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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
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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973

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

Inhoud
Overzicht vaste activiteiten

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

Hoofdbestuur

April 2018

Lichte lunch

Pagina

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

4

13.30

14.30

Computerlessen (alleen na aankondiging)

19.30

24.00

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

Functies en taakverdeling

5

Van de voorzitter

6

Evenementenkalender

7

10.00

11.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

11.00

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

Mededelingen bestuur

9

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00

11.00

Spaanse les beginners

Dinsdag

Mededelingen, Stapje terug

11

Ware verhalen, 'n onverwachte eruptie

13

Restaurant Donkey Sanctuary

17

11.00

12.00

Spaanse les gevorderden

Column, Sorry 1 en 2

19

10.30

12.00

Tennis groep 3

NCVB Dinnershow 2018

21

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules

PaasBridgeDrive

23

In gesprek met Ben Voogt

24

10.00

13.00

Schilderen en Tekenen

13.30

16.00

Beeldhouwen/Boetseren

Ik las in El País

27

Computers

29

10.00

13.00

Biljarten Libre

Wil van Mare de Déu van Santa Pola

33

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.30

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

Klaverjasconcours

35

10.00

12.00

Computerles (alleen na aankondiging)

Koop en Verkoop

37

14.00

18.00

Bridge

Wisselexpositie schilder/tekenafdeling

39

19.00

21.30

Biljarten Libre

Fytotherapie

43

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Van de Chiropractor

45

Adverteerders / Tarieven

46

Foto cover: Fallas in Valencia 2018

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke maandag
vanaf 11.00 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en
indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
Hoofdsponsor van de NVCB
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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

966 868 621
965 882 173
965 878 814

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)

Reizen

Als u dit leest zijn we aangekomen in April 2018
en gaan of zijn er alweer vele leden naar Nederland of naar elders af gereisd.

681 251 145
965 878 814

Inkoop/ Bar
Instuifsoos
Jeu de Boules

Kuieren
Ledenadministratie

Maar toch wil ik even stilstaan bij het aflopende verenigingsjaar waarin
de diverse activiteiten hebben plaatsgevonden en deze activiteiten maken samen met de leden de “Asociacion” NVCB zoals een vereniging
zo mooi in het Spaans heet. De vele evenementen en activiteiten welke
door de vrijwilligers zijn georganiseerd, die daar de nodige vrije tijd en
energie in gestoken hebben om het verblijf bij de NVCB zo aangenaam
en gezellig mogelijk te maken. Wat mijn inziens geweldig geslaagd is
en wij een schitterend seizoen hebben gehad.
Hier een overzicht van de georganiseerde festiviteiten.
Diner Nazomeren / Opendag / 2x Bingo met pannenkoeken / Koffie
ochtend / Barbecue / Rijsttafel / Klaverjas marathon / Kerstdiner /
Kerstbrunch / Nieuwjaars inloop / 2x Mosselmaaltijd / Valentijnsrit /
Stamppotmaaltijd / KerstBridgeDrive / 2x Entertainment voorstelling /
Diverse lezingen.
Hiervoor wil ik dan ook alle vrijwilligers bedanken die dit allemaal
mogelijk hebben gemaakt. Tevens wil die leden welke zich ingezet hebben om allerlei zaken van technische aard te realiseren bedanken voor
hun inzet.
In het komende seizoen hoop ik u allen in een goede gezondheid weer
te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur wil ik ook de gemeente La Nucia, de burgermeester
Bernabé Cano en wethouder Bart Gommans bedanken voor de aanleg
van de twee schitterende Jeu de Boules banen.

619 592 698

618 048 068

681 251 145
redactie@nvcb.net

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

Gerard Ruizendaal

April 2018

Van de voorzitter

Functies/Taakverdeling seizoen 2017-2018
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Creativiteit
Evenementen
Entertainment

Jaargang 41

Sjef van Hamelsveld
634 373 192
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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

1
27

Paasbrunch
Koningsdag.

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) tel: 965 77 97 71
lacenabynola@outlook.com

Let op! Deze kalender is een voorlopige planning, let altijd op de
mailings en de affiches!
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Mededelingen bestuur
De kaart moet in het bezit zijn van een
jaarlid en de gast komt mee met dat jaarlid.
Onze vereniging heeft nu ruim een jaar een Van de afdelingscoördinatoren wordt
z.g. “gastenkaart”, deze kaart is bedoeld om verwacht dat zij er op toezien dat e.a. op
correcte wijze gebeurt en dat de gastenkaart
tijdelijk naar Spanje overgekomen gasten
van leden enkele keren deel te laten nemen wordt afgetekend.
aan een van onze activiteiten. De kaart is te
Bij evenementen is de gastenkaart oververkrijgen bij de penningmeester.
bodig daar wordt aan introducés van leden
al een hogere toegangsprijs gevraagd. Dit
In de praktijk blijkt echter dat het begrip
geldt ook voor oud-leden die een
“gast” soms wat al te ruim wordt opgevat
evenement willen bezoeken.
en het als een alternatief voor het
lidmaatschap wordt gezien.
Als blijkt dat het e.a. niet volgens de regels
Het juiste gebruik van de gastenkaart staat gebeurt zal het bestuur zich gedwongen
zien de prijs van de gastenkaart te verhogen
in ons huishoudelijk reglement omschrevan € 2,50 naar € 4,25. Dit om het verschil
ven, het betreft artikel 14.c. Gastenkaart.
t.o.v. een volledig lidmaatschap op te hefDat artikel maakt duidelijk dat het niet de
fen waardoor oneigenlijk gebruik zinloos
bedoeling is dat de gastenkaart wordt
aangekocht door de afdelingscoördinatoren wordt.
om daarmee niet-leden toegang te geven
Bestuur
aan een activiteit.

