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Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Telefoon: 634 306 187
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Website: www.nvcb.net
Bankrelatie
Banco Popular Español
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Carrer Lisboa 5
Bello Horizonte La Nucia
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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
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Tel. 0031 630 190 610
w.a.devos@gmail.com
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Tel: 642 601 542
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Lid, Technische zaken
Gerard Derksen
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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

Maart 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

10.00

11.00

Tennis groep 1

11.00

12.00

Tennis groep 2

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

10.30

12.00

Tennis groep 3

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

10.30

12.00

Tennis groep 3

10.00

12.00

Computerles (alleen na aankondiging)

14.00

18.00

Bridge

19.00

21.30

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

Pagina 4

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Maart 2018

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
Ton van der Klei
Aad Wessling

Gastvrouwen

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

Inkoop/ Bar
Instuifsoos
Jeu de Boules

Wim de Vos
Vacant
Vacant

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
Tennis

Margaret de Vree
Gerard Derksen
Ton van der Klei

673 397 320

Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)

Kuieren
Ledenadministratie

Reizen

681 251 145
965 878 814

619 592 698

618 048 068

681 251 145
redactie@nvcb.net

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

Gerard Ruizendaal

634 373 192
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Van de voorzitter
En zo is het alweer de maand maart geworden.
In vorige jaren hielden we in deze maand altijd onze ALV
(Algemene Ledenvergadering). Dat is verleden tijd door
de wijziging van de looptijd van ons verenigingsjaar
waardoor de ALV in oktober moet worden gehouden.

Over een ALV hoeven we ons als bestuur
dus even niet druk te maken. Daar ben ik
wel blij om want het was toch elk jaar
toch weer een heel gedoe om, kort voordat
de meesten weer naar Nederland gaan,
nog even alles voor een ALV in orde te
maken. Dat geldt nog meer voor de
secretaris en de penningmeester
natuurlijk.
Maar besturen is vooruitzien dus zijn we
nu toch al bezig met de ALV in het
nieuwe seizoen en dan vooral de samenstelling van het bestuur.
Bekend zal zijn dat Chris van Gennip en
Cobi Fuchs hun functies van secretaris,
resp. penningmeester na twee jaar willen
beëindigen.
We zijn daarom al naarstig op zoek naar
leden die hun taken zouden willen
overnemen.
Niet de eenvoudigste bestuursfuncties
maar wel de twee die voor de vereniging
van het grootste belang zijn. We zullen
daar dus goede opvolgers voor moeten
vinden.
Leden die er nu voor kiezen om ook eens
een van deze functies te vervullen kunnen
rekenen op alle steun van de overige
bestuursleden.

Pagina 6

Want meer dan in het verleden gaan we
aandacht geven aan de onderlinge steun en
communicatie zodat taken worden verlicht
en verantwoordelijkheden gedeeld.
Mijn ideaal is een bestuur dat als een echt
team functioneert, een team dat gezamenlijk de problemen of projecten aanpakt en
waar de vereniging open en helder wordt
bestuurd.
In een vereniging als de onze, opgericht
om het verblijf in Spanje zo prettig mogelijk te maken, is het zaak om frustraties en
teleurstellingen op afstand te houden.
Alleen dan blijft de sfeer goed en de
actieve leden gemotiveerd.
We streven dan ook naar een transparante
club waar de “rechterhand weet wat de
linker doet”. Geen onduidelijkheden en
zeker geen geheimen.
Dat moet voor hele de vereniging gelden,
het bestuur niet uitgezonderd.
Voelt u ervoor om als bestuurslid een
periode in een dergelijk bestuur mee te
besturen neem dan contact op met de
secretaris Chris of ondergetekende.

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
25

Rondleiding IMED ziekenhuis
Entertainment.– Diner Show

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 +34 966 86 41 90
Ook in Altea, Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) t el: 965 77 97 71
lacenabynola@outlook.com
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Mededelingen bestuur
Bestuurslid NVCB,
iemand moet het doen!
De voorzitter schrijft er al uitgebreid
over in zijn voorwoord; onze
vereniging heeft weer bestuursleden
nodig!
Het kan niet anders dan dat er in ons
zeer gevarieerde ledenbestand heel
wat mensen zijn die de kennis en
gelegenheid hebben om eens een
tijdje bestuurslid te zijn.
En die hebben we nodig, nieuwe
mensen met nieuwe ideeën en een
frisse blik op alles wat er in en om de
vereniging nodig is.
Lijkt het u wat om eens een tijdje aan
het roer van de vereniging te staan?
Praat dan eens met de voorzitter of
een van de andere bestuursleden.
Bestuur

Jij altijd met je spelletjes ?
Houdt u weleens van een spelletje? Maar wilt u
zich niet binden aan een vaste groep om te
biljarten, bridgen, klaverjassen, jeu de boules
en/of te tennissen.
Mààr, wilt u best weleens een keertje
tafeltennissen, sjoelen, domino of trionimo,
uno en andere kaartspelen, dammen en/of
schaken, rummikub, mastermind, backgammon
met elkaar spelen óf van elkaar leren spelen?
Het idee is: een spelletjesinstuif wekelijks op
donderdagmiddag.
Van
en

