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NVCB
Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Telefoon: 634 306 187

Email info@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Bankrelatie
Banco Popular Español

Verenigingsgebouw
Carrer Lisboa 5
Bello Horizonte La Nucia

Hoofdbestuur
Voorzitter
Sjef van Hamelsveld
Tel. 680 827 342
voorzitternvcb@gmail.com

Secretaris
Chris van Gennip
Tel. 634 366 717
secretaris@nvcb.net

Penningmeester
Cobi de Dooij-Fuchs
Tel. 0031 650 801 354
penningmeester@nvcb.net

Lid,
Ton van der Klei

Tel. 681 251 145
Lid,
Wim de Vos
Tel. 0031 630 190 610
w.a.devos@gmail.com

Lid,
Annemieke Post
Tel: 642 601 542
annapost@outlook.com

Lid, Technische zaken
Gerard Derksen
Tel: 642 019 991
gehederksen@outlook.com

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
Inhoud
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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

Februari 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 Eijeriks
Loes Van den Auwelant

680 827 342
965 878 814

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent Ineke Eckenhuijsen 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
Het nieuwe jaar is goed begonnen met een druk bezochte
Nieuwjaarsinloop op 7 januari. Vele leden en een aantal relaties
waren aanwezig om elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toe
te wensen. Iedereen genoot van de aangeboden Cava en
natuurlijk ook van de oliebollen.
De trekking van de Nieuwjaarsloterij aan het einde van de inloop
was wel een soort hoogtepunt; een spannende trekking, veel
mooie prijzen en natuurlijk een zeer tevreden penningmeester.
We hebben nu dus een heel nieuw jaar
soms erg hinderlijk nog wat auto´s bijgevoor ons. Een heel jaar waarvoor we goede propt zodat de in- en doorgang wordt
plannen hebben en er vast nog wel nieuwe belemmerd.
zullen bijkomen.
Het beste zou zijn dat iedereen, voor wie
Het bestuur denkt bijvoorbeeld serieus aan een stukje lopen geen probleem is, een
het plaatsen van wanden waarmee het
plekje iets verderop zoekt en alleen zij die
overkapte deel van het terras een gesloten werkelijk slecht ter been zijn op ons
deel van het gebouw kan worden.
parkeerplaats(je) parkeren. Er is in de
Op die manier zouden we de beschikbare
directe omgeving plaats genoeg!
ruimte flink kunnen uitbreiden.
Wellicht zouden we van alle beschikbare
plaatsen op onze parkeerplaats invalidenOok is er een TV toestel in zaal geplaatst, parkeerplaatsen moeten maken.
niet om als in een echt Spaans café de hele
dag te laten tetteren maar wel zo nu en dan Iets dergelijks zien we ook met het
om gezamenlijk naar een sportevenement parkeren van fietsen, geen groot probleem
te kunnen kijken of iets als een Koningsmaar het plaatsen van fietsen op het terras
dag uitzending.
wordt nogal hinderlijk gevonden wat het
Bovendien kunnen op die TV aankondieigenlijk ook wel is. Zet de fiets gewoon
gingen voor evenementen worden getoond, op de parkeerplaats, er is daar voldoende
of anderszins als publicatiebord worden
ruimte voor.
gebruikt.
Als de mogelijkheid van diefstal de reden
is dat de fietsen op het terras worden gezet
Ik heb het er al eerder over gehad dat onze dan kunnen we altijd nog fietsenrekken
vereniging nu in rustig vaarwater is geko- plaatsen waaraan de fietsen kunnen
men. Daarom kunnen we nu ook aandacht worden vastgezet.
schenken aan minder schokkende zaken,
ook dat is soms nodig al was het maar om Als we allemaal meewerken aan het
mogelijke irritaties te vermijden.
gemoedelijk oplossen van dit soort probleempjes dan blijft de goede sfeer
Zo is het parkeren op ons beperkte
behouden en dat is het zeker waard.
parkeerterrein soms een probleem.
Bij een al volle parkeerplaats worden er
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

Ladies day (vervallen)
Valentijnsrit.

15

Lezing IMED over dementie en alzheimer.

18

Stamppot maaltijd.

20

Rondleiding IMED ziekenhuis

25

Entertainment.-Tapas diner

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 bestuur
NVCB Reizen

SLA EENS EEN BALLETJE !

We hebben de organisatie van NVCB
reizen op ons genomen en zijn druk
bezig met de voorbereiding van een
aantal 1 daagse reizen en een 3 daagse reis.

Stond er in de ¨Por Favor¨ van oktober 2017.
Nu, er zijn sindsdien onder de bezielde leiding
van Ton Duif heel wat ballen geslagen, hij
moest al snel de groepen in 4 niveaus verdelen
en volgens zijn zeggen gingen de vorderingen
met sprongen vooruit. Iedere week weer minder
ballen buiten de baan !