NVCB-Gastenkaart

RESTAURANTE

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 9
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Middag 13h-15h.
Avond 19h-23h.
MA-DI Gesloten.

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Mededelingen
Stapje terug
Beste clubleden,
Zo ongeveer op mijn eerste dag bij
NVCB werd ik gevraagd om mee te
helpen met koffie inschenken op de
nieuwjaars borrel. Aangezien ik graag
help en ook organiseren leuk vind ging ik
van lieverlee steeds meer voor de club
doen en dat doe ik nu, bijna vijf jaar
later, nog steeds.
Helaas gaat mijn lichaam wat tegensputteren zodat het verstandiger is dat ik
het wat rustiger aan ga doen.
Ik zal daar zeker één persoon (Guus) heel
blij mee maken, alhoewel hij inmiddels
ook niet goed meer stil kan zitten.

Om dat volgend jaar nog wat professioneler aan te pakken is uw hulp
onontbeerlijk.
U zult zien dat het leuk en gezellig is en
ook eigenlijk altijd dankbaar werk.
Als er iemand is die voor het nieuwe
seizoen het stokje van mij wil overnemen, dus het voortouw in keuken,
dan is dat nog beter. Ik zal dan met
plezier een andere taak op me nemen.
Hoe het ook gaat, ik wil hierbij alvast
mijn vrijwilligsters heel hartelijk
danken voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar en hoop dat, als dat
nodig is, ook het komend seizoen een
beroep op jullie kan worden gedaan.
Annemieke Post

Ik blijf het leuk vinden zo af en toe wat
voor de club te doen, dus helemaal
stoppen kan en zal ik nog niet.
Daarom zou ik daarom nog wel graag 1x
per maand een maaltijd willen verzorgen
en het 12 uurtje op maandag, maar daar
zou ik wel wat meer hulp bij kunnen
gebruiken.
Dus als u 1 of 2 keer in het hele seizoen
mee wil en kan helpen dan zou dat zeer
welkom zijn. Dat geldt vooral bij speciale gelegenheden zoals het Kerstdinner of
de Dinnershow.

Ons terras winddicht
Ons mooie overdekte terras zal een
dezer dagen geheel winddicht
worden gemaakt met oprolbare
windschermen.
Het bestuur wil zo het terras ook bij
winderig of koud weer bruikbaar
houden en zo de beschikbare ruimte
van ons toch wat krappe gebouw
flink vergroten.
Bestuur
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Ware verhalen
Een onverwachte eruptie
De reis van en naar de overwintering in
Spanje doen we elk jaar met onze camper,
altijd weer een soort vakantie en dat is
mooi omdat we dan wel overwinteren
maar echt op vakantie gaan doe je niet
meer zo gauw.
Op die reizen van en naar Spanje gebeurt
er altijd wel wat, we hebben door de jaren
heel wat meegemaakt waar een waar
verhaal over verteld kan worden.
Die camperreizen van of naar Spanje gaan
zelden over dezelfde route. Zo gingen we
vroeger regelmatig bij familie langs die op
een paradijselijk plekje langs de ItaliaansFranse grens woonde .
Helaas niet bepaald op de route, het
ommetje betekende altijd een kleine 500
km extra, maar een weekje in een Frans
paradijsje aan een kristalhelder riviertje
was het wel waard.
Op een zonovergoten dag zaten we daar
met de familie heerlijk aan de Pastis en
andere mediterrane heerlijkheden in de
grote tuin.

Plotseling werd de rust wreed verstoord;
zonder enig voorteken begon op een meter
of tien afstand de grond te bewegen….. er
ontstonden zelfs enkele meterslange
scheuren en hoorden we nou iets rommelen?
Nu is het gebied daar vroeger vulkanisch
geweest maar de laatste uitbarsting is een
paar miljoen jaar geleden dus dat kon het
niet zijn.
Een zeer plaatselijke aardbeving dan? Iets
waarschijnlijker omdat de laatste aardbeving daar dertig jaar geleden de
plaatselijke kerktoren nog deed instorten.
Tijdens deze discussie over de oorzaak
bleef de grond bewegen en begon zelfs
heel langzaam omhoog te komen!
De grond op die plaats scheurde verder en
verder. Tussen de scheuren door werd een
groot bruin bolvormig iets zichtbaar….!
De minder heldhaftigen deden maar gauw
een aantal stappen achteruit, je weet maar
nooit of er iets ontploft of zo.
Het kon ook wel een levensgevaarlijk
holendier zijn die de weg kwijt was!
Vervolg op blz. 15
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Vervolg van blz. 13

Het bolvormig iets kwam verder en verder
omhoog en was zeker een meter in het
rond. Na een paar eindeloze minuten stopte het stijgen en durfden we het verschijnsel wat dichterbij te bekijken.

