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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00

12.30

Inloop en inschrijf leden en bloeddrukmeten

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Computercafe, Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

Januari 2018

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

13.30

14.30

Computerlessen (alleen na aankondiging)

19.30

24.00

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

10.30

13.00

Tennisles

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00

11.00

Spaanse les beginners

11.00

12.00

Spaanse les gevorderden

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Schilderen en Tekenen

13.30

16.00

Beeldhouwen/Boetseren

10.00

13.00

Biljarten Libre

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00

12.00

Computerles (alleen na aankondiging)

14.00

18.00

Bridge

19.30

23.00

Biljarten Libre

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

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 2017-2018
966 868 621
965 882 173
965 878 814

Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Creativiteit
Evenementen
Entertainment

Rob Bakker
José Smit
Aad Wessling
Martin Hamers
Hans de Kat
Vacant
Vacant (wordt waargenomen door Annemieke Post)
Aad Wessling

Gastvrouwen

Antoinette Heijnen
Greetje van de Berg
Hetty de Kievith
Chris van Gennip
Ida Omes

Inkoop/ Bar
Instuifsoos
Jeu de Boules

Wim de Vos
Vacant
Bert van Duivebode

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant
Wim Heijnen
Mona Kapsenberg de Cock
Nanda de Wit
Ida Oomes
Robert Eijerink
Loes Van den Auwelant

680 827 342
965 878 814

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent Ineke Eckenhuijzen Smit

634 366 717

Tekenen/Schilderen
Technische Dienst
Tennisles

Margaret de Vree
Gerard Derksen
Ton Duif

673 397 320

Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)

Kuieren
Ledenadministratie

Reizen

965 878 814

653 193 697

619 592 698

618 048 068

+31 643 694 846
redactie@nvcb.net

Marianne de Wit (samenstelling/layout)
Guus Schaaf (acquisitie)
Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

634 373 192
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Van de voorzitter
Aan het eind van het jaar en met een nieuwe in het vooruitzicht past het een voorzitter terug te kijken naar wat
het jaar ons heeft gebracht. Nog belangrijker is echter
wat we van het nieuwe jaar gaan maken; nieuwe plannen en goede voornemens.

Eerst maar de terugblik, voor onze vereniging is 2017 een jaar waar we tevreden op
terug kunnen kijken. Aan alle onzekerheid,
die er toch wel was na de verhuizing van
Albir naar La Nucia, is een einde gekomen. Ons nieuwe gebouw is niet groot
maar straalt wel warmte en gezelligheid uit
en daar gaat het om.

Sommige wensen zijn al wat langer duidelijk, zo zou de eens zo gewaardeerde zaterdagse wandelclub weer nieuw leven ingeblazen moeten worden en ook een spelletjesmiddag of avond zou wel weer eens
kunnen worden geprobeerd.

De sfeer in de vereniging is gewoon goed,
vooral ook omdat de altijd wel ontstane
wrijvingen tussen personen en afdelingen
meestal snel werden opgelost.

Verder werden we het afgelopen jaar wel
weer regelmatig met de neus op het feit
gedrukt dat ons leven vergankelijk is.
Zo aan het eind van het jaar is het goed
terug te denken aan hen die het nieuwe jaar
niet mochten beleven.

Ook aan een creativiteitsclubje is vast wel
behoefte, misschien een clubje waar samen
Het ledental is heel redelijk op peil geble- de geweldige hints van de Pinterest websiven met een lichte stijging ten opzichte van te in praktijk kan worden gebracht?
vorig jaar. Financieel gezien zijn we kern- Leden die hier hun schouders onder willen
gezond zodat we weer plannen kunnen
zetten zullen van het bestuur alle mogelijkmaken voor nuttige investeringen.
heden en medewerking krijgen.

Ook zijn er redelijk veel actieve leden met
een echt clubhart die, al dan niet achter de
schermen, al dat werk verzetten waarmee
de vereniging draaiende wordt gehouden.
Niets lijkt ons in de weg te staan om van
het volgend jaar een succesjaar te maken.
Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen
maken nieuwe kansen. Het is aan de leden
om aan te geven waar we als vereniging
meer aandacht aan zouden moeten geven.
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Ik wens u allen een gelukkig en gezond
nieuw jaar, en hoop dat op zondag 7 januari 2018 nog eens persoonlijk te mogen
doen, tijdens onze nieuwjaarsreceptie

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.
Indische maaltijd

December

9
17
25
31

Klaverjas drive voor NVCB-leden.
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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Mededelingen

Het bestuur van NVCB wenst alle leden, relaties en
andere vrienden van onze vereniging fijne
feestdagen en een heel voorspoedig 2018.

Van 11.00 tot 14.00 uur
met een glaasje Cava en natuurlijk….. Oliebollen.
Graag tot ziens op zondag 7 januari.
De trekking van de Nieuwjaarsloterij
is om 13.00 uur.
U kunt nog loten kopen tot 12.00 uur
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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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Ware verhalen 1
Een bijzonder NVCB-Kerstdiner
Nee, dit verhaal gaat niet over het laatste
Kerstdiner op 17 december jl. maar een
diner uit de rijke historie van onze club.
Het zal tegen het eind van de vorige eeuw
zijn geweest, de club was groter dan ooit
maar onze toenmalige ruimte op de bovenverdieping van Restaurant “Los Rubios”
daarentegen nogal krap.
We hadden toen zeker 350 leden en het
was onmogelijk om daar iets groots als een
gezamenlijk kerstdiner op poten te zetten.
Daarom werd uitgeweken naar het grote
restaurant op de benedenverdieping van
Wim (Guillermo) Kop die niet alleen onze
huisbaas was maar ook het restaurant bestierde.
Guillermo was toen in zijn beste jaren en
draaide zijn hand niet om voor een uitgebreid Kerstdiner voor een paar honderd
NVCB-leden.
Van de voorbereiding was veel werk
gemaakt. De was zaal prachtig versierd
met vele lichtjes, kerstspulletjes en wel vier
grote kerstbomen.
De houtblokken voor de
enorme, centrale ronde
openhaard lagen klaar en
het feest kon beginnen.
Op de avond van het diner
stroomde het restaurant
vol met NVCB-leden die vast van plan
waren zich eens lekker te laten verwennen.
Niets stond een geweldig en gezellig
Kerstdiner nog in de weg, de keuken had
alles “mise en place”, de enorme open
haard knisperde met een rustig vuur en
iedereen had al een drankje.