De bus brengt u naar de bestemming
en tijdens de busreis informeren wij u
over de stad die u gaat bezoeken.
Wij zorgen voor een bijbehorende plattegrond waarop alle plekken die het
bezoeken waard zijn, zijn gemarkeerd
en vertaald in het Nederlands. Op die
manier bent u goed voorbereid.
Op deze plattegrond staat ook het telefoonnummer vermeld waarop wij die
dag te bereiken zijn en natuurlijk laten
we u weten hoe laat u waar wordt opgehaald voor de terugreis.
We hopen u snel te ontmoeten op een
van onze reizen. Zie voor de eerste
reis naar Cartagena pag. 23
Loes v.d. Auwelant & Robert Eijeriks

Nu de lessen van Ton Duif op zijn eind lopen
(30 januari laatste les), hebben de enthousiaste
spelers bedacht een eigen tennisgroepje
binnen de vereniging op te richten. Er ligt al een
inschrijflijst voor gegadigden bij de bar. Hans de
Kat zal voor de deelnemers een WhatsApp blok
maken zodat de spelers onderling met elkaar
kunnen afstemmen wanneer ze willen en
kunnen spelen. U kunt zich ook opgeven bij
Ton van der Klei op 681 251 145 die in beginsel
e.e.a. zal coördineren.
Ton Duif alvast bedankt voor jouw leuke
initiatief en enthousiaste lessen.
Ton van der Klei
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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
Dagelijkse Dompeling
Twee jaar woonden mijn man en ik in het Friese
Koudum. Samen met ongeveer 30 gezinnen woonden
we aan het Jan Boers kanaal. Het gebied daar heet de
Morra en elk huis heeft er een eigen ligplaats voor
een boot grenzend aan de tuin. Elke dag ging ik er
met een aantal buren zwemmen, behalve als het
kouder werd. Dan was ik de enige die me in het
koude water begaf. Natuurlijk bleef ik er dan wat
minder lang in. In de winter beperkte ik me tot het
doen van een paar slagen en weer terug, sprong
daarna onmiddellijk onder de warme douche en
spoelde me met koud water af. Heeeeeeerlijk!
In de winter van 2001 was het kanaal dichtgevroren.
Om me toch even te kunnen onderdompelen hakte
mijn man een wak direct bij de trap van de ligplaats.
Toen ik me een keer in die periode om 8 uur ‘s morgens in bikini en badjas daarheen begaf, zag ik tot
mijn verbazing dat de stek was ingenomen door een
visser. Gehuld in een oliejas hield hij zijn hengel
boven het wak.
Ik twijfelde geen moment en tikte hem op zijn
schouder, begroette hem vriendelijk en vroeg hem of
hij plaats wilde maken zodat ik me even in het water
kon laten zakken. Hij schrok, zei niets, pakte zijn
spullen en rende weg.
De buurman die het allemaal had gadegeslagen in zijn
bontjas gaf aan dat die visser nog wel wat tijd nodig
zou hebben om van de schrik te bekomen. Hij was
lijkbleek.
Nu we in Spanje wonen zwem ik nog steeds het hele
jaar door iedere ochtend. Daarna neem ik een warme
douche en spoel me af met koud water. Het is mijn
“levenselixer” en ik raad het iedereen aan. Natuurlijk
hoeft mijn man hiervoor nu geen wak meer te
hakken!
Claire Hadrich
Op de foto’s Claire schaatsend op het Jan Boers kanaal,
het wak en Claire in het water dit keer met hond.
Over haar liefde voor dieren in het volgende nummer meer!
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Clubkampioenschap Biljarten
Op zaterdag 20 januari werd bij NVCB
gestreden om het clubkampioenschap biljart
libre. Er waren 12 deelnemers. Bij
binnenkomst om 10.00 uur stond de koffie al
klaar. De deelnemers werden verwelkomd
door voorzitter Rob Bakker.
Er werden 3 groepen van 4 spelers samengesteld; het moyenne van iedere speler
bepaalde bij welke andere spelers je werd
ingedeeld.
Na twee rondes werd er geluncht. Guus en
Annemieke hadden daarvoor een heerlijke
erwtensoep bereid die werd geserveerd met
roggebrood en spek. Daarna was er voor de
liefhebbers ook nog een broodje kroket en
belegde sandwiches.
Na de lunch werden de keuen weer gekrijt
voor de laatste ronde.Voor het bereiken van
een goed resultaat was het belangrijk dat
spelers zoveel mogelijk caramboles boven
hun gemiddelde scoorden.
Na veel rekenwerk werd bekend dat Jacob
Verbeet daar het beste in was geslaagd.
Hij ontving de bijbehorende beker uit
handen van de kampioen van vorig seizoen
Leo de Vrede.
Op kosten van de biljartafdeling werd er nog
geproost op de winnaar en werd deze
gezellige dag om 16.30 uur afgesloten.
Janus de Dooij

Een groot deel van de deelnemers

De winnaar in actie
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Mededelingen

Heel wat leden van onze vereniging
hebben er al mee te maken gehad;
Griep! De editie van dit jaar is extra
heftig en op de griepprik kan ook al niet
vertrouwd worden.
De vele slachtoffers waren zomaar twee
weken doodziek; heel vervelend maar
ook heel gevaarlijk.
Van groot belang is wel dat zo gauw je
iets van griep voelt aankomen je even
niet meer onder de mensen komt, in
ieder geval geen handen meer geeft en
zoenen al helemaal niet!
Hiernaast nog wat anti-griep-tips.
Redactie
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
Pagina 16

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Februari 2018

Ware verhalen 2 - Uit eten...