13.30 tot 17.30 uur wintertijd
15.30 tot 19.30 uur zomertijd

We zouden donderdag 15 maart kunnen
beginnen. Vooralsnog vrijblijvend opgeven
met wensen en ideeën bij Mona, of aan de bar.
Het evenemententeam
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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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Mededelingen
Er wordt op u geloerd!
We weten het eigenlijk al heel lang, de
Spaanse costa´s zijn met de vele overwinterende ouderen een dankbaar doelwit voor het grijpgrage dievengilde.
Hieronder een ervaring van Margje van
de Linden.
Afgelopen woensdag rond 1 uur stopten
we op de parkeerplaats van SuperContent.
Naast ons stond een man gekleed in leren
motorjack met integraalhelm een sigaret
te roken. Toen was het nog behoorlijk
druk. Wij gingen een kar halen en naar
binnen. Toen we weer buiten kwamen
stond die man met motor er nog steeds en
er waren nog weinig auto's. Ik zei nog
tegen Leen: "die vent met die motor
vertrouw ik niet zo erg".
Afijn, boodschappen in de tassen gepakt
en Leen ging de kar wegbrengen. Ik stap
in en dan doe ik altijd de riem van de tas
over de versnellingspook, ga in de riem en
start de auto. Op dat moment vliegt de
bijrijder deur open en die helm naar
binnen en hij probeert mijn tas weg te
trekken. Maar omdat die om de pook zat
moest hij hem optillen en greep ik met
beide handen de riem vast. Ik schreeuwen
en vechten om die tas en op het laatst liet
hij los. Ik op de claxon hangen, maar er
was niemand meer en die vent op de
motor er vandoor. Het is erg goed
afgelopen, ik had alleen wat gescheurde

nagels en erge zere handen en armen van
het gevecht om die tas. Ik beefde
natuurlijk van top tot teen. Nou wil ik
me niet bang laten maken door zo'n
hufter, maar je wordt toch wel een beetje
angstig. Voorlopig doe ik na het instappen de deuren maar direct op slot. Je
bent gewaarschuwd:
KIJK UIT en WEES VOORZICHTIG !!
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Ware verhalen
Dierenliefde
Vanwege mijn liefde voor dieren ben ik,
toen we hier in Spanje kwamen wonen lid
geworden van Amigos de los Animales
(ADA) aan de Costa Blanca.
Ik voegde meteen de daad bij het woord en
ontfermde me over de een na de andere
hond van de straat, die vaak vervuild, verhongerd, gewond en/of was vastgebonden
aan een boom.
Met financiële steun van ADA werden ze
medisch onderzocht en gecastreerd of
gesteriliseerd. Ik deed ze vervolgens in de
tobbe en boende ze schoon. Daarna
probeerde ik een goed baasje voor ze te
vinden. Hondje 23 dat ik opnam zat
vastgebonden in een garage onder een
auto. Zijn vacht zat onder de olie van een
lekkende leiding. Ik heb hem gewassen en
verzorgd en na enige tijd vond ik een goed
tehuis voor hem.
Ik ben vicevoorzitter van de ADA en als u
erover denkt een hond of kat in huis te
nemen, ga dan naar een dierenasiel. U
wordt daar vriendelijk geadviseerd en er
zitten de liefste en gezondste kameraadjes
die uw leven rijker maken.

.....zijn vacht zat onder de olie......

Nadat hij was gewassen en geföhnd!

Claire Hadrich
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Eerste NVCB-Dinnershow smaakt naar meer!
Op 25 februari was het zover; onze
eerste NVCB-Dinnerhow!
Hoewel nog wat onwennig in deze
nieuwe opzet mogen we toch zeggen
dat een uitvoering in deze vorm zeer
werd gewaardeerd.
De heerlijke hapjes afgewisseld met
vrolijke, mooie en opvallende
optredens van de entertainmentgroep vielen letterlijk in de smaak.
Op 3 maart de volgende uitvoering,
in het volgend nummer van deze
Por Favor komen we daar nog
uitgebreid op terug,
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
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Pizzeria El Castell

Beoordeling
Eten ++++
Wijn +++
Bediening ++++
Ambiance ++++
Parkeren ++

Pizzeria
El Castell
Pizzeria Plaza
Tonico Ferrer 14
Altea (oude dorp)
Alicante
965 844 865

Van de website
Costablancavoorjou.com

El Castell is een pizzeria op niveau in Altea. Bovenin het oude
dorp van Altea heb je twee bekende pleintjes. Het pleintje voor de
oude kerk met de fraaie, met Valenciaanse tegels beklede toren,
goede restaurants, aangename terrassen, zomers geheel gevuld
met kunstnijverheid standjes en elkaar verdringende toeristen.
Maar als je dan 50 meter, voor de kerk, de brede trap afdaalt en
over de gladde, karakteristieke keitjes en langs allerlei mooie,
maar zeker niet goedkope restaurants en kleine toeristengaleries
loopt, dan recht tegenover het sierradenwinkeltje, waar ik niet
voorbij kom, omdat mijn ega daar altijd wel iets nieuws vindt,
begint de Plaza Tonico Ferrer. Hier bevindt zich in Casa Antic
Pizzeria El Castell met een sfeervol terras en een warm interieur
(in vele opzichten).
Prima, nee zelfs uitstekende pizza’s, maar ook tapas y copas tegen
prima, nee zelfs uitstekende prijzen. En dat is bijzonder voor dat
gedeelte van Altea, want de buren rekenen er flink op los. De
pizzabodem is dun en knapperig, de vulling is rijkelijk en
weldadig vers, de bediening gastvrij en vriendelijk en de copas
niet kinderachtig gevuld.
In ieder geval zien ze ons daar vaker!
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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