Ook al omdat de in Frankrijk
onvermijdelijke Sanibroyeur (achter elke
deur) van al dat moois een homogene
bolvormige brei had gemaakt.

Door droogte was de bal stevig en lichter
Toen pas werd het duidelijk wat de oorzaak geworden dan water. En nu het grondwas. Niks geen vulkaan of aardbeving,
waterpeil kennelijk was gestegen kwam de
zelfs geen exotisch holendier helaas.
grote bal doodleuk door een halve meter
Het bleek de plaats te zijn waar op enigsgrond naar boven…
zins illegale wijze de riolering in de holten
van de keien-ondergrond eindigde….
De rest van deze extra vakantieweek werd
besteed aan het graven van een grote kuil,
De jarenlange lozing van fecaliën en vooral voor een echte septictank dus.
honderden rollen wc-papier was ondergronds tot een grote bal samengeklonterd.
John de Kievith

INMOBILIARIA

DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

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

Thuiszorg op elk niveau:

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

Donkey Sanctuary
La Cantina
Restaurante
Jalon Alicante 03727
965 973 244
Alleen voor de lunch open op
woensdag t/m zondag.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Donkey Sanctuary is wel een heel vreemde naam
voor een zeer bijzonder restaurant, hoog in de
bergen achter Jalon. De gemoedelijke Duitse
eigenaar ontfermt zich al jaren over de
ontheemde, verschillende soorten ezels die in
Spanje te vinden.
Hij heeft deze bij elkaar gebracht in een goed
onderhouden “ezelpark“, wat door de
restaurantbezoekers van dichtbij kan worden
bewonderd.
Zouden de Duitse eigenaren dit zelfs als een
ezelrestaurant op hoog niveau zien? Het doet in
ieder geval niets af aan de voedselkwaliteit in het
gezellige “mensenrestaurant” met de stevige
landelijke gerechten, waarvan de gebraden
lamsbout onze favoriet is.

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.

De beschrijving van het restaurant komt het meest
overeen met een kluitje oude finca´s -waarin
eerlijk en stevig wordt gekookt- met een
uitgebreid plateau terras waarop je de hele
omgeving kan bekijken. Een karakteristieke plek
met een kleine maar zeer unieke kaart.

Van de website
Costablancavoorjou.com

Openingstijden
Reserveren aanbevolen mede omdat op de
reservering de inkoop wordt gepleegd.
Kraakvers dus elke dag en met een prima prijs/
waardeverhouding.
Pagina 17

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.
Pagina 18
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Sorry 1

Sorry 2

Lees ik net vandaag in de krant dat
we te vaak 'sorry' zeggen. En dat
volgens mw. Lerner, een Amerikaanse psycholoog.
Haar 'sorry' gaat dan over het al of
niet oprecht spijt hebben van iets.
Dat in haar ogen steeds vaker te
onpas wordt betuigd.
Zelf vind ik het regelmatig jammer
dat iets niet valt zoals bedoeld, maar
'spijt en/of sorry' komt bij mij zelden of niet voor. Jammer dan.
Wel hoor ik steeds vaker sorry met
een vraag- of uitroepteken.
Het eerste – vermoed ik – staat voor
'wat bedoel je of begrijp ik dat nou
goed?' en het tweede voor 'behoorlijk oneens'. Althans zo komt het bij
mij over.

En als we het allemaal zo bedoelen
en begrijpen is dat een nieuwe
manier om van mening te verschillen. Sorry? Sorry dan!
Wat ik wel vind is dat (ook) nogal
wat andere uitdrukkingen een eigen
leven gaan leiden, zodanig dat er
totaal verschillend over kan worden
gedacht. Soms zelfs geheel anders
wordt geïnterpreteerd of door de
jaren volledig onwaar blijken te zijn.
Ik noem er een: 'Een tevreden roker
is geen onruststoker'. Maar ook
over: 'De jeugd heeft de toekomst',
kan verschil van mening bestaan.
Wat is er mis met de toekomst van
ouderen?

Nieuwsbrief NVCB

Aart Krijgsman

Pagina 19

Pagina 20

Jaargang 41

April 2018

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

April 2018

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

April 2018

Dinner show 2018
Veel leden zullen met
plezier terugkijken op de twee
NVCB-Dinner Show´s die we 25
februari en 3 maart op de “planken”
brachten. Zowel de acts als de geserveerde
gerechten werden zeer gewaardeerd.
Het is wel zeker dat we in het volgend
seizoen weer een dergelijke show
gaan maken. Met de ervaringen van deze
keer bruist het entertaimentteam
van nieuwe ideeen!
Helaas moesten we deze keer door
plaatsgebrek nog veel mensen
teleurstellen, daarom volgend
seizoen wellicht
drie shows!