We overwinteren alweer heel wat jaren aan de
Costa Blanca en gaan natuurlijk regelmatig
lekker uit eten. Zo ook met Kerst.
Misschien niet verstandig want met Kerst zijn
de prijzen meestal verdubbeld terwijl het menu
slechts een ietsje is opgeleukt.
Afgelopen Kerst viel de keus op een bekend
restaurant in Altea, prachtig gelegen aan zee en
met goede recensies.
Samen met onze buren togen we naar de zaak
van onze onze keuze.
Mijn keuze uit het 3-gangenmenu viel op een
“Vis-trio” als voorgerecht en “Tonijn met rijst”
als hoofdgerecht. Ik ben niet zo gek op rijst
dus vroeg ik of ik in plaats daarvan frites of
gebakken aardappels kon krijgen. Dat leek
geen probleem.
Daar was het voorgerecht: een klein schaaltje
met daarop ėėn middelmaat garnaal, een klein
stukje zalm en nog iets kleins wat later een
enkele coquille bleek te zijn..Verder niets van
enige garnering, alleen een likje wasabisaus.
Een beetje kale “vis-trio” dus.
Wellicht zou het hoofdgerecht veel goedmaken. Dat kwam, maar was zo mogelijk nog
kaler… Twee eenzame stukjes tonijn op een
groot leeg bord, geen frieten, geen groente.
Dat moest een vergissing zijn….!
De ober gevraagd of er nog wat aankwam; de
gevraagde frietjes misschien?
“Nee hoor” zei de ober, “u heeft zelf het menu
gewijzigd en dan blijft het hierbij…”.

Na enig protest kwam er alsnog een heel klein
schaaltje frietjes en een piepklein schaaltje met
een kleine asperge, wat stukjes paprika en wat
gesnipperde ui. Niet veel voor één persoon
maar tot mijn schrik moest mijn buurman aan
tafel daar ook nog van eten; als straf dat hij
ook van het menu was afgeweken?
We hoopten maar dat het nagerecht de tot nu
toe kale en magere gerechten uit het menu nog
wat zou opvijzelen.
Dat nagerecht bestond uit twee kleine taartpuntjes met een toefje room en een heel klein
likje ijs. Niet bepaald indrukwekkend maar als
toetje wel geslaagd.
Totdat de bedienende juffrouw ons duidelijk
maakte dat we met twee personen van één
toetjesbord moesten eten..!? “Dat meent u niet”
was mijn verbijsterde reactie. “Ja hoor”
antwoordde de juffrouw “het is toch romantisch om samen van één bordje te eten?” vervolgde ze en beende weg.
Mijn humeur was volledig bedorven. Zeker
toen de rekening kwam. € 150,- voor vier
personen waarvan het flesje water (75cl) alleen
al € 4,50 euro kostte.
Als troost zijn we daarna een paar deuren
verder maar een heerlijke grote coupe ijs met
echte slagroom een veel warme kersen gaan
eten, ook voor € 4.50 …!

Martha
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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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Denken 1

Denken 2

Er zijn dagen dat ik me prima voel. En
natuurlijk – mezelf behoorlijk kennende –
wil ik dan ook weten 'hoe dat komt'. Zonde
van de tijd, ik hoor het u zeggen, maar ik zit
nu eenmaal zo in elkaar. De 'waarom vraag'
speelt dagelijks door mijn hoofd en de
zoektocht erna beheerst dan weer mijn doen
en laten. Er zit – ja, zelfs in mijn eigen ogen
– daar een nogal vervelend kantje aan; – als
ik met het ene bezig ben, zie ik geen kans
om me met iets anders te bemoeien. Er
moeten hoog nodig zaken worden opgepakt,
maar nu even niet want ik ben nu met iets
anders (voor anderen meestal onzichtbaar)
bezig. Niet zo vreemd dat ik bij menigeen
als heel lui overkom. En toch permitteer ik
mezelf de vrijheid, te veronderstellen dat ik
heus niet zo veel anders ben dan bijna
iedereen om mij heen. Alleen hebben
mensen er andere woorden, andere
betekenissen aan gegeven. Zo wordt de
hobby, welke dan ook, door menigeen naar
voren geschoven, als zijnde het antwoord op
een leven van 'niks te doen'. Want, zo meent
men stellig, een mens moet wat doen. En ik
weet bijna zeker dat het waar is. Er schiet
me dan ook niks te binnen waarom een
mens anders zou bestaan dan om te doen.
Twee 'doe dingen' komen bij me op; –
spelen en werken. Vervolgens bestaan er
veel werkwoorden en het woord
'speelwoorden' wordt in mijn tekst rood
onderstreept als zijnde niet bestaand. Alsof
ik een taalfout zou hebben gemaakt.

'Hobbyen' wordt dan weer niet rood
onderstreept, maar ik twijfel aan het
werkwoord. Als er dan nog iets is om tijd
te doden en me goed te voelen is het; –
naar iets leuks toeleven. In mijn geval een
feestje met familie, vriendjes en vriendinnetjes. En ook wel het met elkaar organiseren. 'Met elkaar' is wat mij betreft altijd
een blijmaker. Jammer dat mensen all
over the world ook met elkaar oorlog
voeren. Met elkaar gaat het dan ook goed
of fout. Mijn 'met elkaar' betekent altijd
harmonie. Zo niet kunnen we beter uit
elkaar gaan. Zelfs naast elkaar vind ik te
weinig. Kort en goed is in mijn geval de
organisatie (zonder mij) in goede handen
en gaat het een harmonisch feestje
worden. Ik word er wel bij betrokken.
Graag zelfs. Er is mij gevraagd het een en
ander aan te leveren. Ook om mezelf te
verdiepen in 'hoe doen we dat met eten?'
Ik ben dus ook een beetje nodig. Ik ben
een beetje van nut. En daar voel ik me
goed bij. Ik moet er echter niet aan
denken om 'onmisbaar' te zijn. En mensen
die dat wel vinden - dat ze onmisbaar zijn
– hebben zichzelf wat wijsgemaakt of zijn
heel ongelukkig. Dus ga ik iets aanleveren
met gemak en nadenken over hoe iets niet
zelf te hoeven doen, maar hoe dan wel. Zo
is nadenken in mijn ogen wel terdege iets
doen.
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.