Mijn steeds vaker voorkomend verschil
van mening – denk ik – betreft de
uitdrukking 'achter de geraniums'.
ACHTER DE GERANIUMS. Mijn eigen
gebruik ervan, toen ik het nog als zodanig
dacht te begrijpen, gaat decennia terug.
Maar het laatste jaar zeg maar, komt het
steeds meer mijn strot uit. Lees of luister
naar gesprekken met (toekomstige)
gepensioneerden en, ja hoor daar komt-ie
weer; – “Ik niet achter de geraniums”.
Daar wordt mee bedoeld – in het
algemeen – dat zij zich niet gaan
vervelen. Niet in het zwarte gat gaan
vallen. Dat ze deel uit blijven maken van
de wereld. Dat ze mee blijven doen.
Dat ze er bij blijven horen.

Dat ze reizen gaan maken. Boeken lezen.
Dingen gaan doen waar ze voordien geen
tijd voor had-den. Dat ze boordevol zitten
met plannen en goede ideeën voor later.
Nee, je zult hen niet achter de geraniums
zien zitten. In plaats van dat ze de hoop
uitspreken, anders met hun vrije tijd om te
zullen gaan dan menigeen in hun naaste
omgeving. Dat ze fysiek in staat blijven
om al die wensen te vervullen Dat de
omstandighe-den het toestaan. Geld
bijvoorbeeld. Of het weer. De bestaande
gezin/vrienden kring blijkt ook gerust aan
verandering onderhevig.
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.

Voor bijzonderheden even Googelen:
“Palmentuin Elche”

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.
Palmenstad Elx (Elche)
Meer dan duizend jaar geleden begonnen
de Arabieren, die toen in deze streek de
macht hadden, met het planten van vele
palmbomen in en rondom Elx (Elche). Dit
is uitgegroeid tot een hoeveelheid van
meer dan driehonderdduizend palmbomen.
Elx heeft daarom een unieke uitstraling
gekregen die het ook zal behouden. De
plaatsing van de Palmeral van Elx op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO in het
jaar 2000 zorgt ervoor dat de palmbomen
niet gekapt mogen worden. Het grootste
deel van het palmenbos kun je vrij
bezoeken. Een klein gedeelte is onder de
naam Huerto del Cura ingericht als
botanische tuin. Om dat deel te bezoeken
moet een kaartje worden gekocht..

Amandelbloesem, Jalonvalei mis het niet!

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

http://www.lasfuentesdelalgar.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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Ga mee naar de laatste dag Fallasfeesten in Valencia!
Op maandag 19 maart gaan we
met NVCB naar de spectaculaire
afsluiting van de Fallasfeesten.
Gedurende een aantal dagen in maart
wordt Valencia een verbazingwekkend openlucht museum vol
straatkunst, om de komst van de lente
te vieren.
Rond de 800 Fallas worden er gecreëerd van werkelijk prachtige
houten constructies bedekt met
beschilderd papier-maché, welke de
stad veroveren. Deze monumenten,
gecombineerd met muziek, vuurwerk
en traditionele jurken in overvloed,
zorgen voor een geweldige sfeer.
Op deze laatste avond van de feesten
worden al deze prachtige
kunstwerken ritueel verbrand….!
Meer info: www.fallasfestival.nl

De reis naar de Fallas vertrekt 19 maart om
14.00 uur van de parkeerplaats in Albir, daar
waar de zondagsmarkt wordt gehouden.
Om 0.100 uur vertrek uit Valencia kosten
€ 17 voor leden en € 20 voor introducees.

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 Fien Louers
“Ik draag altijd wat op mijn hoofd, vroeger sjaals, daarna petten en
tegenwoordig hoeden”. Ik spreek vandaag met de excentrieke en
meest fotogenieke vrouwelijke lid van NVCB. Oordeelt uzelf. Ze
werd in mei 1936 geboren in Rotterdam.
“Na de lagere school ging ik naar de mulo en haalde het diploma.
Daarna wilde ik zo snel mogeljk werken om geld te verdienen waarmee ik o.a. mijn eigen lippenstift kon kopen. Ik verrichtte kantoorwerkzaamheden en tijdens de middagpauze ging ik vaak solliciteren
om te proberen een nog beter betaalde baan te krijgen.
Vanaf mijn 17e jaar ging ik dansen bij de
Beurs Foyer op de Coolsingel. Mijn
moeder had voor mij voor die gelegenheid
een prachtig tafzijden jurkje gemaakt
waarmee ik veel bekijks had.
Ik leerde daar Frans kennen en ben hem
nooit meer kwijtgeraakt”, beweert Fien.
“Hij was 10 jaar ouder dan ik en hij kwam
me elke dag thuis opzoeken. Ik mocht hem
maar was niet verliefd. Mijn ouders vonden hem toen geen goede partner voor me.
Alles veranderde toen hij op een gegeven
moment met een bestelwagen voor kwam
rijden en me meenam naar België om een
zakje patat te gaan eten. En toen hij mijn
ouders een radio cadeau deed veranderde
hun mening over hem ook....!