En toen….ging het licht uit, zegt men wel
eens maar hier gebeurde dat echt!
De Spaanse elektriciteitvoorziening liet het
in die tijd wel meer afweten maar waarom
nu, waarom hier?
Het was op slag pikdonker, alleen de open
haard gaf nog wat licht en dat voorkwam
maar net dat er een soort paniek uitbrak.
Nu had in die tijd elke Spanjaard wel wat
kaarsen in huis juist voor dit soort calamiteiten.
Wim Kop is dan wel geen Spanjaard maar
had gelukkig toch een grote doos kaarsen
op de plank liggen. Eerst werd de keuken
ermee verlicht, het koken was nog geheel
op gas dus dat was geen probleem.
Alle tafels kregen een brandende kaars, de
eerste schrik verdween snel en al gauw
was iedereen gewend aan het halve duister.
Al na een paar minuten was de hele zaal in
een betoverende kerstsfeer gehuld. En,
zoals wel meer bij een onverwachte gebeurtenis praatte iedereen
makkelijker met iedereen
ook al waren het
volslagen vreemden voor
elkaar.
Die spontaniteit samen
met het licht van de open
haard, de glinstering van
de kerstversiering met de
schaduwen van de brandende kaarsen op
muren en plafond maakten van het diner
een onvergetelijke gebeurtenis waar ik elke
Kerst nog aan terugdenk.
John de Kievith
Vrij naar een mondeling verhaal van
Gerard Ruizendaal.
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Ware verhalen 2
Opeens alleen
Hoe kan ik dit uitleggen.
Hoe wil ik dit uitleggen…..
Al een paar lange maanden zonder
mijn Siem. Het gemis ligt als een
grauwsluier over de dagen. Ik
moet verder maar weet niet hoe en
ook niet waarom eigenlijk.
Mijn dochter weet wel wat om mijn leven op
te fleuren, zij belt en heeft het over het
stadspark van Rotterdam waar zes dagen
lang een dansfeest is met demonstraties
Salsa, Tango, Flamengo enz. Dat moet ik
wel leuk vinden want dansen was toch wat ik
altijd liefste deed?
Ik weet het eigenlijk niet, kan dat wel leuk
zijn zonder Siem? Ik bedenk echter dat Siem
er beslist naar toe was gegaan en zeker zou
willen dat ik dat nu ook doe.
Bovendien zie ik dan weer eens andere,
vrolijke mensen en daar ben ik wel aan toe.
Daar ga ik dus, opgetut en met de stoute
schoenen aan de metro in naar het
Rotterdamse stadspark voor dans en
gezelligheid.
Het was er heel druk en werkelijk heel
gezellig, iedereen lachte en was blij.

Van de muziek hoorde ik niets meer,
de zon scheen maar ik had het
steenkoud, onbeschrijfelijk hoe
eenzaam ik mij voelde, midden in de
woestijn had het niet erger kunnen
zijn.
Ik wilde alleen nog maar naar huis,
ongelukkiger dan ooit ga ik weer op weg
naar de Metro, langs de Markthal en verder
langs de poffertjeskraam. Maar…. hoor ik
dat nou goed? Roept er iemand bij de
poffertjeskraam mijn naam? En riepen ze
echt, Dinie! Kom erbij, gezellig!
Ja hoor, er zitten daar wel vijf heel erg
bekende “pensionados” uit Spanje, ze zitten
lekker poffertjes te smikkelen en hadden
samen de grootste lol!
Ik ben nog nooit zo
blij geweest, totaal
onverwacht zit ik
midden tussen de
vriendinnen uit
Spanje! De zon scheen weer en het was
ineens lekker warm.

Ik was het eigenlijk niet meer van plan, maar
mede door deze hartverwarmende ervaring
ben ik weer gaan overwinteren in Spanje.
Zowaar vond ik nog een vrij tafeltje met vier Wel heb ik mij voorgenomen dat ik nooit
stoelen dat is mooi dacht ik, komt er vast
meer een stoel laat weghalen! Ik zet mijn tas
iemand bij me zitten voor een gezellig
er wel op en verzin wel iets dat “hij zo
praatje over dansen of zo.
komt” of zoiets.
Ja hoor, er komt al gauw een aardig iemand Mijn Siem komt niet meer terug maar ik
aan die vriendelijk vraagt “ of deze stoel vrij weet wel dat ik me niet meer in een hoekje
is” ja hoor zeg ik hoopvol maar de aardig
zielig en eenzaam laat maken alleen omdat
iemand gaat niet zitten maar neemt de stoel je zomaar opeens alleen bent.
mee!
Dit verhaal wilde ik even kwijt, ook omdat
Dat ging nog twee keer zo en binnen een
we er allemaal vroeg of laat mee te maken
paar minuten zat ik daar heel erg alleen aan krijgen of nu al mee te maken hebben.
een tafeltje midden tussen tientallen volle
tafeltjes met vrolijke mensen….
Dinie
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www.eurocarslanucia.com
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Activiteiten
NVCB-Nieuwjaarsloterij!
Tijdens de Nieuwjaarsborrel op 7
januari zal er ook de trekking zijn
van onze jaarlijkse NVCB-loterij.
Het zal mooie prijzen regenen!

De traditionele Klaverjas-Kerstdrive op
9 december was weer een gezellige
happening.
Deze keer smakelijk onderbroken met een
heerlijke lunch wat
zeer werd
gewaardeerd.
Er waren extra
mooie prijzen
omdat er deze keer
wat meer te
besteden was.