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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In gesprek met Ben Voogt
In deze laatste aflevering van het seizoen spreek ik met de 96-jarige Ben
Voogt. Ik had om 11.00 uur bij hem thuis afgesproken in Altea Sol, app.
100. Als ik er om 10.45 uur voorbij rijd om nog even een boodschap te
doen zie ik hem al langs de weg staan bij het 50 km bord waar hij me zou
opwachten. Zo lief...! Ik parkeer zo snel mogelijk de auto en loop naar hem
toe, die boodschap komt later wel.
“Appartement 100 is het mooiste” zegt Ben.
Het ligt direct aan de kust met uitzicht op
zee. Vele NVCB-ers hebben vaak tegelijkertijd in Altea Sol gewoond en hij denkt daar
met veel plezier aan terug. Zo gezellig!
Hij is al sinds 1984 lid van NVCB. Eind van
de maand vliegt hij met vriendin Miep terug
naar Purmerend. Ze komen niet meer terug.
De auto wordt op transport gezet naar NL en
ze zijn druk bezig om hem te laden met
allerlei spullen die terug naar Nederland
moeten.

Op 27 maart vond net zoals vorig
seizoen een feestelijke PaasBridge
Drive plaats met hapjes en een
drankje en voor iedereen aan
paaspresentje.
Naar eieren hoefde niet gezocht te
worden maar spelers konden extra
chocolade-eitjes vergaren door te
winnen van de tegenstanders.
Het was volle bak zo vlak voordat
velen weer zullen vertrekken naar
Nederland. We speelden maar
liefst met 22 paren.

Ben kende door zijn opleiding maar ook
vanwege zijn grote belangstelling voor
schepen elk onderdeel van de constructie en
zag vaak al heel snel als er tijdens de bouw
iets niet goed ging zodat de fout op tijd kon
worden hersteld.
Helaas verloor Ben door een bedrijfsongeluk
een van zijn ogen en kwam terecht bij de
afdeling Technische Tijdschrijverij.

In juli 1943 ontsnapt hij aan de dood toen
gedurende de Tweede Wereld oorlog door de
geallieerde bombardementen op AmsterdamBen is geboren in de binnenstad van Amster- Noord plaatsvonden. Ze waren gericht op de
dam en als hij 3 jaar is verhuizen zijn ouders Fokker vliegtuigfabrieken die waren ingenaar Amsterdam-Noord. Hij gaat er naar
schakeld bij de Duitse oorlogsindustrie. De
school en op zijn 14e gaat hij werken bij
bommen miste het doel goeddeels en
Werkspoor. Als leerling gereedschap
kwamen vooral terecht op woonwijken en
verdient hij fl. 1,- of fl. 1,50 per week voor
ook op een deel van de woning waar Ben
zijn werkzaamheden afhankelijk of hij ze
woonde. Hij was toen thuis maar bevond ze
‘s morgens of ‘s middags uitvoert.
in een deel van de woning dat niet instortte.
Als hij van zijn broer, die bij NSM (later
Meer dan 200 mensen verloren hierbij het
NDSM) werkt, hoort dat hij daar fl. 7,- per
leven. Omdat het een geallieerde aanval
week kan verdienen wisselt hij meteen van
betrof is deze gebeurtenis altijd een gevoelig
werkgever.
onderwerp geweest.
Hij volgt 9 jaar lang een opleiding aan de
In Tuindorp Oostzaan vond Ben vervangenavondschool voor Scheepsbouw en werkt
de woonruimte. Hij trouwde en kreeg 3
overdag bij de plaatwerkerij.
kinderen.
Ben vertelt voor trots dat hij heeft meegewerkt aan de bouw van tankers maar ook aan Via zijn werkgever krijgt hij later woonruimeen van de paradepaardjes van NDSM: het
te aangeboden in Purmerend waar hij nu nog
luxe passagierschip Oranje.
steeds woont. Het huwelijk met zijn vrouw
was geen succes en ze besloten te scheiden.
Ben heeft 45 jaar met veel plezier bij NDSM
gewerkt.