Ik zegde mijn baan bij Huisman op en ging
in de zaak van Frans werken. Terwijl hij
op de fiets op acquisitie ging, verzorgde ik
de bestellingen en typte de facturen. Het
ging heel goed met de zaak en regelmatig
breidden we het assortiment uit en bedacht
Frans steeds nieuwe producten.
In de tijd dat iedereen de deuren van hun
huis wilde bekleden met hardboardplaten
maakte hij een recept voor primer die
moest worden aangebracht voordat het
hardboard werd geschilderd. Ik noemde
het apenzaad.....! De zaken gingen zo goed
dat na enige tijd het pand te klein was. Er
was in ieder geval geen plaats meer voor
de sportschool en het magazijn met Van
Vorst schoenen. Ze vertrokken en ik begon
in de kelder met de verkoop van behang.

Toen ik 18 was werkte ik bij modehuis
Huisman. De ouders van Frans zaten in de
verfhandel en Frans wilde dat ook. Hij
Frans en ik trouwden maar een huwelijksopende een verfwinkel in de Hoogstraat in reis zat er niet in. De dag na de trouwdag
Rotterdam.
moest er weer gewerkt worden. Op een
gegeven moment kwam de winkel naast
ons vrij. Wij konden het pand overnemen
op voorwaarde dat we het huis van de
eigenaar zouden behangen en dat deden
we.
Omdat het pand destijds te groot was
verhuurden we de achterkant aan een
Sportschool en in de kelder was het
magazijn van Van Vorst schoenen.
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Een keer per week gingen we stappen.
Onze stamkroeg was De Admiraliteit.
We hielden erg van feestjes en van
"slijpen" op de dansvloer.
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Ik dronk dan whisky, Grand Marnier en
Irish coffee en als we ‘s nachts om 4 uur
thuiskwamen kwam er alles uit en schreef
ik in mijn dagdoek: Ik drink nooit meer..!
We werkten altijd keihard maar inmiddels
hadden we ook een aantal personeelsleden
in dienst genomen. En omdat het personeel in de zomer met vakantie ging,
gingen wij in de winter 3 weken naar de
Canarische eilanden”.

Maart 2018

buren en een orkestje speelde prachtige
Argentijnse muziek.
Elk jaar verbleven ze 7 maanden in Spanje
en 5 maanden in Nederland. Twee jaar
geleden overleed haar man.
Fien deed al vanaf het begin mee met de
entertainment groep en vertolkte rollen als
Hildegard Knef en Marlene Dietrich. Dat
is nu zowat 20 jaar geleden en ze playbackt ze nu nog steeds.

Fien en Frans kregen een zoon die op een
gegeven moment de zaak heeft overgenomen. Ik keek vandaag even op de
website van Louers b.v. en zag wat een
enorm bedrijf die zaak is geworden
waarmee zijn ouders klein waren gestart.
Er is ook een winkel in Belgie en op
diverse locaties in Nederland zijn er
filialen gevestigd.
Iemand die ze hadden leren kennen tijdens
een van hun vakanties op Gran Canaria
vertelde Fien en Frans mooie verhalen
over Altea en omgeving en daarom gingen
ze zelf ook deze kant op. “We betrokken
een villa met eigen zwembad” vertelt
Fien, “en ik voelde me ontzettend rijk”.
Een buurman vertelde hen over een
Nederlandse club NVCB. Ze werden lid
en Frans ging er biljarten.

Wellicht was u op een van de Dinnershows en heeft u haar gezien. Fien beleeft
er nog steeds veel plezier aan.
Ze woont nu aan de boulevard in Altea
met uitzicht op zee. Dat zou ze niet meer
willen missen. Haar huisje in Arendonk
België heeft ze op aandringen van haar
zoon verruild voor een appartement in
Rotterdam dicht bij hem en daar verblijft
ze een ander deel van het jaar. Ze hoopt
nog vaak terug te keren.

Ze gaven in hun villa in La Nucia een
groot feest voor leden van NVCB en

Marianne de Wit,
redactie
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Ik las in El PAÍS
Verborgen verleden
Stamboomonderzoek, het kan een leuke
hobby zijn. Waar kwamen je betovergrootouders vandaan en wat deden ze voor de
kost? Vocht de overgrootvader van je opa
mee met Napoleon in de slag om de
Berezina? Waren je familieleden in goeden
doen of belandden ze uiteindelijk met de
hunnen in het armenhuis?? Interessante feiten
kunnen worden opgediept uit
het verre verleden. Maar
hoe boeiend de geschiedenis van je
voorouders ook was,
waarschijnlijk kan ze
niet tippen aan die
van…..de mandarijn.
Stel je een mandarijn voor,
zoals hij bij je op de fruitschaal ligt. Waarschijnlijk is het de meest
gecultiveerde variëteit: de clementina Nules
ofwel, de clemenules. Dat is een dieporanje
mandarijn, sappig, zonder pitten en gemakkelijk te pellen. Maar, volgens Manuel Talón,
de bioloog die de volledige stamboom van
deze citrusvruchten uitploos, is het ook een
soort machine waarmee we kunnen
terugreizen in de tijd om meer te weten te
komen over de ontwikkeling van de tegenwoordige mandarijn. De clemenules bestond
niet vóór 1953. In dat jaar, het jaar waarin
Churchill de Nobelprijs ontving voor de
literatuur, ontstond in het dorpje Nules
(Castellón) door een spontane mutatie uit een
clementine een clemenule. Het was een
geschenk voor de kwekers, want deze
variëteit was groter en meer aangepast aan
het terrein waarop ze groeiden dan de
originele clementines . Bij meer dan de helft
van de in Spanje geproduceerde mandarijnen
gaat het op dit moment om clemenules. Maar
Manuel Talón, bioloog en directeur van het
Centro de Genómica van het Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias, ging
verder terug in de geschiedenis en reisde naar
Algerije. Daar, in een weeshuis buiten Oran,
werd meer dan een eeuw geleden de
clementine geboren.