Loten zijn vanaf nu te
koop bij penningmeester
Cobi Fuchs.

Doe mee! Steun de club!
1 euro per lot.

Freek Berepoot won de eerste prijs,
Floor Terhoeve de tweede en Martha
Hamelsveld de derde. De “poedelprijs”
was voor Dory Klarenbeek.
De spelers, maar zeker ook de mensen die
deze drive mogelijk maakten, kunnen
tevreden terugzien op een geslaagde
Kerstdrive 2017

De prijzentafel van dichtbij gezien
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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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Kaskade 1 La Nucia

Kaskade 1 is een heel plezierig
familierestaurant. Goed van sfeer,
klassiek van inrichting en in de keuze
van de gerechten op de kaart, maar
goed en smaakvol uitgevoerd en zeer
plezierig op de met linnen bedekte tafels
gebracht. Gastvrij (ook al zo´n klassiek
maar plezierig woord) en dat zijn de
twee Spaanse broers die hier de leiding
hebben en hun hand niet omdraaien
voor het fileren van de vis aan tafel.
Al heel snel word je in je eigen taal
plezierig te woord gestaan. De kaart
wordt in je moedertaal geopend voor je
op tafel gelegd, kortom men is blij met
je en ik vond dat tenminste heel
plezierig en zeer professioneel en veel
meer dan de manier waarop het, meer
moderne, woord klantvriendelijk door
veel anderen, zonder veel aandacht voor
de gast, wordt ingevuld.
Ken je de opvang en inrichting van
Restaurant Keizer naast het Concertgebouw in Amsterdam of de statige
uitstraling van het Restaurant van Hotel
Wientjes in Zwolle?
Daar lijkt het op, warmte is daar het
kernwoord en ook hier is er dat ‘klant is
koning gevoel’ waardoor je heel snel
thuis voelt. En ik niet alleen.

Met mij genoot een internationaal
gezelschap van de lunch en de gerechten
die in het Duits, Engels, Nederlands en
Spaans aan de beide gastheren
opgegeven waren.
Die talen hoorde ik tenminste, op een
plezierig en beschaafd geluidsniveau,
om mij heen over en weer gaan.
Ook het ruime terras nodigt uit, maar de
temperatuur was er niet naar om mij te
verleiden. De keuken is goed, de
presentatie is op niveau en prettig, de
prijskaart zeer redelijk (voorgerechten
van 4 tot 10 euro. Hoofdgerechten van
10 tot 15 euro) en de plek is er één om
aan te bevelen, wat we hierbij doen.
Beoordeling
Eten ++++
Wijn +++
Bediening ++++
Ambiance ++++
Parkeren +++++

Kaskade 1
Restaurant, Cocina Internacional
Avenida Coloma hoek Calle Colombia
La Nucia Alicante 03530
Van de website
www.costablancavoorjou.com
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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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Oud 1

Oud 2

Gisteren hoorde ik aan een tafeltje
leeftijdgenoten naast ons, een (bekende)
mevrouw ietwat ongerust vertellen dat ze deze
week op bezoek gaat bij wat oudere familie.
Rond de 80. Een min of meer verplicht
nummer waar ze niet echt naar uitkeek. Zij –
sportief gekleed – had het over 'taarten'. Op
mijn beleefde vraag naar haar eigen leeftijd zei
ze 71. En na mijn opmerking 'toch ook al een
beetje taartig' werd het even wat minder
aangenaam stiller. Ze was even niet mijn
vriend. In een wereld waar alle leeftijdgenoten
hun best doen eeuwige jeugd uit te stralen valt
zo'n opmerking niet in de emmer. Net zo min
als die van een kleinkind dat; – u (oma) 'niet
zulke rare jurken moet dragen'. Werd ook
verteld aan dat tafeltje. Het ging even ook over
'snotneuzen'. Snotneuzen en oude taarten. En
onszelf niet te vergeten. Wijzelf, ik en mijn
leeftijdgenoten, doen dagelijks ons best zich in
deze wereld te handhaven. Een volledig
onbelangrijke groep ouden van dagen die zelfs
niet meer op de kleinkinderen hoeven te
passen. Die helemaal vrij zijn in hun doen en
laten. Mogen gaan en staan waar ze willen.
Hoeven in het gunstigste geval slechts
rekening te houden met hun partner. Minder
gunstig maar vrijer tegelijk; – als men geen
partner heeft. Dan ben je helemaal verlost van
elke tegenspraak en wat dan ook. Vrijheid ten
top. Dat is pas een leuk onderwerp. Veel
leuker dan de 'eenzaamheid' van vorige week
op deze plek. En na deze korte
tafelbijeenkomst van een half uur ging een
ieder weer naar zijn eigen vrijheid en/of
gebondenheid. Naar het leven van en met
meestal drie generaties. Taarten, snotneuzen
en ikzelf. Ikzelf die eigenlijk bij de taarten
hoor, maar gelukkig nog op visite kan bij nog
oudere familieleden.

Een paar ontdekkingen heb ik al wel gedaan.
Kinderen, zij die ik vroeger snotneus
noemde, blijken thans heel gezellige
gesprekspartners. Vijftigers blijken steeds
vaker mijn nieuwe kennissen. Nieuwe
vrienden zelfs. Zelfs met de leeftijdsgenoten
van onze kleinkinderen blijkt een gezellig
praatje gemaakt te kunnen worden. Met
oudere leeftijdsgenoten – zo ervaar ik steeds
vaker – is een praatje nog steeds goed te
doen, echter niet te lang. En ook vooral niet
gericht op een leukere toekomst. Ik merk dat
er bij leeftijdgenoten een zekere berusting
heerst. Progressie ontbreekt en je elke
waarom-vraag beter achterwege kunt laten.
En dat is voor een mens die overloopt van
vragen niet te doen. Een half uurtje over het
weer en bevestiging van elkaars gelijk is dan
wel het martje. Mijn zoektocht naar
vrienden richt zich dus gerust (ook) op
jongere mensen. Om gelijk weer tot
conclusies te komen. Conclusies vooral die
anderen (kunnen) trekken. En dat is logisch.
Mijn zoektocht bestaat al lang en een ander
zoekt niet of allang niet meer. Een andere
conclusie is, dat deze site, al vanaf 2002 in
de lucht, wellicht wat volgers heeft, maar
gezien de minimale respons toch niet of
bijna niet terecht komt bij mensen die met
mij op zoek zijn. En eerlijkheidshalve
verbaast me dat niet. Ik weet trouwens best
wel dat er gelijk gestemden bestaan. Zo
uniek ben ik nu ook weer niet. Maar de
manier waarop ik mijn problemen verwoord,
onder de aandacht wil brengen, is geen
gemakkelijke. Voor mij niet, laat staan voor
een ander. Maar al ben jij niet enthousiast,
weet je wellicht wel iemand in jouw
omgeving die wel met me praten wil. Een
uurtje.