Marianne de Wit, bridge afdeling

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

Hij kocht een zeilboot die in een jachthaven
in Amsterdam ligt en waarmee hij nog steeds
af en toe vaart.
Pagina 23
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Hij leerde Dorine van der Donk en haar man
kennen die in Panaroma La Nucia een huis
hadden. Zodoende kwam hij ook terecht in
Spanje. Ze waren lid van NVCB.
Toen haar man overleed trok Ben veel met
Dorine op en deed mee aan allerlei activiteiten bij NVCB waaronder het squaredansen. Toen Dorine overleed zocht hij een
nieuwe danspartner en leerde bij NVCB
Miep Donleben kennen.
Miep die tijdens dit gesprek ook aanwezig is
vertelt vol enthousiasme over alle activiteiten waaraan ze deelnamen. Dat ze terug in
Nederland zich bekwaamden in het squaredansen en terug in Spanje al het geleerde, tot
verbazing van de anderen, in praktijk
brachten.
Ze hebben fantastische herinneringen aan de
tijd op de bovenverdieping van Los Rubios
waar in deze beperkte ruimte o.l.v. voorzitter
John Sterk alle binnenactiviteiten plaatsvonden. Er werd ook nog gestijldanst.
“Met de verhuisplannen naar de huidige
NVCB locatie hadden de biljarters de meeste
bezwaren maar die zijn in feite nu het beste
af. De jeu de boulers het minst” zegt Miep.
Ze is wel blij met de recente uitbreiding van
het aantal banen.
Ben en Miep hebben samen 22 jaar een,
zoals ze zelf zeggen, “wild” bestaan geleid.
Ze reisden over de hele wereld. Van Spitsbergen tot Nieuw Zeeland en alles wat daar
tussenzit. Hun eerste reis was naar Thailand
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en in Argentinië
dansten ze samen de
tango. Eerst reisden ze
per vliegtuig maar na
de eerste cruise waren
ze helemaal om.
Patagonië in Zuid
Amerika maakte de
meeste indruk maar
Noorwegen vinden ze
het mooiste land waar ze zijn geweest.
Aan dat “wilde” bestaan kwam plots een
einde toen Miep 4 jaar geleden van de trap
viel en nu verder door het leven gaat met een
aantal lichamelijke beperkingen.
Ben is gezien zijn leeftijd nog erg fit, maar
dat is geen wonder. Hij heeft veel gesport,
leerde tennissen ondanks de beperking met
zijn oog, stond op skies, windsurfde en reed
paard en motor naast alle activiteiten bij
NVCB.
Aan het eind van het gesprek neem ik afscheid van ze. Als ik zeg dat ik dat moeilijk
vind nu ik weet dat ze niet terugkomen houden ze een slag om de arm en zeggen dat ze
“misschien” terugkomen omdat ze alles erg
zullen missen.
Ik weet wel beter......ik wens ze goede reis
en tot.......?
Marianne de Wit,
redactie
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Ik las in El PAÍS
El Viajero
In de lange zomervakanties bouwde een
van onze kleinzoons ze altijd in de achtertuin, maar op dit moment zijn ze op heel
veel plaatsen een hype:
boomhutten. El País wijdt
er een artikel aan, want je
kunt ze in heel Spanje
aantreffen. En was het bij
onze kleinzoon niet meer
dan een vlonder in de
boom en een touw om
omhoog te klimmen, de
Cabañas de los Arboles
doen soms niet onder voor een
volwaardige hotelkamer. Maar het meest
aantrekkelijke er aan is dat je ze vindt op
de mooiste plekjes in de Spaanse natuurparken. Om een paar voorbeelden te noemen: bij Cáceres, in Villasbuenas de Gata
heb je vanuit je hut uitzicht op de Sierra
del Gata, waar adelaars, vale gieren en
uilen nestelen. En had je altijd al een lynx
in het wild willen spotten? Als je vanuit de
Ecolodge Cabañeros bij Ciudad Real de
omgeving verkent loop je kans er eentje
tegen te komen als je in het natuurpark
vogels aan het observeren bent. Wat kun
je verwachten van zo’n boomhut? Je hebt
er die alleen het hoogst noodzakelijke
bieden, dus een onderkomen van een paar
m2's meters met een bed, een wastafel en
een toilet. Voor zo’n € 40 heb je dan een
dak boven je hoofd op een paar meter
boven de bosgrond en haal je ’s morgens
je ontbijt in een mandje omhoog aan een
touw. Het andere uiterste is een luxueuze
boomlodge met een keukentje, een megabed, een badkamer, verwarming en een
binnen- of buiten jacuzzi. En dat op een
totale oppervlakte van 30 m2. En je hoeft
niet via een laddertje naar boven te
klimmen, maar er is een overdekte
loopbrug tot aan de voordeur.
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RESTAURANT D’ELS ARTISTES

De prijs is er dan ook naar: € 160 tot €270
per nacht. Maar meestal ben je voor een
nachtje boomhut met een ontbijt tussen de
€ 90 en de € 120 kwijt. En in alle onderkomens is een panoramisch
uitzicht gegarandeerd. Vaak
lokt de omgeving ook uit tot
allerlei activiteiten in het bos,
zijn er aangelegde wandel of fietsroutes of kun je meehelpen op een ecoboerderij.
El País El Viajero geeft een
overzicht van dertien cabañas
waarin je de nacht kunt doorbrengen. Ze liggen verspreid over heel
Spanje en Portugal, ondermeer bij Girona,
Biskaje, Cáceres, Coruña, Jaén, Puenta da
Reina, Madrid en in Navarra. Via foto’s en
bijbehorende tekst krijg je een goede
indruk van wat ze te bieden hebben. Dit
krantenkatern, speciaal voor reizigers, is
ook te vinden via het internet. Gewoon
intoetsen: El País El Viajero, dan komt
alles wat je weten wilt tevoorschijn. En er
wordt niet alleen informatie over
boomhutten gegeven maar ook over de
mooiste miradores (uitzichtpunten) in heel
Spanje, de mooiste stranden, de leukste
voorjaarsuitstapjes.
Om een voorbeeld te geven van het
laatste: als een leuke trip in onze eigen
regio wordt de mediterrane tuin van
L’Albarda genoemd. Het is een tuin in
Valenciaanse renaissance stijl met Moorse
invloeden. Op 50.000 vierkante meter zijn
meer dan 700 soorten inheemse planten te
bewonderen. Entree € 5 en open van 10 tot
14 uur.
En ja: na het lezen van dit artikel in El
Pais kreeg de uitdrukking “Je kunt de
boom in” voor mij een wat meer positieve
lading !

Elke dag geopend vanaf

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

Chris van Gennip-van der Scheer
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Wij bieden u iedere dag een lunch-menu aan
bereid door onze chef-kok.
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Computers
iPad heeft nieuw binnenwerk!
De mogelijkheden van het Apple iPad
besturingssysteem heeft onlangs een flinke
sprong voorwaarts gemaakt.
Alsof men heeft gewacht tot het einde van
de tiende versie, is met de nieuwe iOS 11 de
iPad een nieuwe wereld opengegaan.

Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

Zo kunnen nu meerdere apps tegelijk
worden geopend en aan het werk worden
gezet. Nog mooier is dat alles tussen die
geopende apps via slepen en plakken
uitgewisseld kan worden!

MORAIRA

96 574 33 30

Heel spectaculair is de uitbreiding met
ARkit. Deze nieuwe ingebouwde software
maakt het mogelijk om apps en andere
toepassingen in een adembenemende 3D
vorm te laten zien.
Hierdoor kijkt men niet naar het beeld maar
zit je er als het ware tussenin! Er zijn nu al
geweldige apps die gebruikmaken van die
ARkit maar dat zullen er zeker heel snel
meer worden.
Heel bijzonder is de app waarmee je de
mooiste steden van de wereld kunt bezoeken
en als het ware met het scherm in het rond
kan kijken en je zelfs in de gebouwen een
kijkje kunt gaan nemen.

Nederlandstalige

TANDARTS

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom

Geopend:

Anno 1999

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

~ SPANJE ~

Interessant zijn de medische ARkit apps
waarmee in het menselijk lichaam rondgekeken kan worden en je zelfs in, al dan
niet goed werkende organen, een kijkje kunt
nemen.
Deze mogelijkheden zijn er helaas alleen
voor de nieuwere pad´s. Gelukkig zijn iPad´s
niet meer zo duur als voorheen. Vanaf zo´n
375 euro is er al een model met 64 GB
geheugen.
John de Kievith

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34

www.halloboekwinkelspanje.com
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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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www.eurocarslanucia.com

CORREDURIA DE SEGUROS.SL

NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD
Seguros -Verzekeringen - Insurances

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

C.C. Bahia de las Dunas 53
San Fulgencio
Tel: 96 672 80 01 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden
10.00 - 15.00 uur.
Website www.mcs-verzekeringen.net
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
De wil van de Mare de Déu van Santa Pola
Heel vaak beslist een heilige zelf waar hij
zijn of haar kapel wil opgericht zien of in
welk dorp hij of zij vereerd wil worden.
Dat was ook zo in het geval van de ’Mare
de Déu de Loreto’, de ‘Moeder Gods van
Loreto’, die net zo lang aandrong tot ze in
Santa Pola mocht blijven.
De legende vertelt dat in 1643 in
Andalucía een opstand uitbrak door de
moriscos die nog in het land waren
gebleven. Deze opstand breidde zich snel
uit doordat de christenen in het begin niet
ingrepen maar angst vertoonden. Vele
dorpen werden door de islamieten
overvallen en beroofd en tenslotte
kwamen ze ook in de havenstad Puerto de
Santa María, waar ze hun rooftocht verder
zetten.
In dit dorp woonde een zekere María
Guadalupe, die een mooi madonnabeeldje
in haar bezit had. Ze had meer angst dat
het beeldje in verkeerde handen zou vallen
dan voor haar eigen leven, want de moren
zouden het beslist vernietigen of
verbranden. Hoewel ze heel erg veel van
het beeldje hield, besloot ze dat het toch
maar beter was om het in veiligheid te
brengen. Ze wikkelde het in een laken en
overhandigde het aan de kapitein van een
schip dat in de haven gemeerd lag en op
het punt stond om uit te varen. De kapitein
vroeg aan Maria waar hij het beeldje
naartoe moest brengen en zij zei om het
achter te laten in de eerste haven waar het
schip zou aanleggen. De kapitein beloofde
dit en het schip koos het ruime sop. De
kapitein van het schip was van Villajoyosa
en toen hij het beeldje uit het laken
wikkelde vond hij het zo mooi dat hij van
plan was niet voor Villajoyosa aan te

leggen, zodat het beeld van de madonna in
die stad zou kunnen blijven.
Maar plotseling werd het weer helemaal
anders. De zonnige dag werd verstoord
door snel opkomende duistere wolken, de
zee werd woest en hoge golven kletsten
tegen het schip, een felle wind scheurde
bijna de zeilen en om geen gevaar te
hebben voor een schipbreuk besloot de
kapitein naar de dichtst bijzijnde haven te
varen en daar te meren en te wachten tot
de storm bedaard was. Op die manier
legde het schip aan in de haven van Santa
Pola Maar de kapitein leverde een
tweestrijd met zichzelf. Hij had beloofd
het beeldje achter te laten in de eerste
haven waar hij zou aanleggen, maar
anderzijds had hij het zo graag
meegenomen naar Villajoyosa. Na vele
uren piekeren besloot hij zijn belofte te
breken en de madonna mee te nemen naar
Villajoyosa. De volgende ochtend was
de storm helemaal vergeten. De zee was
rustig en de zon scheen lekker. De
bemanning ging aan boord, de zeilen
werden gehesen, het anker gelicht en men
voer uit. Maar na enkele minuten, net toen
de boot het uiteinde van de pier voorbij
voer, gebeurde hetzelfde als de vorige dag.
Als bij toverslag verschenen opnieuw
onweerswolken, een hevige wind stak op
en de zee leverde metershoge golven
terwijl de regen neergutste. De kapitein
besloot toch de tocht te wagen, maar het
was al snel duidelijk dat dit gekkenwerk
zou zijn.
De bemanning wou evenmin verder en de
kapitein had geen andere mogelijkheid dan
terug te keren naar de veilige haven van
Santa Pola.
Vervolg op blz. 34
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Vervolg van blz. 35
De derde dag begon eveneens met schitterend weer en de kapitein meende dat het
nu wel allemaal zou loslopen.
Opnieuw koos men zee, maar opnieuw
gebeurde hetzelfde dan de dag ervoor en
diende men willens terug te keren naar de
haven. De kapitein begreep nu dat hij de
wil van God had getrotseerd door zich
niet aan zijn belofte te houden. Daarom
wikkelde hij het madonnabeeldje opnieuw
in het laken, ging aan wal en
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UW MAKELAAR IN ALTEA