In de boomgaard van een weeshuis ontdekte
een Franse pater, Clément Rodier, rond het
jaar 1890 een nieuwe en meer sappige
mandarijn aan zijn fruitbomen. De
vondelingen van Oran waren de eersten die
konden genieten van de clementine, zoals de
mandarijn ter meerdere glorie van pater
Clément werd genoemd. “Tegenwoordig
weten we dat de clementine een dochter
is van een gewone mandarijnen
“moeder” en een zoete
sinaasappel “vader””, legt
Talón uit. Zijn onderzoeksteam heeft alle
“genomen” in beeld
gebracht van 60 typen citrusvruchten over de hele wereld en de
voorouders van de totale familie
afgeleid. Zo’n 8 miljoen jaren geleden
doken de citrusvruchten voor het eerst op in
de uitlopers van de Himalaya, aan de grens
van India, de Chinese provincie Yunnan en
het noorden van Myanmar. De bioloog Talón
zette drie jaar geleden de hele stamboom op
papier en publiceert hem nu in het tijdschrift
Nature. Door klimaatsverandering
verspreidden de citrusvruchten zich naar
zuid-oost Azie en ontstonden er ook nieuwe
variëteiten. Maar het duurde tot 4000 jaar
vóór Christus voordat aan de oevers van de
Yangtsé, uit een voorloper van de pomelo de
eerste mandarijnenboom ontstond. Daaruit
ontwikkelde zich later een “oer” mandarijnenboom die eetbare vruchten opleverde.
Maar in de genen van de clementines en de
clemenules zit nog steeds een chromosoom
van de oude pomelovrucht, chromosoom
nummer 8. Die heeft de eigenschap om de
zure smaak weg te halen uit een vrucht en
hem zoet te maken. Een kadootje voor de
Spaanse fruittelers als ze op zoek gaan naar
een lekkere en nog zoetere variant van de
clemenules.
Toch wel leuk om te weten als je weer eens
mandarijntje pelt…!

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

€ 17,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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Computers
Start computerlessen

Het heeft even op zich laten wachten,
maar vrijdag 9 maart gaan we dan toch
beginnen met de computerlessen in de
vorm van korte “workshops”.
De eerst workshop is voor de liefhebbers
van de Apple iPad tablet computer. Dus
nog even niet voor de bezitters van een
op het Android systeem gebaseerde
tablets zoals Samsung.
De tablets zijn te verschillend om er
tegelijkertijd les in te geven.
In de eerste les zal vooral aandacht
worden gegeven aan het nieuwste iPad
systeem, IOS 11.
Helaas kan er maar aan ongeveer 12
mensen tegelijkertijd les worden
gegeven. Er wordt deze week een mail
rondgestuurd waarmee u zich kunt
aanmelden.

Geopend:

Anno 1999

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

~ SPANJE ~

Degene die zich hebben opgegeven via
de intekenlijst op het publicatiebord
hebben voorrang en kunnen aan de eerste
lessen meedoen.
Alle aangemelden krijgen een mail met
nadere informatie, tot ziens!
John de Kievith

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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CORREDURIA DE SEGUROS.SL
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD
Seguros -Verzekeringen - Insurances

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

C.C. Bahia de las Dunas 53
San Fulgencio
Tel: 96 672 80 01 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
10.00 - 15.00 uur.
Website www.mcs-verzekeringen.net
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www.eurocarslanucia.com
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
Het ijs uit de sneeuwput
Sneeuwputten vinden we overal in de
streek, in alle formaten. Meestal werd
een reeds bestaande diepte in de
bodem gebruikt als basis. Die werd
dan verstevigd en opgetrokken tot een
stuk boven de grond en voorzien van
een dak en enkele “vensters” waardoor
der sneeuw naar beneden werd gekapt.
Wat lager bevindt zich dan een soort
tunnel, waarmee het ijs uit de put werd
gehaald.

grote steden en verkocht men het ijs,
waar het werd gebruikt om
voedingswaren koel te houden en,
ja, toen al, om bepaalde dranken
frisser te laten smaken.