Hoe lang nog?

Aart Krijgsman
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Waar gaan we nu eens heen?
Verassingen in de Costa Blanca 9
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.

Fontilles is te vinden door vanuit de
Jalonvallei naar Orba te rijden. Daar
afslag via Campell naar Fontilles.

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 nieuwste bovenaan en de
oudste valt er na enige tijd af.

http://www.lasfuentesdelalgar.com

Grotten van Busot

Fontilles
Midden in de Vall de Laguar (vallei van
het water) is deze voormalige leprakolonie
te vinden. Bezoekers kunnen gewoon het
complex in en genieten van de prachtige
omgeving en schitterende gebouwen. Het
beste is om het koloniedorp te voet te
doorkruisen dan zullen vele bezienswaardige details zeker opvallen.
Er is een fraaie gratis tentoonstelling en de
architectuur van de gebouwen is heel
apart. Boven op de bergen rond het
sanatorium zie je kilometerslange muren
die om het complex is gebouwd. Dat leek
eens nodig omdat bij de bouw van de
kolonie begin vorige eeuw de dorpsbewoners bang waren voor besmetting.

www.cuevasdecanelobre.com
Gran Hotel Bali.
La Cala de Benidorm.
Bezoek dak 5 euro
Te betalen in de hal
van het hotel.
Dagelijks open.
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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 Claire Hadrich
Ze werd in 1939 geboren in Utrecht. “Ik heb een rotjeugd
gehad” begon ze “mijn moeder overleed toen ik 6 jaar oud
was, mijn vader stuurde me naar kostschool en ik kreeg te
maken met een stiefmoeder waarvan ik allemaal dingen
moest doen die ik niet wilde. Na de MMS wilde ik naar het
gymnasium om verder te kunnen studeren als dierenarts.
Mijn vader stak daar een stokje voor. Ook bij mijn passie
om aan het toneel/cabaret te gaan stond hij niet te juichen.
Toen ik 21 was vluchtte ik naar Amsterdam om dingen te
doen die ik wel wilde......”.
Ze betrok een kamer in de Voetboogstraat
in Amsterdam Centrum, parallel aan de
Kalverstraat in de omgeving van veel
uitgaansaangelegenheden. In het zelfde
pand woonde ook Sacha Denisént die bij
Tom Manders (Dorus) in diens Saint
Germain des Prés aan het Rembrandtplein
optrad met Franse liedjes. Een paar keer
per week ging Claire met haar mee en
kwam zodoende toch in aanraking met
haar passie: toneel en cabaret.

In die tijd kon je overal werken. Ik ging
ook regelmatig ’s avonds naar het bruincafé en kwam er dan soms pas uit als het
tijd was om te ontbijten” lacht ze.

“Om de Franse taal te leren ging ik na 2
jaar als au pair naar Parijs. “Opnieuw was
het schipperen want ik werd financieel niet
ondersteund door mijn vader. Ik was trots
op mezelf omdat ik erin slaagde zelfstandig een heel prettig bestaan te leiden”.
Na opnieuw 2 jaar verhuisde ze naar
Duitsland, ook om de taal te leren.
Haar overgrootvader kwam uit Duitsland.
“Ik pakte mijn koffertje en nam de trein
naar Frankfurt. In de trein ontmoette ik een
Duits echtpaar dat zei dat ik als jonge
vrouw beter naar Wiesbaden kon gaan en
ik wijzigde ter plekke mijn ticket en ging
naar Wiesbaden”.
Ze kwam in Wiesbaden in contact met de
moeder van een studievriendin uit Parijs en
die hielp haar bij het vinden van woonruimte en werk. Ze werd assistente op de
Ze ontmoette “backstage” veel artiesten uit röntgenafdeling van een ziekenhuis.
die tijd zoals Max Tailleur, Henk Elsink,
Ze ontmoette een man, werd verliefd en ze
Jan Blaaser en Ansje van Brandenberg.
trouwden. Ze adopteerden twee kinderen.
Het was een geweldig tijd. “Ik was arm,
Thuis hadden ze paarden en Claire ging op
had niet veel te eten, ladders in mijn
paardrijles. Ze ontwikkelde zich tot inkousen maar super naar mijn zin. Om mijn structeur “Paard voltige” en bereidde
huur te kunnen betalen deed ik allerlei
kinderen op een speelse manier voor op
baantjes; ik heb zelfs post bezorgd.
het paardrijden.
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We kochten ons huidige paradijsje in La
Nucia. Ik sloot me meteen aan bij Toneelgroep Podium en werd lid bij NVCB om
te kunnen bridgen. Als beginnende speler
had ik veel te verduren van mijn bridgepartner en ik stopte. Bij een Opendag
hoorde ik dat John de Kievith iPad-les zou
gaan geven en ik werd opnieuw lid.
Paard voltige

Deze werkwijze werd ook ingezet als
therapie (Hippotherapie) voor met name
kinderen die gestoord gedrag vertoonden.
Claire werd hiervoor benaderd door een
psychiatrische inrichting, ze volgde een
aanvullende opleiding en vervulde deze
functie met veel liefde meer dan 20 jaar.

