel uitzetten en dat ze de
beestjes niet oppakken, hoewel het wel
kan gebeuren dat er eentje op hun
schoot springt. Ze mogen ze ook niet
voeren en bij het fotograferen hun flits
niet gebruiken.

november 2017

En kinderen onder de 13 jaar moeten
vergezeld worden door een volwassene.
Wie bezoeken de CATBAR? Dat
varieert sterk. Sommige mensen
hebben al eerder een kat gehad, voor
anderen is het nieuw. En er zijn ook
bezoekers die komen in het kader van
hun behandeling voor een kattenfobie!!
Maar de meeste clienten zijn vrouwen,
van begin twintig tot eind vijftig.
Katten, je bent er dol op of je haat ze,
er is meestal geen tussenweg. Maar in
een gatoteca heb je de kans om te
kijken bij welke groep je hoort – of je
van je fobie af laten helpen….
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

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom
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Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com
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CORREDURIA DE SEGUROS.SL
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD
Seguros -Verzekeringen - Insurances

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

C.C. Bahia de las Dunas 53
San Fulgencio
Tel: 96 672 80 01 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
10.00 - 15.00 uur.
Website www.mcs-verzekeringen.net
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
Maar de moren slaagden er niet in om het
gebied opnieuw te veroveren. Toen
‘To be or not to be’
besloot Ali-Moho dat ze best allemaal
Hamlet zou hier zijn hartje hebben kunnen samen zelfmoord konden plegen. Ze
ophalen. Schedels gaven inderdaad de
zetten zich in een kring en dronken vergif
naam aan deze grot, op het grondgebied
en zo bleven ze enkele eeuwen lang
van Benidoleig, een klein landbouwdorp
onaangeroerd, tot in 1768 enkele
van nog geen achthonderd inwoners in het onderzoekers op de geraamten stootten.
gewest Marina Alta, in het noorden van de De werkelijkheid lijkt echter minder
provincie. Het dorp wordt omringd door
poëtisch. Volgens een onderzoek betreft
druivenvelden, amandel- en
het de geraamten van moorse
olijfboomgaarden en op nauwelijks een
onderzoekers die diep in de grot
kilometer van het centum, op de rijweg
doordrongen, op zoek naar de bron van de
naar Pedreguer en op de rechteroever van
onderaardse rivier die hier stroomt. Zoals
de rivier Girona, wacht een enorme
we reeds vermeldden waren de moren hier
spelonk de bezoekers op.
inderdaad allemaal landbouwers die sterk
Het is de ingang van de grot van de
afhankelijk waren van water en daarom op
Schedels, la ‘cueva de las calaveras’, in de zoek gingen naar de beste manieren om
sierra Seguili. Het te bezoeken gedeelte
aan dat kostbare vocht te komen.
van de grot is precies 440 meter lang en op Waarschijnlijk werden die moren verrast
enkele plaatsen is de hoogte vijftig meter. door een instorting en konden ze zich niet
De grot werd gevormd in het krijttijdperk, meer in veiligheid brengen.
zestig miljoen jaar geleden, en is nu
Maar het zijn niet de enige geraamtes die
dagelijks het decor voor bezoekers uit de
werden ontdekt, want latere onderzoeken
hele wereld.
brachten begrafenissen aan het licht die
De naam heeft de grot te danken aan het
hebben plaats gevonden in het middenontdekken van een groot aantal schedels in paleolithicum en het neoliticum.
1768. Volgens de legende behoorden ze
Archeologen vonden bovendien beenderen
aan de Arabische heerser Ali-Moho en aan van beren, hyenas, paarden, stieren,
zijn honderd vrouwen die zich hier
neushoorns en nijlpaarden, die allemaal
verborgen toen de christelijke troepen het
nog te zien zijn in het archeologisch
gebied veroverden.
museum van Alcoy.
In deze grot droegen ze hun schatten mee In het midden van de achttiende eeuw
en voedsel om te overleven, want ze
werden de eerste pogingen gedaan om de
waren er van overtuigd dat de moren al
uitgestrektheid van de grot te
snel weer zouden zegevieren en dat ze dan onderzoeken, want de onderaardse rivier
weer te voorschijn konden komen om hun verhinderde de verdere doorgang en sluit
leven verder te zetten in het paleis of waar ook nu nog het verdere bezoek af.
dan ook.
In 1768 werd reeds een schuchtere poging
Inderdaad, de legende vertelt niet waar
gedaan, waarbij men op de geraamten
die Arabische heerser woonde in dit
stootte van twaalf moren, die eveneens een
afgelegen oord.
onderzoek hadden ingezet.