Amandelbloesem, mis het niet!

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.

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

Maak eens een Bloesemtocht!
Februari-bloesemmaand!
Wat niemand die in deze periode aan de
Costa verblijft mag missen zijn wel de
schitterend en massaal bloeiende
amandelbomen.
Het is even bekijken wanneer en waar de
tocht gemaakt kan worden, de eerste
weken van februari staan de bomen tussen
Finestrat en Relieu en Sella in bloei.
Iets later, met overdonderende pracht en
hoeveelheid in en rond de Jalonvallei.
Weer een weekje later rondom de weg
tussen Parcent en Castell de Castels,
Bij de Oficina de turismo (VVV) zijn auto
en fietsroute s te krijgen maar dat is
eigenlijk niet nodig want de bloemenzeeën
zijn niet te missen.

http://www.lasfuentesdelalgar.com
Grotten van Busot

www.cuevasdecanelobre.com
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Op 23 februari met de NVCB naar Cartagena!
De eerste NVCB reis in 2018 gaat naar een stad
die al meer dan 2000 jaar oud is en in de Romeinse tijd al groot en belangrijk was. Daarna keer op
keer veroverd, door Visigoten, Byzantijnen,
Vandalen en Arabieren voordat Koning Alonso X
het eindelijk defintief bij het Spaanse rijk voegde.
Al die culturen hebben hun sporen achtergelaten
wat de stad heel bijzonder en de moeite van een
bezoek meer dan waard maakt.
Het is een dagreis dus u bent s´avonds gewoon
weer thuis.
We vertrekken 23 februari om 08.15 uur met de bus
vanaf de parkeerplaats in Albir waar de zondagsmarkt is. Om 20.00 uur denken we daar terug te zijn.
De kosten voor de reis bedragen € 17,- voor leden en
€ 20,- voor niet leden.

Ga eens mee, leuk met de club een dagje weg!
Gepland zijn verder een reis naar de Fallas in Valencia op
19 maart en op 20 april naar Murcia. Ook is zijn we bezig met een 3 daagse reis naar
Barcelona op 10-12 mei. De organisatie daarvan is echter nog niet afgerond.

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
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In gesprek met Harry Prick
“Een schalkse jongen in korte broekpijpen die het vlees bezorgde, later enkele supermarkten runde en nu makelaar is en in
Spanje mooie huizen verkoopt” zo beschrijft de bekende taalkundige, schrijver en acteur Wim Daniëls Harry in een Nederlands
tijdschrift dat onlangs verscheen. Ze kennen elkaar.
Ze woonden allebei in Brabant, Harry in Beek en Donk en Wim
in Aarle Rixtel.
Harry is daar in 1951 geboren in een echt
ondernemingsgezin. Het ondernemen zit
hem echt in het bloed. “Die genen heb ik
vooral van mijn moeder” lacht de
sympatieke Brabander me toe.
Harry woont met vrouw Ine sinds vorig
jaar permanent in Finestrat. Ze wonen in
een huis met een sfeervol interieur met
warme terracotta- en blauwtinten en met
door Harry zelf gemaakte schilderijen aan
de muur in de zelfde kleurencombinatie.

Geschilderd door Harry

Ik word uitgenodigd op een van de
zonnige terrassen van het huis en Harry
vertelt verder...
Alles wat hij aanpakte wist hij tot een
succes te maken. Bij dit alles speelde de
goede relatie met mensen een hoofdrol
naast die van de kwaliteit.
Hij deed dingen goed of anders niet. Als
hij daarvoor aanvullende kennis nodig had
verwierf hij die door middel van scholing.
Pagina 24