Bij club Hollandaise tafeltennis ik thans
met een vriendin een keer per week. Op
die club is er geen ruimte voor dames bij
het biljart en daarom ben ik zo blij dat ik
bij NVCB wél kan leren biljarten.

Na een scheiding, trouwde ze opnieuw
met haar huidige echtgenoot. Ze hadden
een camper en een boot en met vakanties
gingen ze naar Friesland. Friesland beviel
zo, dat ze besloten er te gaan wonen. Na
twee jaar echter verkochten ze het huis
weer. “We vonden het zo koud en het
weer zo slecht in Friesland” vertelt Claire.

In mei/juni trekken mijn man en ik er
jaarlijks met de camper op uit, soms met
een groep naar delen van Europa en soms
naar familie en vrienden in Duitsland en
Nederland. In de herfst bezoeken we met
“Buren overwinterden elk jaar in Calpe en de camper mooie gebieden in Spanje. We
wij werden uitgenodigd om daar ook een hopen dat nog lang te kunnen blijven
maand door te brengen. We waren meteen doen” aldus Claire.
verkocht. Met het geld op zak van het verkochte huis uit Friesland en de camper
Marianne de Wit,
reden we naar Spanje.
redactie
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Ik las in El PAÍS

El Bosco
Bijna had ik het gemist. Gelukkig kom
ik het tegen als ik terugblader in de
jaargang van El País van het afgelopen
jaar. Met vette letters staat het in een
van de Cultuurbijlagen: “Het Prado wint
de prijs voor Global Fine Art 2016 voor
de overzichttentoonstelling van El
Bosco” Het gaat om een prestigieuze
prijs die ieder jaar in New York wordt
uitgereikt voor de beste kunstmanifestatie ter wereld , vergelijkbaar met de
Oscars voor films.
Maar als ik lees wat onder deze
aankondiging (in veel kleinere letters)
staat kan ik het niet laten om even te
glimlachen: “Het Prado deelt deze prijs
met het Noord-Brabants museum in
Nederland”. Ik woon voor een deel van
het jaar in ’s-Hertogenbosch waar het
kleine Noord-Brabants museum zich
bevindt en kan wat meer vertellen over
de gebeurtenissen rond deze exposities.
Onze stad, waar El Bosco/Jeroen Bosch
is geboren, heeft geleefd en gewerkt en
is gestorven is trots op zijn beroemde
schilder.

We hebben dus een Jeroen Bosch
geboortehuis, een Jeroen Bosch
Ziekenhuis, een Jeroen Bosch College,
een Jeroen Bosch Art Center en een
Jheronimus (=Jeroen)toren.
Jammer genoeg is er in het plaatselijke
museum geen enkel schilderij van
Jeroen Bosch te bezichtigen, wel een
groot aantal kopieën. Dit in tegenstelling tot het Prado, waar je een groot
aantal topstukken van El Bosco kunt
bewonderen.
Ter gelegenheid van de 500e sterfdag
van de meester wil je als stad graag een
overzichttentoonstelling organiseren.
Hoe doe je dat? Als handige Brabander
start je zeven jaar voor de geplande
datum een project, waarbij je musea en
kunstverzamelaars de mogelijkheid
biedt hun schilderijen door deskundigen
op echtheid te laten onderzoeken en
eventueel te laten restaureren. Zo komt
het Bosch Research en Conservation
Center Project van de grond. Het stelt je
in de gelegenheid om binnen te komen
op plaatsen, waar je anders geen
toegang zou hebben en contacten op te
bouwen met de eigenaars van de
schilderijen.
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Het heeft als resultaat gehad dat er veel
meer bekend wordt over de werkwijze
van Jeroen Bosch en dat veel werken
beschikbaar komen voor de expositie.
Jammer genoeg verloopt het contact met
het Prado niet echt soepel. Er ontstaat
een meningsverschil over de echtheid
van een schilderij.
“De verzoekingen van Antonius” is volgens het Spaanse museum een echte
Bosco, terwijl de Nederlandse deskundigen het aan een navolger toeschrijven.
De onderlinge verhoudingen naderen
het vriespunt en het schilderij wordt niet
uitgeleend. Andere topstukken komen
wel naar Den Bosch en gelukkig heeft
de kwaliteit van de expositie er niet onder geleden.
De tentoonstelling “Jheronimus Bosch,
visioenen van een genie” wordt een
succes, er zijn zoveel belangstellenden,
dat bezoekers (meer dan 400.000) van
tevoren een afspraak moeten maken
voor een bezichtiging.

Januari 2018

Ook voor de expositie “El Bosco, La
exposición del V Centenario” later in
het jaar in Madrid staan de mensen
urenlang in de rij. Het aantal bezoekers
nadert de 600.000, een record voor het
museum.
Waarschijnlijk is het uiteindelijk toch
nog goed gekomen want in het artikel in
El País feliciteert Charles de Mooij,
directeur van het Brabants Museum, het
Prado met de gezamenlijke prijs en bedankt voor de goede samenwerking…..
Chris van Gennip van der Scheer