De grot van de doodskoppen
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
Dit zette de mensen aan tot
voorzichtigheid en ze lieten de rest van de
grot maar voor wat ze was. Het feit werd
opgetekend door de Spaanse
geschiedkundige die de hele streek
afreisde, A.J. Cavanilles, waaraan men
een schat van materiaal heeft te danken.
Het was deze bekende botanicus die de
grot het eerst vermeldde en er bekendheid
aan gaf.
De grot biedt echter nu geen geraamten
meer. Wel enkele mooie stalagmieten en
stalagtieten, waarvan de bekendste de
"Campana", de klok, is. Het bezoek
eindigt echter bij het afgesloten
onderaardse meer, de "Toll Blau", die de
moren tevergeefs hebben getracht af te
tappen voor landbouwdoeleinden.
In de twintigste eeuw werd de grot
meermaals wetenschappelijk bezocht door
archeologen, zoals door H. Breuil (1913-

17) en J.J. Senent (1931-33). In 1936,
tijdens de Burgeroorlog, werd ze gebruikt
als munitieopslagplaats en het was pas in
de jaren ’60 van vorige eeuw dat ze
toeristisch werd aangepakt en voor het –
betalend – publiek opengesteld.
Nu heeft dit toerisme grote vormen
aangenomen en werd een parkeerterrein
aangelegd, restaurants openden hun
deuren en in de grot zelf is een grote
souvenirswinkel. De aanleg van een soort
wandelgang en elektrische verlichting
maken een bezoek aan de grot de dag van
vandaag een stuk gemakkelijker. We
hoeven geen risico te nemen en onze
geraamten zullen binnen duizend jaar
geen legende meer veroorzaken.
De gang in de grot is nu verlicht en
gemakkelijk begaanbaar gemaakt.
En een bezoek meer dan waard.
Hugo Renaerts

Ziekenboeg

Wij kunnen er dan op reageren en als dat
gewenst is helpen.
Nadat ik lange tijd alle aandacht aan de
Uit onze 250, meestal oudere leden, vragen
verzorging van mijn vrouw had besteed,
er velen om onze aandacht. Het lijkt mij
kwam ik weer terug op onze club en wilde mede daarom van groot belang om deze
iets doen voor de zieken hier. Ik heb mij
taak samen met anderen uit te voeren.
daarom gemeld om in de ziekenboeg te
Rond de jaarwisseling moet ik voor 6
gaan assisteren. Omdat Irene Godderij, die weken naar Nederland waardoor ik zelf
zich daarmee bezighield, tijdelijk naar
niet in de gelegenheid ben om eventueel
Nederland is, heb ik haar werkzaamheden clubleden die daarom vragen te bezoeken.
overgenomen.
Onze vereniging heeft mede als doel om
Het werk bestaat voor een groot deel uit
mensen sociaal te binden, zodat ze zich
het tonen van belangstelling voor de
niet buitengesloten of vergeten voelen.
patiënt of nabestaanden bij bijvoorbeeld
Voelt u er iets voor om mee te helpen dit
een overlijden.
doel te verwezenlijken, meld u zich dan
Van belang hierbij is dat de patiënten of de voor dit mooie, dankbare werk.
familie daarvan of een medeclublid, laten
Namens de ziekenboeg, Gerard Ruizendaal.
weten dát er iemand langdurig ziek is.
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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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Kijk eens op onze website!
De meeste leden weten wel dat onze
vereniging een eigen website heeft;
nvcb.net.
Zoals bij elke website is na te gaan
hoeveel mensen de site “bezoeken” en
ook waar vandaan.
Het valt op dat het vooral bezoekers zijn
die op zoek zijn naar een Nederlandse
vereniging, mogelijke nieuwe leden dus.
Heel mooi natuurlijk maar ook als u al lid
bent is het de moeite waard om regelmatig op de site te kijken.
Zo wordt er altijd het eerstkomende
evenement aangekondigd en ook als er
actueel nieuws is te melden staat dat er
direct op.