overhandigde het aan de bevolking van
Santa Pola. Hij deed zijn hele verhaal en
de volgende dag kon hij zonder problemen uitvaren en terugkeren naar Villajoyosa, terwijl de Mare de Déu de Loreto
in Santa Pola bleef, zoals ze zelf heeft
gewild.

 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

Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur)

Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.

Klaverjas toernooi 21 maart

Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea
(2 minuten lopen van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es

Ons jaarlijkse Ties Verkuil klaverjas toernooi werd
weer druk bezocht. Aan niet minder dan negen tafels
werd gestreden om de Ties Verkuil bokaal en natuurlijk
om een keur aan prachtige prijzen.

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl

De stemming was geweldig en iedereen
kan terugzien op een geslaagde dag.
De 1e prijs werd gewonnen door Guus
Schaaf; hij haalde liefst 30999 punten.
De 2e prijs was voor Aad Wessling die op
30924 punten eindigde.
De 3e prijs werd gewonnen door Kok
Schutz met 30346 punten.
Diksie van de Berg had de meeste natte en
Sannie Alblas de meeste pitten.
Al deze punten, pitten en natten werden
bijgehouden door Frans Beem.
Martha
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NVCB Enquête

Koop en Verkoop

Het bestuur en coördinatoren van de
verschillende activiteiten vragen
zich regelmatig af wat beter zou
kunnen of anders zou moeten.

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

Er worden door de leden gelukkig
wel regelmatig complimenten gemaakt en ook is er wel eens kritiek
of een klacht, maar of er bij de
meerderheid van de leden bepaalde
wensen zijn is eigenlijk niet duidelijk.
In de maak is daarom een enquête
waarin alle leden wordt gevraagd
hoe over het huidige aanbod van de
NVCB wordt gedacht en wat we als
vereniging nog meer en misschien
anders kunnen doen.

Jaargang 41

Te koop:
TIKA Elektrische kachel, plaatmodel
z.g.a.n. € 35.-, Bep Lubbersen
tel. 0031 650 637 767
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

We vertrouwen op een zo groot mogelijke reactie.

Prima auto te koop!
Heel goed onderhouden Fiat Bravo
type 82. In geweldige staat en met nog
geen 66.000 km op de teller .
Deze schitterende, metallic blauwe
handgeschakelde benzineauto is met
airco en van eerste eigenaar. .
Wel van 2001 maar dat is niet te zien
want met heel weinig km's en alltijd
binnen gestaan.

Bestuur

Vraagprijs € 2.000,-. tel.: 663 692 146

De enquête zal via e-mail aan de
leden worden gestuurd en het beantwoorden en terugsturen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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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Wisselexpositie
schilder- en tekenafdeling

April 2018

Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek
Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten

Zoals de meesten van jullie al gezien hebben, hangen er rechts bij de ingang van het
clubgebouw sinds enkele weken mooie
schilderijen, gemaakt door onze clubleden.
Het is de bedoeling om iedere twee weken
de expositie te wisselen, zodat er steeds
iets nieuws te bekijken valt.

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Groetjes, Margaret de Vree

almavanstrien@gmail.com
of
www.restauranteciudadpatricia.com
Wij hopen U binnenkort te mogen
begroeten in Restaurante Ciudad
Patricia!

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
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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

Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur

Als er een prijsje op de zijkant staat, zijn ze
ook te koop. (Neem dan even contact met
me op tel. 673 397 320).
Dus geniet ervan en.....als je ook zin hebt
om deze fijne hobby uit te proberen, ben je
van harte welkom op donderdagochtend
van 10.00 – 13.00 uur.

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

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
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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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Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Fytotherapie

- Erfeniszaken
- Verzekeringen & Makelaardij

Gebruikt plantendeel
tenen

Openingstijden ma t/m vr van 09.30 - 13.30 uur
C/ La LLum 1, Edificio “Traiña” Local 10
03590 ALTEA

Toepassingen
 Voorkomt aderverkalking/hartinfarct
 Houdt jong en vitaal
 Verlaagt cholesterolgehalte
 Verlaagt bloeddruk
 Vertraagt verouderingsproces

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.
Knoflook is vers te koop of als poeder
en dragee maar ook bij kruidenwinkels die plantendelen in capsules
verwerken en daarbij een bepaalde
dosering adviseren.
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Advieskantoor
- Spaanse belastingen

Knoflook

Terug naar de natuur
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Algemene beschrijving
De stimulerende werking van knoflook is
al eeuwen bekend. De plant stond bijvoorbeeld op het menu van de piramidebouwers in het oude Egypte.