De handel in ijs was voor vele families
uit de bergen een goede broodwinning,
die verdween toen de eerste koelkasten
verschenen. Nu zijn deze
sneeuwputten, volgens de streek ook
wel “pozos de nieve” of in het
Sneeuwde het vroeger dan zo veel aan Valenciaans “pou de neu” genoemd,
de Costa Blanca? Dat moet inderdaad vaak het eindpunt van wandelingen in
het geval geweest zijn, te zien aan het de bergen. In de hele provincie
aantal sneeuwputten dat werd
Alicante staan er meer dan vijfhonderd
gebouwd en vaak staan ze dicht bij
en in Bocairent kan men in zo´n
elkaar. Om die allemaal te vullen moet sneeuwput afdalen en onderin de
er inderdaad veel sneeuw gevallen
illustraties en tekst bekijken over het
zijn!
bouwen en functioneren.
Maar wat gebeurde er met die
sneeuw?
Die werd dus door de vensters in de
put gegooid en daaronder flink
aangestampt. Na elke laag van
ongeveer dertig centimeter werd een
laag stro gelegd, om later de lagen
beter te kunnen scheiden. In zo´n put
werd de aangestampte sneeuw tot ijs
en dat bleef daar lekker koel wachten
op de lente of de zomer.
Dan begon fase twee van de activiteit.
Het ijs werd in stukken gehakt,
verpakt in stro en op de rug van ezels
geladen. Daarmee ging men naar de

Foto van de enorme ijskelder bij Agres
Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur
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Beschouwingen van een Benidormse playboy
Vanuit mijn met bont gevoerde mand zag
ik hoe mijn vrouwtje (ze wil graag dat ik
haar zo noem) zich in een veel te strak en
veel te kort broekje hees. Vervolgens ging
ze met haar beautycase voor de spiegel
zitten om te plamuren en te schilderen zo
dat het uit de verte voor een slechtziende
leek of ze nog geen veertig was. Ik
draaide mij nog een keer om en
droomde dat ik in een wei vol
paardenbloemen dolde samen
met andere playborstels. We
renden elkaar achterna,
raceten om het hards wie
het eerste zich in de mest
kon wentelen zo dat we al
onze opgespoten geurtjes
kwijt raakten. Wat was ik op
zulke momenten gelukkig! Deze dromen
lieten mij weer oerhond zijn. Hier was ik
voor geboren, om te jagen, achter de
meiden aan te zitten. Geen haren in mijn
ogen waar speldjes in moesten omdat ik
anders niets meer kon zien. Nee, ik wilde
hond zijn, de beest uit hangen, stoeien met
mijn soortgenoten en van mijn
nakomelingen weer echte honden maken.
Al dromende kwam mij mijn betover
grootmoeder voor de geest die in haar
jeugd nog een hondenleven had. Die genoot
van haar vrijheid en verliefd werd op een
Russische Rioolstepper en met hem een
kortstondige liaison had. Hier heb ik mijn
gepassioneerde natuur aan te danken. In die
tijd was Benidorm een mondaine badplaats,
waar dames in lange kleding gehuld, al dan
niet in gezelschap van keurig in
wandeltenue geklede heren, voorzien van
parasols over de boulevard flaneerden. Hun
licht getinte huid mocht niet aan het
zonlicht blootgesteld worden, door de zon
gebruinde mensen waren immers boeren.
Toen het dagelijkse ritueel eindelijk voorbij
was kwam ik aan de beurt.

Eerst werd ik zorgvuldig geborsteld waarna
ik ingespoten werd met hondenparfum
speciaal voor mij en mijn rasgenoten
ontwikkeld door Dior. De make-up liet ze
vandaag achterwege daar was het te warm
voor. Mijn haren werden als gordijntjes
vastgezet met een rode roos, het was
immers Valentijns dag, en ook nog eens
mijn verjaardag. Ik kreeg een Burbery’s
zomerjasje aan. Mijn tuigje was
vandaag helderrood passend
bij de kleur van vrouwtjes
nagels. Vandaag was ik
nieuwsgierig wat ze nu weer in
petto had. Gewoonlijk gingen
we eerst een wandelingetje
maken waarbij ik bij iedere
boom stil hield om te laten merken dat ik er
was geweest. Een paar druppeltjes waren
voldoende. Ik doseerde zeer zorgvuldig
want wilde alle bomen voorzien van mijn
aanwezigheid. Maar deze morgen was het
anders, ze maakte geen aanstalten om te
vertrekken, bleef maar nerveus drentelen en
keek voortdurend door het raam. Toen, na
eindeloos wachten, een pakketbezorger
aanbelde was ze buiten zichzelf van
vreugde. Oh riep ze, eindelijk je cadeau! Er
werd een doos naar binnen gebracht en de
bezorger werd verzocht alles zorgvuldig uit
te pakken. Groot was mijn verbazing toen
ik ontdekte dat het een wandelwagentje
was. Het kon toch niet zo zijn dat ze op
haar leeftijd? Nee, laat daar geen
misverstand over bestaan, in heel mijn
leven met haar had ze tientallen pogingen
ondernomen mannen te behagen maar het
was telkens mislukt, waar in godsnaam was
dat object dan voor bedoeld?
Langzaam drong het tot mij door, nee dat
kon niet waar zijn. Werd mij het laatste wat
mij nog enigszins een gevoel van hond zijn
afgenomen?
Lees verder op pag. 37
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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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Kon ik de andere playborstels niet meer
laten ruiken dat ik als eerste bij die boom
was geweest? Ik verlangde voor het
eerst in mijn hondenleven naar antidepressiva die ik bij wijze van
uitzondering, als ik jankend van
verlangen naar een hondenvrouwtje,
toegediend kreeg. Werd ik zo van alle
dingen die mij nog restten in mijn leven
beroofd? Ik weigerde voor het eerst in
mijn leven aan de wens van mijn
vrouwtje te voldoen en liet mij niet in dit
afgrijselijke monster stoppen. Tenslotte
had ik 4 poten en een gezonde staart om
mij in evenwicht te houden. Ik kwam in
opstand tegen deze humanisering van de
hondenwereld en zou voortaan alle
Benidormse playboys oproepen weer
hond te worden. Geen jasjes meer, lekker
nat worden , de haren uitschudden zo dat
de spetters er af vliegen , snuffelen naar
plekjes waar de concurrent net van te
voren zijn spoor heeft achtergelaten. We
laten ons niet weglokken van plekjes
waar we ongestoord vrouwtjes kunnen
ontmoeten en die spelletjes te spelen die
de mensen al eeuwen geleden van ons
afgekeken hebben.
Kom , honden van Benidorm, laten we in
vereniging onze tanden laten zien en
weer dat worden wat we waren,
HONDEN!!!!
Mieke Hendricks