El Prado

De redactie wenst u een gelukkig 2018!
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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Evenemententeam
Beste leden,
Als eerste mijn allerbeste wensen voor 2018;
een jaar in een goede gezondheid!
Als je enige tijd meedraait in onze vereniging,
weet je dat dat heel belangrijk is en niet
vanzelfsprekend. Er zijn ons het afgelopen
seizoen velen ontvallen.
EENS temeer een reden om zoveel mogelijk van
het leven te genieten. Binnen de vereniging
proberen we daar ons steentje aan bij te dragen
en wat leuke gezamenlijke dingen te
organiseren. Daar zijn onze vrijwilligers heel
belangrijk bij. Ik wil ze dan ook heeeel, hartelijk
bedanken voor de bijdrage die tot nu toe is
geleverd. Ik hoop nog veel van jullie hulp
gebruik te kunnen maken. HULDE!
Ook voor 2018 hebben we weer diverse malen
hulp nodig. Allereerst gaan we 7 januari het
nieuwe jaar gezellig openen met oliebollen en
cava. Op 9 januari gaan we met een aantal
mensen de keuken aanpakken. Eind januari
zoeken we een paar mensen die de mosselen
willen “ontbaarden”. En zo zijn er diverse
grotere en kleinere klusjes waarbij we hulp
kunnen gebruiken. Mocht u ook leuke ideeën
hebben dan zijn die zeer welkom. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan een keer een maaltijd
maken. Kortom er bruist genoeg, maar met een
ieders hulp gaat het nog beter.
Verder hoop ik op een jaar met wat begrip voor
elkaar. Te vaak wordt er gemopperd omdat de
communicatie of i.d. niet goed verloopt.
We zijn natuurlijk allemaal MENSEN, en die
kunnen fouten maken. Alleen als je niets doet,
maak je waarschijnlijk geen fouten. Laten we
gewoon alles positief bekijken. Maak het laatste
kwartaal het leven gezellig en begripvol.
Wat is er mooier dan elke dag weer een feestje.
Maar dan moet uzelf wel de slingers ophangen.
Laat dat het motto zijn voor 2018 !!

Geopend:

Anno 1999

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

~ SPANJE ~

Een speciale dank nog aan de restaurants La
Cena die onze open dagen heeft gesponsord en
Buena Vista die alle wijn voor het kerstdiner
verzorgde.
Annemieke

www.halloboekwinkelspanje.com
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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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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
Deze grot staat bekend als de "La Cova
del Llop Marí", de grot van de zeewolf
Voor de kust van Santa Pola ligt een
Mari, omdat men zegt dat een reusachtig
eiland. Het eiland staat bekend als
exemplaar van die vis af en toe de grot
Tabarca, maar vroeger noemde men het
binnendringt met zijn grote scherpe
vooral het "Nueva Tabarka", daarvoor het tanden.
Isla Plana, Planesia of Isla de San Pablo.
Maar als het donker is trachtten de
Vanuit Alicante en Santa Pola varen er
bewoners van het eiland in de grot door te
regelmatig boten die toeristen van en naar dringen en in hun netten de grote zeewolf
het eiland brengen. Hoe het bewoond werd te vangen. De grot biedt een feeëriek
en de legende van de zeewolf.... het is de
uitzicht met de stalagtieten die van het
moeite van vertellen waard.
plafond hangen en hier en daar zijn er
Het eiland lag altijd verlaten voor de kust, spelonkjes waar de meeuwen hun nest
maar af en toe gebruikten piratenschepen
bouwen.
het als dekking alvorens de kust aan te
vallen. Koning Carlos III wou daar een
Op het einde van de negentiende eeuw
einde aan maken en liet de handen uit de
kreeg de grot het bezoek van twee enorm
mouwen steken.
grote zeewolven. Daar zochten ze een
De eerste bewoners van het eiland waren
rustige plek om hun jong ter wereld te
Italianen, ongeveer driehonderd vissers uit brengen. Maar de eilandbewoners
Genova die door de zeerovers gevangen
meenden dat het een invasie was en een
waren genomen en op het eiland Tabarka
gevaar, want ze zouden de netten
gezet, voor de kust van Tunesië. Ze
vernietigen en de vis opeten. Men wachtte
werden door de Spaanse vloot bevrijd en
op een nacht met volle maan, drong de
de koning vond het een goed idee om die
grot binnen met harpoenen en maakte
mensen op dat eiland te laten wonen. Het
jacht op de dieren. Het wijfje van de
eiland werd door de nieuwe bewoners
zeewolf werd gedood en het jong werd
Nueva Tabarka, het Nieuwe Tabarka,
dood geboren. Het mannetje was ernstig
genoemd, naam die snel werd
gekwetst en zijn gehuil weerklonk drie
overgenomen en zo is het eiland nu ook
dagen en nachten lang en maakte de
bekend.
bewoners bang.
Maar koning Carlos wou die mensen niet
hulpeloze slachtoffers maken van de
Men zegt dat zijn dood lichaam nog steeds
piraten. Hij gaf bevel het eiland serieus te in de grot rust, op de bodem van de zee en
versterken. Het kleine dorp werd helemaal iedere nacht van volle maan hoort men
ommuurd en van die versterkingen blijven vanuit de grot nog het gehuil van de
nog vele resten over.
zeewolf Mari, zelfs tot in Santa Pola en in
Natuurlijk mag een legende hier niet
zee vormt zich een processie met alle
ontbreken.
vissoorten die hier maar voorkomen,
In het zuiden is er een grot die ongeveer
terwijl op de bodem de sponsen, algen en
honderd meter onder het eiland
koralen een tapijt vormen voor de
doordringt. In deze grot komt het zeewater terugkerende begrafenisstoet ter ere van de
en natuurlijk komen daar ook vissen.
twee zeewolven en hun jong.

Van Tabarka naar Tabarca

Pagina 32

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Januari 2018

Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
Op het eiland heeft men sporen gevonden
van een Romeinse bezetting, maar geen
resten van een vaste nederzetting, zodat
men mag aannemen dat de Romeinen hier
wel verbleven maar geen vaste
woonplaats hadden. Wel vond men resten
van een necropolis en van een bakoven
voor amforen, samen met industriële
gebouwtjes. Hier was dus wel een
handelsactiviteit en misschien is dit eiland
het door de Grieken genoemde
Planesia dat door Estrabón werd
beschreven als gevaarlijk door de talrijke
klippen. Dit wordt bevestigd door de
schipbreuk van vele Romeinse schepen
waarvan men de resten heeft gevonden
rond het eiland. Ook de Arabische
geograaf al-Idrisi noemt het eiland
Blanasia, afgeleid van de Griekse naam.
De eerste maal dat gesproken werd over
de noodzaak het eiland te versterken is in
de dertiende eeuw, maar toch gebeurde
dat toen niet. In 1337 werd de toelating
gegeven voor het bouwen van een toren,
maar men weet niet of die er inderdaad
kwam. In ieder geval zijn er geen sporen
van gevonden. In 1427 kwam het voorstel
om een goede verdediging te bouwen op
het eiland omdat de kapers die van
Algerije kwamen te beletten zich hier
voor te bereiden op een aanval op de kust.
Ten tijde van koning Felipe III kwam dan
het plan om het eiland goed te verdedigen
met de bouw van een groot fort. In 1760
begon men met de bouw.
De geschiedenis van het huidige Tabarca
begint echter in 1768, als koning Carlos
III de pater Fray Juan de la Virgen
opdracht geeft om een losprijs te betalen
voor de 69 families van de republiek
Genova die zich op het Tunesische eiland
Tabarka, op een paar honderd meter van