november 2017

Stemmen vanuit het buitenland
is per 1 april eenvoudiger geworden.
Je hoeft je nog maar één keer te
registeren, vervolgens krijg je bij iedere
verkiezing vanzelf een mailtje met je
stembiljet en een envelop met alle
benodigde papieren. Meer weten of
meteen registreren?
www.stemmenvanuithetbuitenland.nl
Bovenstaande geldt alleen voor hen die
resident zijn, dus officieel in Spanje
wonen. “Overwinteraars” of anderen
die niet officieel in Spanje wonen
moeten nog steeds bij elke verkiezing
een aanvraag indienen bij de gemeente
van hun Nederlandse woonplaats.
Redactie

Natuurlijk kunt u verder alle gegevens
over de vereniging vinden of even in het
archief van oude Nieuwsbrieven neuzen.
Verder is er de evenementenkalender te
vinden en het weekoverzicht van activiteiten, makkelijk als u deze PorFavor even
niet kan vinden of al heeft weggegooid
(foei!)

Geopend:

Anno 1999

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

~ SPANJE ~

Er is ook een compleet en actueel
telefoonboek te vinden van alle NVCBleden die dit jaar lid zijn.
Het is zelfs mogelijk direct vanaf dat
telefoonboek iemand te bellen!
Gewoon op het gewenste nummer in de
lijst drukken en die persoon wordt gebeld!
De lijst moet dan wel op een telefoon
worden geopend en het moet ook een
“smartphone” zijn, maar welke is dat niet?
Probeer het eens, heel gemakkelijk!
John de Kievith

www.halloboekwinkelspanje.com
Pagina 35

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 36

Jaargang 40

november 2017

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

november 2017

Activiteiten
We gaan weer gezellig een
dagje uit met de bus!
Eerst brengen we een bezoek aan de
beroemde schoenenfabriek
Salvador Artesane.
We krijgen er een korte rondleiding.
En… we kunnen er ook schoenen of
tassen kopen.
Daarna verder naar IKEA, daar alle
gelegenheid om mooie
kerstaankopen te doen maar kunnen
we er ook wat leuke hebbedingetjes
inslaan. Alle aankopen kunnen onder
in de bus.
Bij IKEA kan ook lekker worden
geluncht !
Voor deelname wel even aanmelden
bij Annemieke Post!

DONDERDAG 16 NOVEMBER
09.00 UUR. VERTREKPLAATS
MARKT ALBIR, Kosten
€ 12.50

Groot Slem Sans

Ik deed laatst op een bridge - toernooi
Het droombod; groot slem sans
Toen partners kaart op tafel kwam
Dacht ik: geen schijn van kans
Maar ik sneed 3 vrouwen en 1 heer
En ook nog klaver 9
En alles zat warempel goed
Niets hield mij toen nog tegen.
Contract gemaakt geredoubleerd
De kaarten gingen dicht
Ik kijk mijn partner aan
En zie kritiek op zijn gezicht
Het bloed stijgt naar mijn kaken
Hij schudt zijn hoofd en zegt:
och (man) (vrouw)
Je had een upslag kunnen maken.
Dit gedicht heeft nog een couplet
En dat is de moraal
Dat geldt voor mij maar ook voor u
Dus voor ons allemaal
Onthoudt nu eens en voor altijd
Dus nooit meer vergeten
Al speel je nog zo beresterk
Je partner kan het beter!

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!
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Entertainment
Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

Entertainmentgroep is gestart!
Maandag 30 oktober was de eerste
oriënterende bijeenkomst van de Entertainmentgroep.
Er bleek voldoende belangstelling om
mee te gaan doen, het vereiste minimum van 10 “artiesten” wordt zeker
gehaald.
De groep kan dus aan de slag en heeft al
een aantal goede ideeën om van de
voorstellingen in februari een succes te
maken.
Meer mensen die wel iets willen opvoeren blijven welkom, kom daarvoor op
de vaste oefenmiddag even langs.
We zijn elke maandagmiddag vanaf
14.00 uur aan het oefenen.
Aad Wessling kan u verder alle informatie geven.
Gewoon even mailen:
aad_wessling@hotmail.com

Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten
Huisarts
’s morgens 10.00 - 12.00 op afspraak
’s middags na 16.00 uur op afspraak
Polikliniek
Orthopeed
Gynaecoloog
Cardioloog
Dermatoloog
Uroloog
Medsiche pedicure

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur
Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team biedt u
verpleging en verzorging aan op alle niveau’s.
Tel.: 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Tel.: 965 867 801 (24 uur)
info@euroclinicarincon.com
C/. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze
website: www.euroclinicarincon.com
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Wij, Glen Prins en Alma van Strien,
zijn het team van Restaurante
Ciudad Patricia, gelegen in
Residencia Ciudad Patricia
Calle Rumania 26
Benidorm
Voor meer informatie over ons
restaurant, de maaltijdservice en
de menu´s: Alma van Strien,
telefoon: 616 884 468, email of
bezoek de website
almavanstrien@gmail.com
of
www.restauranteciudadpatricia.com
Wij hopen U binnenkort te mogen
begroeten in Restaurante Ciudad
Patricia!
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• Bij ons heeft u door de week een keuze menu van € 10,- of
€ 14,50 met een half flesje wijn. Op zondag bieden wij u een menu
voor € 12,50 met eenuitgebreid Salade Buffet.
• Voor verjaardagen of vergaderingen die u zou willen combineren
met een lunch of diner kunt u bij ons terecht; het restaurant is ruim
en de faciliteiten van het park zijn optimaal, zoals parking en
aanpassingen voor mindervaliden.
• Onze keuken is geopend zondag tot en met vrijdag van 13.00 tot
15.00 uur. Zaterdag is onze rustdag.
• De bar is 7 dagen in de week geopend, vanaf 9 uur voor koffie met
appelgebak, of een drankje, terwijl U geniet van onze ruime
terrassen met prachtig uitzicht.
• De keuken van Restaurante Ciudad Patricia produceert eveneens de
maaltijden voor de maaltijdservice. De maaltijden zijn gemakkelijk
op te warmen in de magnetron. Ze worden 1 keer per week bij u
aan huis geleverd.

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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NVCB evenementen

Open dag NVCB, druk bezocht en veel te zien.
Onze traditionele “Open
Dag” op 8 oktober was
beslist een groot succes.
Heel veel belangstelling voor
de activiteiten die werden
gepresenteerd van leden en
zij die dat willen worden.
Hoogtepunt was wel de
officiële opening van de
schitterende Jeu de Boules
banen die op een bouleworp
van ons gebouw zijn
aangelegd.
Grote waardering ook voor
de heerlijke hapjes en snacks
die werden geserveerd.
Natuurlijk weer door de
mensen van La Cena die dat
elke keer weer geheel gratis
verzorgen!
De gehele dag werd de
stemming opgevrolijkt met
de gezellige livemuziek van
het Duo “Several Sound”.
Op naar volgende
evenement!
Het evenemententeam
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Fytotherapie

Ginkgo
Gebruikt plantendeel
het blad
Te gebruiken bij
 Geheigenzwakte, vergeetachtigheid
 Koude handen en voeten
 Oorzuizen, duizeligheid
 Anti-veroudering, evenwichtsstoornis

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

Algemene beschrijving
Ginkgo behoort tot een plantenfamilie die
180 jaar geleden floreerde, maar volledig
uitstierf, op deze ene soort na. Van
oorsprong komt de Ginkgo uit China en
vandaag de dag groeit hij probleemloos in
Europa. Het waaiervormige blad wordt in
de herfst botergeel en valt dan af.

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.

Een betere doorbloeding van de hersenen
Ginkgo verwijdt de bloedvaten, reguleert
de doorbloeding van de haarvaten en
verlaagt de viscositeit van het bloed?
Deze driedubbele werking vertraagt de
veroudering van het netvlies en de
hersenen, waardoor evenwichtsstoornis en
oorsuizen worden tegengegaan en vergeetachtigheid of geheugenverlies worden
verbeterd.

Het Ginkgo blad is weliswaar in de
natuur voorhanden maar is natuurlijk
ook te koop in kruidenwinkels die
plantendelen in capsules verwerken
en daarbij een bepaalde dosering
adviseren. Dit geldt voor alle kruiden
waarvan wij dit seizoen een artikel in
de Por Favor opnemen.