Maart 2018

Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
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 € 20,- Pro Reistas voor Racefiets € 25,- Ceramic Teflon tandwiel voor racefiets
z.g.a.n. € 30,- Campinggas Gasbrander € 30,- Thermarest zelfopblazende slaapmat,
z.g.a.n. € 30,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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(PERSBERICHT)

Beleggen vrouwen beter?
Succesvol beleggen met Janneke
Willemse.
Financieel journaliste Janneke Willemse
besloot in 2013 dat het tijd was om niet
alleen maar verslag te doen over de beleggingswereld maar ook zelf te gaan
beleggen. En dat doet ze uitermate goed.
Reden voor Alex Spanje om haar uit te
nodigen voor een speciale lezing op
woensdag 7 maart in Villa Gadea in
Altea.
Janneke Willemse is beurscommentator
en presentatrice bij RTL Z. In 2000, tijdens de beurshausse, werkte ze als financieel journalist bij de GPD en daarna
presenteerde ze online beursprogramma’s voor FinanceTelevision. Bovendien
was ze jarenlang hoofdredacteur van
Belegger.nl en Beursduivel. Maar tot vijf
jaar geleden was ze zelf niet actief bezig
met beleggen. Als rasechte journaliste
doet ze sindsdien verslag van haar successen en blunders op de beurs op
blondjesbeleggenbeter.nl. haar verhaal
Alex Spanje nodigt u uit om zelf van
Janneke te horen wat haar ervaringen op
de beurs zijn. Tijdens haar lezing vertelt
ze wat ze de afgelopen vijf jaar geleerd
heeft, welke aandelen de beste resultaten
behaalden, over welke risico’s ze zich
zorgen maakt en waar zij denkt dat de
komende maanden de kansen op de beurs
liggen. Met leuke feiten en weetjes leidt
ze u rond door beleggingsland.
De lezing vindt plaats op 7 maart om
15.30 uur in Villa Gadea. Na afloop kunt
u onder het genot van een drankje nog
even napraten. U kunt zich inschrijven
via alexspanje.com, door een mail te
sturen naar info@alexspanje.com of door
te bellen met +34 952 924 011.

Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek
Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten
Huisarts
’s morgens 10.00 - 12.00 op afspraak
’s middags na 16.00 uur op afspraak
Polikliniek
Orthopeed
Gynaecoloog
Cardioloog
Dermatoloog
Uroloog
Medsiche pedicure

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

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

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Geslaagde Valentijns puzzeltocht op 11 februari
Dit jaar was de Valentijnsrit anders dan
andere jaren. Nog nooit was de weg zo goed
aangegeven als deze keer. Dit kwam de
veiligheid zeker ten goede omdat er veel
minder gezocht moest worden om de
opgegeven wegaanduidingen te vinden. Ze
waren duidelijk en goed zichtbaar. Ook
waren er minder vragen over wat er zoal op
en langs de weg te zien was. De vragen die er
gesteld werden waren duidelijk, eenduidig en
gingen over dingen die goed zichtbaar waren.
De bestuurder van de auto had echter geen
gemakkelijke taak met de vele bochtige en
onoverzichtelijke weggedeelten in deze rit.
De passagiers konden daarentegen vrijelijk
genieten van het bijzonder schone landschap.
De steile berghellingen met de honderden
jaren geleden aangelegde, maar nu dikwijls
verwaarloosde terrassen. Deze lieten ons zien
hoe ieder stukje grond door de bevolking ooit
in cultuur was gebracht. Hier en daar nog een
enkele kwijnende amandelboom, die ondanks
de droogte met zijn dungezaaide bloemen,
nog voor het nageslacht trachtte te zorgen.
Ze zijn helaas door het oprukkende dennenbos ten dode opgeschreven. Op de minder
steile hellingen stonden rijkbloeiende, goed
gesnoeide amandelbomen met hun dikke
dichte vacht van bloemen rond de takken.
We konden er, jammer genoeg, niet stoppen
om even, met het hoofd in zo’n roze kruin, te
genieten van de zwoele geur en het rustgevende gezoem van de honderden bijen.
De rit ging over Calpe via de tien rotondes
met daarop soms mooie kunstobjecten
geplaatst. Langs de zee gingen we richting