Zijn ouders hadden een slagerij en
kruidenierswinkel de VéGé, wie kent het
nog. Hij ging na de middelbare school naar
de slagers- en kruideniersvakschool. Na
zijn stage vroegen zijn ouders hem om
thuis in de slagerij te komen werken en
daar het geleerde aan te wenden.
Ondernemers zitten niet stil en op een
gegeven moment kochten zijn ouders het
pand waarin de SPAR voorheen was
gehuisvest. De discountkruideniers waren
in opmars en daarom was de SPAR niet
meer. Onder de naam KORTI runde Harry
zelfstandig zo’n discountkruidenierswinkel
in dit pand en werd daarmee een geduchte
concurrent van de VéGé van zijn ouders.
Daarnaast had hij als vinoloog een Slijterij
en Wijnhandel in Stiphout. In de 3 zaken
hadden ze 124 medewerkers in dienst.
Omdat hij een eigen zaak had kreeg hij op
het laatste moment ontzegging van de
dienstplicht. Als vervanging hoefde hij niet
bij de hiervoor bedoelde BB omdat hij zich
aansloot bij de vrijwillige brandweer waar
ook zijn vader actief was. In de 25 jaar dat
hij bij de vrijwillige brandweer werkte
heeft hij veel meegemaakt en vele mensen
kunnen bevrijden uit benarde
omstandigheden.
Hij kijkt met veel plezier terug op de band
die hij had met zijn collega’s. “Als we een
brand bij een café moesten blussen, redden
we het eerst de tap want na het blussen
moest er natuurlijk een biertje gedronken
kunnen worden” grapt Harry.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Hij was ooit prins
carnaval in Brabant
als “Harry den
Uurste” 
Door zijn contacten
kwam hij terecht in
het landelijk bestuur
van de supermarktketen SUPER DE BOER. Hij was ook
verantwoordelijk voor de marketing. Het
idee “toetje van maand” van MONA
kwam uit zijn koker.
Met zijn 2 kinderen ging het gezin Prick
met caravan jaarlijks met vakantie naar
Pals aan de Costa Brava. De afstand
vanuit Nederland was goed te berijden.
Na enige jaren kochten ze daar een
appartement en kwam hij met zijn werk in
de Vastgoed terecht. Omdat ze daardoor
een groter deel van jaar in Spanje doorbrachten wilden ze liever naar een gebied
waar het klimaat beter was. Eerst verhuisden ze naar Marbella en daarna naar het
huis waarin ze nu wonen in Finestrat.

Februari 2018

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
“Ja, dit is wel het laatste project wat ik
doe” beweert Harry.
Ik vind het ook leuk met mijn vrouw te
bridgen bij NVCB en om met mijn golfmaatjes een balletje te slaan. Overigens
ben ik dan echt niet bezig met mijn
handicap maar meer met het “après golf”
gebeuren.
Verder heb ik in de
garage nog een
oude MGM staan
waarmee ik met
andere liefhebbers
van klassieke
auto’s inmiddels
zo’n 100.000 km’s
in Europa heb afgelegd.

Harry houdt ook van zwemmen; het liefst
zwemt hij elke dag maar is er even mee
gestopt nu het water aan de koude kant is.
Als ik hem wijs op een artikel van Claire
in deze Por Favor (pagina 11) die wel het
Hij heeft daar hele goede contacten met de hele jaar doorzwemt, voelt hij zich meteen
buren in het complex. Het is ook zo leuk
uitgedaagd om dat ook te doen. “Want”
omdat ze van verschillende nationaliteiten zegt hij, “het is zo goed voor je!”.
zijn. “Laatst hadden we een gezellig
We sluiten ons gesprek af met wat hij
etentje met zijn allen om het nieuwe jaar
iedereen toewenst: “Zorgeloos genieten in
in te wijden. Iedereen had wat gekookt”.
Spanje”!
Met een van de Belgische buren start hij
binnenkort een nieuw makelaarskantoor.
Marianne de Wit
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Ik las in El PAÍS
Callinectus sapidus
Spanjaarden staan er niet om bekend dat
ze zachtzinnig omgaan met indringers.
Ieder jaar opnieuw kun je er getuige van
zijn dat in bijna elk dorpje of stadje aan de
kust de Moren door de Christiani met
veel misbaar de zee in worden
gedreven..En ook Don
Quijote van Cervantes liet
van zich spreken omdat
hij zijn -weliswaar
denkbeeldige – vijanden
hardhandig te lijf ging . Maar
aan de Costas wordt sinds
kort een nieuwe exotische
indringer gesignaleerd, die veel
natuurliefhebbers met alle liefde in de pan
zouden willen hakken. Zijn naam?
Callinectus Sapidus, oftewel de blauwe
krab. Hij is afkomstig van de Amerikaanse
Atlantische kust, kan wel een kilo zwaar
worden en ziet er opvallend uit met zijn
azuurblauwe scharen. Vooral in het
natuurpark van de Ebro delta, de
Catalaanse wetlands, zorgt hij voor
paniek onder de natuurbeschermers.
Blauwe krabben planten zich het heel snel
voort omdat de vrouwtjes het hele jaar
door kuit schieten. Bovendien hebben ze
een enorme eetlust. Op deze manier blijft
er voor de oorspronkelijke fauna in het
gebied, zoals de inheemse krab, de mossel
en de sepia veel minder voedsel over. Ze
zijn uitgegroeid tot een plaag. Het Estituto
de Ciencias del Mar (het ICM-CSIC) heeft
ze al aangetroffen langs ze hele kuststrook
van Murcia tot aan de stranden ten
noorden van Tarragona. Maar gelukkig
voor het natuurgebied - al is het minder
gelukkig voor de krab zelf - : hij is erg
smakelijk! Toen hij vijf jaar geleden voor
het eerst in de netten van de vissers werd
aangetroffen werd hij nog als een