de Afrikaanse kust, hadden gevestigd en
door de Tunesische koning onder slavernij
waren gebracht.
De Tunesische koning wou echter van een
losprijs niet weten, zodat de Spaanse vloot
ankerde op het eiland en de gevangenen
ontvoerde. Dus werd op het eiland niet
alleen een fort maar ook een dorp
gebouwd en de naam werd vanaf dan
Nueva Tabarca. In totaal gingen 296
mensen daar wonen. Iedere familie kreeg
op het eiland een huis toegewezen. De
Genovese afkomst is nog steeds duidelijk
bij de familienamen van vele inwoners,
hoewel die verspaanst werden, zoals
Buzo, Capriata, Chacopino (Jacopino),
Colomba, Russo, etc.
De eerste huizen waren gereed in 1770 en
toen werd het eiland bevolkt. Er kwamen
op militair gebied verdedigingsmuren,
batterijen, magazijnen en woningen voor
soldaten in een kazerne en burgerlijk werd
alles gebouwd wat nodig was zoals een
wasplaats, waterreservoir, broodoven,
kalkoven, etc.
In het begin van de negentiende eeuw was
een militaire aanwezigheid in de
Middellandse Zee overbodig geworden en
het garnizoen werd van het eiland
teruggetrokken.
In 1980 is men begonnen met de
restauratie van vele gebouwen, zoals de
verdedigingsmuren, de kerk, de vuurtoren,
het Casa del Gobernador, etc en in 1983
werd het eiland verklaard tot zeereservaat
om de fauna en flora er rond te kunnen
beschermen. Nu is het een toeristische
bezienwaardigheid.
Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur)
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UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal
 Volledige begeleiding bij aan- of verkoop
van uw woning

 Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen
 Database met klanten die op zoek zijn
naar een woning in Spanje
 Aanbod woningen aan de Costa Blanca,
Costa Calida tot aan Costa de Almeria
Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.
Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea
(2 minuten lopen van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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Activiteiten

Dinsdag 12 december jl. was de
Kerstbridgedrive. De opkomst van de
leden in hun beste kerstkleding was
enorm, waardoor het meteen al feestelijk werd. Christien speelde kersliedjes
op de piano en iedereen zong uit volle
borst mee. De stemming zat er goed in.
Er werd in 2 lijnen gespeeld. Tussendoor werden hapjes geserveerd. In de
pauze dit keer geen bitterballen maar er
was heerlijk kerstbrood en een glaasje
Cava. Verrukkelijk!!
Tijdens het wachten op de uitslag en het
uitreiken van de prijzen, werden de
bridgers verrast met een bordje sateh,
waarbij Wim Erren ter ere van zijn 89e
verjaardag iedereen op een borreltje
trakteerde. Nogmaals proficiat Wim!
De eerste prijs waren dinerbonnen van
La Cena, de "50%-stellen" kregen een
lekkere fles wijn en pakketje met een
gezellige kerstartikelen en de poedelprijs bestond uit een heerlijke Kerststol. Alle bridgers kregen bovendien een
amandelstaaf mee naar huis.

Het was een bijzonder gezellige
middag, waarvoor wij de dames Bep
van Kessel, Marianne de Wit, Cobie
Maas, Rona le Doux en Janny van
Spronsen hartelijk bedanken, alsmede
Wim Vos, Ton van der Klei en Cobi
Fuchs voor hun inzet achter de bar en
het "oberen". Zonder jullie enorme inzet
was het niet mogelijk geweest.
José Smit
Bridge-afdeling

Christien den Hartog speelt Kerstliedjes

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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Computers
Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

NVCB computerlessen
in 2018 weer van start!

Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten

Dit nieuwe jaar gaan we met frisse
energie van start op:
Maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur
Vrijdagmorgen
10.00 - 12.00 uur
met gratis, korte cursussen:

 Basiscursus tablet computer
Android & iPad

 Smartphone Android & iPhone
 Whatsapp
 Facebook
 Foto- en videobewerking
 Publisher - (visite) kaarten maken.
 Marktplaats Spaans & Nederlands
 Word en andere tekstverwerkers
Inschrijven
kan via een mailing die begin januari
aan alle leden zal worden toegestuurd.
De cursussen worden gegeven door
John de Kievith, Hans de Kat en
Willem Ruijs.

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
Pagina 40

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Januari 2018

NVCB evenementen

Kerstdiner was weer zeer geslaagd
Een kerstdiner moet
natuurlijk altijd extra
bijzonder zijn.
Daarom haalt keukenteam elk jaar letterlijk
alles uit de kast om er
iets moois van te maken.
Het diner van 17
december overtrof alle
verwachtingen, het was
zeer gevarieerd en in de
heerlijkste combinaties.
Een waar kerstdiner!
Het smakelijke eten
droeg bij aan een echte
kerstsfeer die werd versterkt doordat Ans
Simons spontaan op de
piano kerstliedjes ging
spelen. Kortom, weer
een geslaagd evenement
waar we met plezier op
kunnen terugkijken.
Redactie
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Fytotherapie

Blauwe Bosbes
Gebruikt plantendeel
De vrucht
Te gebruiken bij
 Diarree
 Urine/blaasproblemen
 Nachtblindheid/Tranende ogen

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.