Moirara, daarna weer landinwaarts omhoog
langs Benisa en verder naar Galon, waar de
grote tanks met wijn van de coöperatie vanaf
de weg te zien waren. In Parcent hebben we
een koffiepauze genomen in een karakteristiek verenigingsgebouw met mooie oude
tegels op de wanden en vloeren. Buiten was
het heerlijk toeven op het warme terras.
Vandaar verder naar de Col de Rates. Vanaf
de achter het restaurant gelegen bergrug heeft
men een wijds uitzicht naar beide dalen daar
beneden. We kwamen langs Tarbena waar
ooit een anti-franco communist het restaurant
”Can Pinet” uitbaatte. Dit werd zeer druk-

bezocht omdat tegen de muur achter zijn bar,
allerlei geweren en ander oorlogstuig hingen
met een dikke laag stof van 8 cm hierop.
Toen men ca 20 jaar geleden om hygiënische
redenen, het stof moest afnemen, verloor het
restaurant zijn charme. Na het overlijden van
de communist is het enige jaren geleden
gesloten.
Iedere deelnemer is heelhuids aangekomen
bij ons clubhuis, waar de warme kapucijners
en pasta ons wachtten. Een klein minpuntje
was het ontbreken van de goede antwoorden
op de vragen. De slimmeriken onder ons
hadden via hun internet op de telefoon de
antwoorden opgezocht. Al met al is het voor
velen een fijne rit en dag geweest. Alle lof en
hartelijk dank aan de organisatoren van dit
evenement.
De 1e prijs was voor onze beste puzzelaar
Freek Beerepoot!
Gerard Ruizendaal
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Fytotherapie

Olie Pompoenpit
Gebruikt plantendeel
pitten
Te gebruiken bij
 Prostaatvergroting
 Pijn bij urineren
 Frequente aandrang tot plassen
 Nadruppelen na het plassen

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.

Pompoenpitolie is in de natuur
voorhanden maar is ook te koop in
kruidenwinkels die plantendelen in
capsules verwerken en daarbij een
bepaalde dosering adviseren.

Algemene beschrijving
De pompoen is een eenjarige plant met
lange kruipende stengels en heeft grote
stervormige, felgele bloemen en bloeit van
juni tot en met september.
De vrucht, een bes, is meestal erg groot en
hol en bevat platte, ovale witte zaden die
zich in het waterige vruchtvlees bevinden.
Goed voor de prostaat
Vooral na het 45 levensjaar neemt de
omvang van de prostaat bij mannen
geleidelijk toe. Hierdoor wordt het legen
van de blaas minder makkelijk en blijft er
constant urine in de blaas achter waardoor
gemakkelijk blaasontsteking en/of
blaasstenen kunnen ontstaan.
Tegen prostaatvergroting
Pompoenpitolie is rijk aan sterolglucosiden
en wordt om die reden gebruikt tegen
goedaardige prostaatvergrotingen en
problemen bij het plassen.
Verhoogt de urineproductie
Door het gebruik van Pompoenpitolie
vergroot de hoeveelheid urine per keer
(stevige straal) en wordt zowel het in twee
keer komen van de urine als het nadruppelen bestreden.
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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
Rug en Nekpijn: “U moet er maar mee leren leven!”
Wij merken dat we heel vaak mensen in de kliniek krijgen die
hebben gehoord, dat ze met een bepaalde klacht “moeten leren
leven”. De meest voorkomende reden dat deze patiënten met
hun klachten moeten blijven rondlopen wordt meestal verweten
aan ouderdom, slijtage, artrose, “waarschijnlijk” fibromyalgie
of een andere vage diagnose.
Onze ervaring is echter dat er in veel gevallen
bij deze enorme groep mensen nooit een gedegen lichamelijk onderzoek is gedaan. Het is
namelijk NIET zo, dat als er artrose in bijvoorbeeld de rug aanwezig is, dit ook de reden
van rugklachten is. Dat zou betekenen dat
iedereen met artrose in de rug klachten zou
moeten hebben en dat is zeker niet zo. De
oorzaak van klachten in de wervelkolom, rug
en nek, ligt vaak in een combinatie van factoren. Deze factoren zijn meestal een belastende houding en dwangstanden in de gewrichten van de wervelkolom die gewrichtsirritaties veroorzaken. Natuurlijk is het wel zo,
dat artrose/slijtage de rug wat kwetbaarder
maakt, maar zeker niet onbehandelbaar. Door
de werkelijke oorzaak van deze klachten aan
te pakken is het mogelijk klachten die vaak al
jaren aanwezig zijn te verhelpen. Dit betekent
dat we zorgen dat de wervelkolom optimaal
functioneert, de houding wordt verbeterd,
eventuele afwijkingen in de voeten worden
verholpen, zwakheden worden getraind, overbelaste delen worden ontzien en er wordt
gekeken of met vitaminen en/of mineralen
bepaalde klachten kunnen worden opgelost.
Deze complete, vaak multidisiplinaire, aanpak
zorgt ervoor dat wij mensen die al jarenlang
een bepaalde klacht hebben goed kunnen
helpen.
De meest voorkomende klachten die vaak al
jaren aanwezig zijn lage rugklachten. Deze
klachten zijn meestal ´s morgens meer
aanwezig, verergeren bij lang stilstaan / zitten
en slenteren en op de buik liggen is niet
mogelijk.

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

Onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917 of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica Calpe - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)
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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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