bijzondere vondst beschouwd waar ze
niet goed raad mee wisten.
Maar sommige vissers zagen er brood in.
Ze maakten van de nood een deugd en
namen hem mee naar de vismarkt. Hij
werd eerst verkocht voor € 2,- de kilo.
“Tegenwoordig betaal je rond de €
10,- de kilo” meldt Carmen van
de plaatselijke markt in Sant
Carles de la Rápita
(Tarragona), “en in de
viswinkel € 12,- de kilo!”
De restaurants presenteren
hem als een culinair
hoogstandje voor fijnproevers
en lekkerbekken. Ze verwerken
hem in rijstgerechten en een visstoofpot.
In het hele jaar 2016 werd er 1000 kilo
blauwe krab verhandeld en in 2017 ging er
zelfs 1000 kilo per maand van deze
schaaldieren over de toonbank! Voor de
toeristen die de vismarkt bezoeken is de
blauwe krab geen onbekende. Hij komt al
sinds het begin van de twintigste eeuw
voor aan de westkust van Frankrijk. En hij
heeft ook al lang geleden zijn domicilie
gezocht aan de Noordzeestranden van
België, Nederland, Denemarken en
Duitsland. Zij laten zich dus het vlees van
de Callinectus goed smaken. Maar
hoewel hij pas veel later arriveerde aan de
Spaanse Mediterrane kust heeft hij het
hier net zo naar zijn zin als heel veel
andere buitenlanders. Hij heeft hier zo’n
snelle opmars gemaakt dat de Spaanse
natuurkenners zich grote zorgen maken of
de inheemse fauna niet het loodje zal
leggen door deze Amerikaanse veelvraat.
Dus mocht je hem tegenkomen bij een
strandwandeling, neem hem zonder
gewetensbezwaren mee en verwerk hem
in je paella. Je bewijst er de Spaanse fauna
een goede dienst mee!

Chris van Gennip van der Scheer
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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.
Elke week

B O W L E N met NVCB
Daarna gelegenheid om gezamenlijk te gaan eten.
Informatie en aanmelden bij Aad Wessling, tel. 642 168 661

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
We gaan het heel anders doen!
Onze entertainmentgroep is al weer
weken bezig aan een klinkend en
gevarieerd programma.
Gaandeweg liepen we toch wel tegen
wat problemen op.
Verwend zoals we zijn door de
geweldige mogelijkheden die we in ons
vorige NVCB gebouw Los Rubios
hadden, blijkt het in onze nieuwe
onderkomen allemaal toch wat
moeilijker te gaan.
We hebben nu dan wel en knus en
warm gebouw maar ook een met flinke
beperkingen.
Zo is er geen ruimte voor een echte
“bühne“, dus ook niet voor een beetje
leuk decor of het optreden van een wat
grotere groep. Verder is de akoestiek
zeer matig en hebben niet al te veel
plaats voor het publiek.
Maar, elk nadeel heeft z’n voordeel…!
Op zoek naar een bruikbare formule
kwamen we op een geweldig idee!
We besloten de oude vorm van de
show helemaal te verlaten er een heuse Tapas-Dinner-Show van te maken!

Geopend:

Anno 1999

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

~ SPANJE ~

Er komen nu een aantal leuke optredens die worden afgewisseld met
lekkere, tapasachtige, hapjes.
We geloven vast dat het zo voor
iedereen een heel geslaagde belevenis
kan worden. Op 25 februari de eerste
middagvoorstelling. Als de belangstelling te groot is voor één voorstelling
doen we er een week later gewoon nog
een !

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

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

CORREDURIA DE SEGUROS.SL

Februari 2018

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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www.eurocarslanucia.com
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
De kloof van de betoverde
Hoewel de Costa Blanca ‘druipt’ van sagen en
legenden, zijn er slechts weinige plaatsnamen
die echt verband houden met zo’n verzonnen
gebeurtenis. Verzonnen of gedeeltelijke op
waarheid berustend, de Barranco de la
Encantada, de kloof van de betoverde, is één
van die plaatsen.
Men zou de naam ook anders kunnen
interpreteren. Gezien vanuit het oog van de
natuurliefhebber zou men deze kloof ook
‘encantador’ (betoverend, Spaans voor heel
mooi) kunnen noemen. En als men aan iemand
wordt voorgesteld, wordt heel vaak gebruikt
‘mucho gusto’, maar ook ‘encantado’, voor ons
‘aangenaam’, maar letterlijk vertaald
‘betoverd’. Maar met ‘La Encantada’ bedoelt
men echt wel de betoverde.
Er zit een legende aan vast die de hele
bevolking uit de streek kent en waarover reeds
boeken werden geschreven. Een legende die,
zoals de meeste in deze streek, verband houdt
met de moren.
De Barranco de la Encantada ligt op het
grondgebied van het stadje Planes, op de weg
van de kust naar Cocentaina door de vallei van
de Gallinera. Wie Planes nadert, denkt meteen
aan de middeleeuwen en een bezoek aan het
stadje versterkt nog die indruk. Het eerste wat
opvalt is de kasteelruïne op de hoogste
heuveltop. Alleen de muren staan nog overeind
en binnenin ligt een boomgaard, maar eens was
dit een van de indrukwekkende moorse
kastelen onder het gezag van Al Azraq.
In de elfde eeuw werd de eerste burcht
gebouwd, maar tot de zestiende eeuw werden
er verbeteringen aan aangebracht.
Langs de flank van de heuvel werd dan het
stadje gebouwd, schilderachtig gelegen en met
nog vele hoekjes die doen denken aan lang
vervlogen eeuwen, met opvallende steegjes en
poorten, maar vooral de middeleeuwse
aquaduct die nog steeds in gebruik is.
In Planes begint ook de route door de Barranco
de la Encantada.
In het midden van de kloof ziet men een bijna
ronde steen van ongeveer vijf voet diameter,