Algemene beschrijving
De blauwe bosbes is een lage halfstruik met een kruipende wortelstok
en talrijke rechtopgaande, bladerrijke,
vertakte stengels die groen en kantig
zijn. De blauwe bosbes komt van
nature voor in Europa en groeit op
humusrijke , vochtige grond in de
bossen en op heidevelden.

Diarree en blaasproblemen
De blauwe bosbesvruchten bevatten naast
vitamine A en C tevens tanninen. De
tanninen helpen de ontlasting dikker
maken en hebben bovendien een antiseptische (ontsmettende) werking. Dit is nuttig
omdat diarree meestal het gevolg is van
een infectie en/of bacteriën die via het
voedsel zijn opgenomen. De proanthocyanidines verhinderen dat de Coliobacteriën zich kunnen vastzetten op de
wand van de blaas en de urinewegen.
Hierdoor worden infecties het urinair
stelsel voorkomen.
Verbetering gezichtsvermogen
De blauwe bosbes bevat tevens organische
kleurstoffen die helpen om het gezichtsvermogen in het donker te verbeteren door
zowel de aanmaak van het gezichtspurper
(staafjesrood) als de microcirculatie te
bevorderen. Tijdens WO 2 gebruikten de
piloten de bosbessen tegen nachtblindheid.
Vermoeide ogen
Met de blauwe bosbes herstellen
vermoeide ogen sneller van een intensieve
dag computerwerkzaamheden en verbetert
het waarnemingsvermogen voor hen die bij
schemering en duisternis slecht zien.
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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
Chiropractie in de topsport
Blessures spelen helaas vaak een belangrijke rol in de (top)sport.
Bij de behandeling en het voorkomen van blessures speelt chiropractie een steeds grotere rol. Vooral omdat veel blessures hun
oorsprong hebben in het foutief functioneren van de wervelkolom
en/of zenuwstelsel. Ook door een optimaal functionerende werkolom werkt het zenuwstelsel beter en worden prestaties verbeterd.
Nu wordt chiropractie vooral in de VS standaard in topsport gebruikt met als bekendste
namen Lance Amstrong, Tiger Woods en
Michael Phelps. Ook in Europa wordt het
succes van chiropractie steeds bekender in de
topsport en toppers gebruiken het steeds meer
als preventieve en prestatieverbeterende therapie. Zo is het hoofd van het medisch begeleidingsteam van AC Milan een Belgische
collega chiropactor. Door het beleid wat hij
voert, wat berust is op de chiropractische
filosofie, heeft AC Milan het minst aantal
blessures van alle clubs ter wereld en voetbalden opa’s als Maldini en Seedorf lang mee in
de top. Wij begeleiden in onze praktijk tijdens
de winter inmiddels ook een groot deel van het
profpeleton wielrennen. Ikzelf werk al sinds
1996, tegenwoordig op oproep, bij de Koninklijke Zwembond en heb het preventiemodel
voor schouderblessures opgezet waardoor het
percentage schouderblessures bij de nationale
waterpolo-ploegen tot een minimum is teruggelopen.
Hier aan de Costa Blanca trachten mensen een
gezonde levenswijze na te streven door vooral
te wandelen, tennissen, golven en fietsen. Echter doordat er beperkingen of scheefstanden
bestaan in de wervelkolom die tijdens het
“leven” zijn ontstaan, kunnen pijnen ontstaan
in schouders, knieën, heupen, benen en andere
gewrichten. Veel voorkomende klachten zijn
tennis/golfellebogen, frozen shoulders, bursitis, meniscusirritatie en daarbij natuurlijk neken rugklachten.

Door de wervelkolom te corrigeren en terug in
balans te brengen, en dat kan tot elke leeftijd,
kunnen problemen voorkomen worden of als
die er al zijn, verholpen worden. Omdat ik
jarenlang als fysiotherapeut in de topsport heb
gewerkt, combineer ik sportfysiotherapie met
chiropractie om klachten tot op de oorzaak aan
te pakken.
De oorzaak van een peesontsteking in de
schouder is namelijk vaak een niet goed
functionerende nek, kniepijn en heuppijn
meestal een bekkenscheefstand en een tennis/
golferselleboog een blokkade in de nek/schoudergordel. Verder hebben wij ons gespecialiseerd in het behandelen van pijn in de heup,
lies, bil uitstralend in het been.
Na een behandelperiode, is een revalidatieperiode noodzakelijk om uw lijf weer de juiste
kracht te geven om uw sport te beoefenen en
door deze oefeningen te blijven doen,
voorkomt u ook klachten. Het is raadzaam ook
voordat u (intensief) met sporten begint u
wervelkolom te laten analyseren.
Verder kunnen problemen die ontstaan zijn
vaak verholpen worden door chiropractie en
daarna voorkomen door het revalidatieprogramma, omdat de chiropractor de oorzaak
van klacht zoekt en zich niet alleen op het
symptoom richt. Zo is bijvoorbeeld een
intensieve massage van een schouderpees de
juiste behandeling voor een peesinsteking,
maar als de oorzaak ergens anders ligt, zal de
klacht niet verdwijnen.

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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Adverteerders
Ad-Jan van Bergeijk
Albir Multiservicios
Alex
Altea Moraira Villas
Alhama Ecotienda
Annemieke Rood MCS
Boekhandel Spanje (Voorheen Hallo Boekhandel)
Buro Thuiszorg Montebello
Carpoint
CB. Sat
Centro Dental. Eu
De Week
Duran Inmobiliaria
Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Flores juridisch advies
Fresno
HCB
ICL Dental
Impressión
Ingeborg Posthuma
Kuijper verhuizingen
Liberty Seguros
Nardia Makelaar
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurant Buena Vista
Restaurant La Cena
Restaurant El Castillo
Restaurant Nuevo Alcazar
Restaurant Patricia
Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur
Specsavers
SuperContent
Wil Spanjers Loodgieter
Zorgservice Flor
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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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