Koude handen, koude voeten
Ledematen die niet voldoende bloed
ontvangen zijn niet in staat om de normale
lichaamstemperatuur te handhaven. Koude
handen en koude voeten komen voor bij
jong en oud en zijn relatief eenvoudig op te
lossen door de doorbloeding te verbeteren
door gebruik van Ginkgo.
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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
Je moet er maar mee leren leven!
Wij merken dat we heel vaak mensen in de kliniek krijgen die hebben
gehoord, dat ze met een bepaalde klacht “moeten leren leven”. De meest
voorkomende reden dat deze patiënten met hun klachten moeten blijven
rondlopen wordt meestal verweten aan ouderdom, slijtage, artrose,
“waarschijnlijk” fibromyalgie of een andere vage diagnose.
Onze ervaring is echter dat er in veel gevallen
bij deze enorme groep mensen nooit een gedegen lichamelijk onderzoek is gedaan. Het is
namelijk NIET zo, dat als er artrose in bijvoorbeeld de rug aanwezig is, dit ook de reden van
rugklachten is. Dat zou betekenen dat iedereen
met artrose in de rug klachten zou moeten hebben en dat is zeker niet zo. De oorzaak van
klachten in de wervelkolom, rug en nek, ligt
vaak in een combinatie van factoren. Deze
factoren zijn meestal een belastende houding en
dwangstanden in de gewrichten van de
wervelkolom die gewrichtsirritaties veroorzaken. Natuurlijk is het wel zo, dat artrose/
slijtage de rug wat kwetsbaarder maakt, maar
zeker niet onbehandelbaar. Door de werkelijke
oorzaak van deze klachten aan te pakken is het
mogelijk klachten die vaak al jaren aanwezig
zijn te verhelpen. Dit betekent dat we zorgen
dat de wervelkolom optimaal functioneert, de
houding wordt verbeterd, eventuele afwijkingen
in de voeten worden verholpen, zwakheden
worden getraind, overbelaste delen worden
ontzien en er wordt gekeken of met vitaminen
en/of mineralen bepaalde klachten kunnen
worden opgelost. Deze complete, vaak multidisiplinaire, aanpak zorgt ervoor dat wij
mensen die al jarenlang een bepaalde klacht
hebben goed kunnen helpen.
De meest voorkomende klachten die vaak al
jaren aanwezig zijn lage rugklachten. Deze
klachten zijn meestal ´s morgens meer aanwezig, verergeren bij lang stilstaan / zitten en
slenteren en op de buik liggen is niet mogelijk.
Mogelijkerwijs is er ook sprake van uitstraling

naar de benen. Op een röntgenfoto bij deze
klachten is bijna altijd slijtage van de rug te
zien. Dit wordt bij ons door de patiënt vaak
uitgelegd dat er geen ruimte meer tussen de
wervels zit en dat dit de reden is van de
chronische klachten en dat daar niets meer aan
te doen is. Feit is natuurlijk dat de slijtage niet
verholpen kan worden, maar de pijnklachten
die aanwezig zijn wel. De aanwezige slijtage is
bijna NOOIT de oorzaak van de klachten. In dit
geval worden de klachten 9 van de 10 keer
veroorzaakt door een (te) holle rug,
bekkenscheefstand en verkorte heupspieren.
Daardoor worden de ruggewrichten constant
overbelast en ontstaan er pijnklachten. De
slijtage is juist het gevolg van de beschreven
overbelasting. Door al deze aspecten en vaak
nog meerdere te behandelen zien wij dat de
klachten verdwijnen of in ieder geval dusdanig
verminderen dat een normaal actief leven
mogelijk is.
Dit geldt ongeveer hetzelfde voor nekklachten.
Een stijve pijnlijke nek wordt vrijwel nooit
door slijtage, artrose of oudere leeftijd
veroorzaakt en is perfect te behandelen. Wij
hebben ons in onze kliniek gespecialiseerd in
het behandelen van deze langdurig aanwezige
klachten.
Wij onderzoeken uw klacht op elke mogelijke
oorzaak en pakken deze, indien nodig multidisciplinair, uitgebreid aan om de klachten te
doen verdwijnen. Uiteraard beoordelen we
daarbij ook eventuele röntgenfoto´s en scans
om een zo volledig gelijk behandelplan te
komen.

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!

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 40

november 2017

Pagina 47