gelijkend op een gesloten venster dat uitkijkt
over de kloof, op ongeveer twintig voet hoog
boven de bedding.
Hoewel niemand het ooit heeft onderzocht, is
men er van overtuigd dat dit de afgesloten
toegang is tot een grot waar de moren hun
schatten in verborgen voordat ze het land
werden uitgezet. Maar ze lieten ook een meisje
achter, een jonge maagd, die met haar
toverkracht de schat diende te beschermen.
Eenmaal in de honderd jaar komt dit meisje
naar buiten om te kijken of haar landgenoten
nog niet zijn teruggekeerd, maar jammer
genoeg heeft niemand het jaartal genoteerd van
haar laatste verschijning.
De laatste maal dat deze betoverde dame haar
opwachting maakte, zo wordt verteld,
ontmoette ze een herder, die eerst als versteend
stond en de verschijning aanstaarde. Maar de
vriendelijkheid van het meisje stelde hem al
snel op zijn gemak. Zij stelde hem de vraag:
wat verkies je? Deze gouden kam of mij?
De herder, die nog jong was, dacht even na en
koos toen voor de gouden kam. Hierop zei het
meisje: “Vervloekt zul je zijn, want als je mij
had gekozen had je met mij in een betoverd
paleis kunnen wonen. Je zult nooit gelukkig
zijn. Als je mij had gekozen zou je een rijkdom
hebben gehad, honderd keer meer dan de
waarde van deze gouden kam.”
Hierop verdween de verschijning en de arme
herder keerde naar zijn kudde terug.
Het is beslist een prachtige tocht om vanuit
Planes deze kloof van de betoverde te
doorlopen en het kost ons een viertal uurtjes.
We vermeldden reeds het kasteel en de
aquaduct. In het gemeentehuis kan men nog
steeds de gevangenis zien en we zien ook de
oude stadspoort. De wasplaats en de bron naast
het aquaduct bevinden zich nog in perfecte
staat. De kerk is gebouwd op de resten van een
moskee, zoals in vele dorpen in Spanje.

Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur
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E V E N E M E N T E N

Zondag 25 februari doen
we het eens anders…
Geen dinner, geen
show, maar een...

Het diner heeft minimaal zeven
gangen die worden afgewisseld
met optredens van het
NVCB-Entertainment team
Het wordt een vrolijk “live”optreden
met medewerking van:

Andre van Duin

Freddy Mercury

Hildegard Kneff

Ella Fitzgerald

Luciano Paverotti
en vele anderen.
Kaarten zijn te koop na de mailing die nog
wordt rondgestuurd, er zal slechts een
beperkt aantal kaarten beschikbaar zijn!!
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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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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

Op naar het terras
We bridgen nu nog in de goed verwarmde
zaal maar als het weer zo doorzet kunnen
we binnenkort wellicht weer op het mooie
terras spelen. Door de grote belangstelling
voor het bridgen zijn alle tafels van de zaal
nagenoeg bezet en groeien we bijna uit
onze jas. Het is heel plezierig om trouwe
leden na een jaar weer te mogen begroeten, alsof ze niet zijn weggeweest. Ook
zijn we blij met de nieuwe leden die er
voor kozen en nog steeds kiezen bij
NVCB te komen bridgen.
Ook dit jaar zijn we van plan in de zgn.
vakantieperiode door te spelen. Zoals het
afgelopen jaar worden alle bridgers in die
periode op de hoogte gehouden over de
verwachte bezetting en gegevens over de
gang van zaken. Leden en zelfs oudleden
die in Nederland verbleven gaven aan het
leuk te vinden op zo’n manier toch op de
hoogte te blijven van het wel en wee van
de bridgeafdeling.
In de pauzes van de bridgemiddagen
gebruiken velen hun consumptie al op het
terras. Nog even geduld, dan kunnen we er
ook weer spelen.
Marianne de Wit, bridgeafdeling

Te koop:
TIKA Elektrische kachel, plaatmodel
z.g.a.n. € 35.-, Bep Lubbersen
tel. 0031 650 637 767
- Bagboy Golfreistas met wielen geschikt
voor 2 golftassen € 27,50
- Pro Reistas voor Racefiets € 30,- Ceramic Teflon tandwiel voor racefiets
z.g.a.n. € 35,- Pro Pro’s bespanmachine voor
tennisrackets € 145,- Campinggas Gasbrander € 35,- Thermarest zelfopblazende slaapmat,
z.g.a.n. € 35,- Ikea Brimnes inschuifbaar 2 pers.
bed incl. 2 matr. (nieuw) € 175,Marianne de Wit, tel. +31 51514115
Koopje ! Vouwbed 200 x 80 cm. Niet gebruikt, dus nog nieuw met opberghoes en
wieltjes. Maten opgeklapt 105 cm hoog
80 cm breed 30 cm dik. Kleur beige.
Nieuwprijs € 140,- nu € 75,-. Vaste prijs.
Tel 684 420 062 willem.ruijs@gmail.com
Infrarood plaatverwarming, 1500 watt
Prijs € 300 (nieuw € 500 !)
Nanda de Wit tel: 966 865 945

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!