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.

Knoflook dankt de meeste van zijn
geneeskrachtige eigenschappen aan een
vluchtige, zwavel bevattende stof. Het
werd in vroeger tijden met name toegepast
vanwege de sterk antiseptische werking.
Middeleeuwse artsen droegen bijvoobeeld
een masker gevuld met knoflooktenen om
zo besmetting met ziektekiemen tegen te
gaan.
Cholesterolverlaging/gezonde bloeddruk
In het bloed heeft knoflook een vetverminderende werking waardoor het cholesterolgehalte en het triglyceriden-gehalte verlaagt. Het werkzame bestand-deel allicine
zorgt daarnaast voor verlaging van de
bloeddruk. Het verwijdt de aders en
verbetert zo de bloedsomloop. De antioxydanten in knoflookdtragees gaan
veroudering tegen en zorgen voor een jong
en vitaal gevoel.
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Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar
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Van de chiropractor

Adverteerders

Nekklachten
Naast rugklachten is pijn in de nek de meest voorkomende klacht die wij in
onze praktijk zien. Meestal is er sprake van stijfheid in de nek naar de
schouders toe, soms uitstralend naar de schouderbladen. Deze stijfheid
maakt het lastig te draaien met het hoofd tijdens bijvoorbeeld autorijden of
een gesprek voeren met de persoon naast u aan tafel. Buiten de lokale
klachten kan de pijn ook hoofdpijn en/of duizelingen veroorzaken.
Dit komt omdat er directe neurologische
samenhang tussen de nek en de functies in het
hoofd zijn. Verder kan er ook uitstralende pijn of
tintelingen naar de armen/handen trekken.
Naast rugklachten is pijn in de nek de meest
voorkomende klacht die wij in onze praktijk zien.
Meestal is er sprake van stijfheid in de nek naar de
schouders toe, soms uitstralend naar de
schouderbladen. Deze stijfheid maakt het lastig te
draaien met het hoofd tijdens bijvoorbeeld
autorijden of een gesprek voeren met de persoon
naast u aan tafel. Buiten de lokale klachten kan de
pijn ook hoofdpijn en/of duizelingen veroorzaken.
Dit komt omdat er directe neurologische
samenhang tussen de nek en de functies in het
hoofd zijn. Verder kan er ook uitstralende pijn of
tintelingen naar de armen/handen trekken. Dit komt
dan weer omdat de zenuwen in het nek/
schoudergebied ingeklemd of geirriteerd worden.
Kortom, problemen in de nek kunnen een breed
scala aan vervelende klachten opleveren.
Het is wel zo dat het grootste gedeelte van deze
klachten veroorzaakt worden door een functioneel
probleem. Dit betekent dat de nek door verkeerde
belasting, houding, positie en daardoor
verminderde beweeglijkheid overbelast wordt. Dit
kan acuut zijn na bijvoorbeeld een auto-ongeluk,
maar ook een proces van jaren als gevolg van een
slechte belastende houding. Deze overbelasting
zorgt ervoor dat de gewrichten in de nek geirriteerd
raken en dus pijn gaan doen. De spieren die in de
buurt liggen reageren hierop en spannen aan. Deze
spanning zorgt dan weer voor meer druk in de
gewrichten en dus voor meer irritatie waardoor
eigenlijk een vicieuze cirkel ontstaat en de klachten
niet vanzelf weg gaat. Als dit aanhoudt raken
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zenuwen erbij betrokken en kunnen dus de
genoemde uitstralende klachten, hoofdpijn en
duizelingen optreden.
Het mooie is dat een functioneel probleem wel
opgelost kan worden. Simpel gezegd is de functie
van de nek verstoord en als deze functie dus weer
hersteld wordt, wordt dus de OORZAAK van de
klacht verholpen en gaan de klachten weg. Dit
betekent in de eerste plaats dat de oorzaak van de
klacht moet worden opgespoord. Bij nekklachten
ligt deze oorzaak vrijwel altijd op meerdere vlakken.
De meest voorkomende oorzaken die de
nekgewrichten overbelasten zijn een geforceerde
stand van het hoofd, belastende houding en
arbeidsgerelateerde overbelasting. Veel mensen
denken dat artrose de grootste oorzaak is, maar
artrose wordt juist veroorzaakt door overbelasting
en is dus eigenlijk een gevolg. Door de genoemde
oorzaken weg te nemen of te verbeteren zal de
overbelasting worden weggenomen en zullen de
klachten verdwijnen. Ook zal de belasting van
artrose worden weggenomen, waardoor er geen
klachten meer gevoeld worden.
Om dit voor elkaar te krijgen doen wij een
uitgebreid onderzoek van het gehele lichaam. We
kijken uiteraard uw wervelkolom na, maar ook het
bekken, de houding, stand van de voeten,
werkhouding, slaaphouding en alles waar maar
overbelasting door kan ontstaan. Door alle
oorzaken te behandelen verdwijnt de overbelasting
en gaan de klachten weg. Wij zijn zeer ervaren in
het diagnostiseren en behandelen van dit soort
klachten en pakken elk aspect aan om u van uw
klachten af te helpen. Het is echt niet nodig met uw
nekklachten te “leren” leven. Door specifieke
behandeling krijgen we ook uw klachten weg.

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

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

Technische vragen

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

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