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 binnenkort
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
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NVCB evenementen

Nieuwjaarsinloop 7 januari
Onze Nieuwjaarsinloop
was weer een gezellige en
druk bezochte happening.
Ook op deze 7de januari
was het heel mooi weer
zodat de “inloop” gewoon
buiten op het terras kon
plaatsvinden.
De voorzitter keek in zijn
toespraak terug op een
geslaagd 2017 en de vele
plannen voor 2018.
Hij sprak tevredenheid uit
over het stijgende ledental maar voorzag ook dat
er een grens wordt
gesteld aan het aantal
leden omdat de huidige
huisvesting beperkt is.
De inloop werd afgesloten met de jaarlijkse
loterij.
De geweldige hoofdprijs
ging naar Sakes Schutte.
Redactie
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Fytotherapie

Weegbree
Gebruikt plantendeel
blad
Te gebruiken bij
 Hooikoorts
 Jeuk
 Allergie, huidproblemen
 Astma, bronchitis

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
Weegbree groeit in heel Europa op
voedzame grond en bij voorkeur op
paden. Weegbree bloeit vanaf de lente
tot diep we n de herfst met onaanzienlijke bloeiaren.

Tegen allergieën
Het blad van de Weegbree bevat iridoïden
waarvan het hoofdbestanddeel aucuboside
is. Aucuboside heeft een jeukstillende
werking en is derhalve bijzonder geschikt
voor de behandeling van huidaandoeningen en allergieen die met jeuk gepaard
gaan.

Astma en bronchitis
Weegbree heeft tevens een slijmoplossende en ontstekingsremmende werking waardoor het geschikt is voor de behandeling
van astma en bronchitis.

Tegen hooikoorts
Personen die aan hooikoorts lijden zijn
allergisch voor het stuifmeel (pollen) van
bloeiend gras. Bij inademing ontstaat er
vrijwel onmiddellijk een reactie op de van
buiten het lichaam afkomstige stof in de
vorm van niesbuien en rode tranende ogen.
Met weegbree kan hooikoorts binnen 48
uur worden bestreden door gedurende 1-2
dagen elk uur 1 capsule met voldoende
water in te nemen (maximaal 9 per dag).
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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
Rugpijn: Heeft u echt alles geprobeerd?
De meest voorkomende klacht die wij in onze kliniek zien is
rugpijn. Deze pijn straalt dan vaak uit in de bil, bovenbeen en
soms zelfs helemaal tot in de voet. Uit bed komen is een stijve
bedoening en vaak is lang zitten onmogelijk.
Er wordt teveel gedacht dat de oorzaak van
deze klachten een oude hernia of arthrose is,
terwijl dit maar ZELDEN de OORZAAK van
dit soort klachten is. Deze combinatie van
symtomen wordt in de meeste gevallen
veroorzaakt door een ontstekingreactie in de
kleine gewrichtjes van de lage rug (facetgewrichtjes) of door een ontsteking van het
bekkengewricht (SI-gewricht).
Na grondig onderzoek blijkt vaak dat er
sprake is van een combinatie van deze twee
oorzakelijkheden. Deze ontstekingsreacties in
de gewrichten worden vrijwel altijd
veroorzaakt door een foutieve houding,
scheefstand van het bekken en verkeerd
gebruiken (overbelasten ) van de rug. Doordat
deze oorzaken van rugklachten zich niet acuut
aanmelden, lopen mensen vaak al jaren rond
met een scheef bekken en een foutieve
houding zonder klachten te ervaren. Dit
betekent echter niet, dat er niets aan de hand
is. De meeste patienten beschrijven dat ze
alleen maar zoiets als een papiertje van tafel
pakten en dat het toen in rug schoot. Dat
papiertje oppakken is natuurlijk niet de
oorzaak, die was al langer latent aanwezig.
Het papiertje was de welbekende druppel die
een ontstekingsreactie doet ontstaan en dus de
klachten veroorzaakt.
Doordat de oorzaak vaak al jaren ongemerkt
aanwezig is, vormt het lichaam op de
aangedane plekken een soort littekenweefsel
(adhesies). Deze adhesies hebben de eigenschap een ontstekingsreactie actief te houden,

waardoor dus een chronische pijn onstaat.
Als de oorzaak niet wordt aangepakt, zal deze
klacht niet uit zichzelf weggaan. Maar het is
zeker niet nodig om met deze pijnen te blijven
rondlopen.
Door de genoemde gewrichten te bevrijden
van deze adhesies, de gewrichten in hun
natuurlijke stand terug te zetten en door de
huoding aan te pakken kan de oorzaak van
deze klacht worden weggenomen. Ook als er
arthrose of slijtage in de wervelkolom
aanwezig is, is dit maar zelden de oorzaak van
rugpijn...
In onze kliniek zijn we gespecialiseerd en zeer
ervaren in het diagnostiseren en behandelen
van rugklachten en laten we onze patienten het
hele behandeltraject doorlopen. Dit betekent
dat alle oorzaken worden aangepakt. Dus in
dit geval betekent dit het doorbreken van de
adhesies, de normale functie herstellen van de
wervelkolom en daarna het verbeteren van de
houding en kracht van de wervelkolom.
Wij behandelen patienten discreet en intensief
1 op 1. Verder is er voor het wegkrijgen van
pijn normaal gesproken 3 weken nodig en het
is dus dan ook zeer ongebruikelijk vooraf
grote aantallen behandelingen te moeten
kopen. Wij beslissen per behandeling hoe
verder te gaan, aangezien elke patient anders
is. De behandelingen worden afgestemd op de
vorderingen. Onze aanpak is uniek en anders.
U hoeft zeker niet te “leren” leven met uw
rugklachten.

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

Zwartwit
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Kleur
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150,00
120,00
100,00
85,00
70,00

€
€
€
€
€

200,00
170,00
140,00
120,00
100,00

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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