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NVCB
Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Telefoon: 634 306 187

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

Verenigingsgebouw
Carrer Lisboa 5
Bello Horizonte La Nucia

Hoofdbestuur
Voorzitter
Sjef van Hamelsveld
Tel. 0031 646 735 224
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
vacature

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
Inhoud
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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00

12.30

Inloop en inschrijf leden en bloeddrukmeten

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Computercafe, Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

Oktober 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 (afspraak via whatsapp groep)

11.00

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

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,Tekenen, Beeldhouwen en Boetseren

13.30

17.00

Instuifsoos spelletjes

10.00

13.00

Biljarten Libre

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.30

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

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

Maarten v.d. Heijden
José Smit
Aad Wessling
Martin Hamers
John de Kievith
Annemieke Post
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
Ton van der Klei
Vacant

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Kuieren

966 868 621
965 882 173
965 878 814

642 601 524
681 251 145
965 878 814

680 827 342
965 878 814
619 592 698

Ledenadministratie

Reizen

Wim Heijnen
Mona Kapsenberg de Cock
Nanda de Wit
Ida Oomes
Vacant

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent Ineke Eckenhuijsen Smit

634 366 717

Tekenen/Schilderen

Margaret de Vree

673 397 320

Tennis

Ton van der Klei

681 251 145

Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)

redactie@nvcb.net

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

Gerard Ruizendaal

634 373 192
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Van de voorzitter
Een onvergetelijk mooie Nederlandse zomer is nu dan
toch zo goed als voorbij. De meeste leden die hier in
Spanje overwinteren komen weer geleidelijk aan zuidwaarts.
Voor onze vereniging hét moment om weer fris en vol
plannen aan een nieuw NVCB seizoen te beginnen.

En die plannen zijn er, we zijn al vóór de
traditionele Open dag gestart met een
Nazomer Diner. Dit altijd gezellige etentje
is bij uitstek dé gelegenheid voor oude en
nieuwe leden elkaar te ontmoeten.
Veel evenementen die al langere tijd in
ons jaarprogramma staan zullen ook dit
seizoen weer georganiseerd worden.
Wel met enig voorbehoud omdat
Annemieke Post het wat rustiger aan wil
doen. Ze zal zeker niet meer bij alle
evenementen de kar trekken zoals tot nu
toe het geval was.
We trachten nu vrijwilligers te vinden die
in zeker aan één evenement per seizoen
willen meewerken.
Op 20 september zijn de op dat moment
bekende vrijwilligers bijeen geweest om
de taakverdeling vorm te geven.
Nieuw dit seizoen is de Fiesta Bello
Horizonte, een gezamenlijk initiatief van
de urbanisatie Bello Horizonte, de
gemeente La Nucia en onze NVCB.
Verder in deze Por Favor meer daarover.
Leden die in april niet al te vroeg naar
Nederland zijn vertrokken hebben nog de
mooie oprolbare afdichting van ons terras
kunnen zien. Beslist een verbetering waar
we al direct van hebben kunnen genieten.

Pagina 6

Plannen zijn er ook om achter ons gebouw
een aanbouw te maken op de plaats waar
een wat rommelige stellage staat met
materialen en gereedschappen.
Als u dit leest zijn Maarten en Janus vast
al aan de bouw begonnen.
Verder zal door onze vereniging zeer
waarschijnlijk een hart defibrillator
(AED) worden geïnstalleerd,
De kosten voor onderhoud en instructie
zullen door HCB worden gedragen.
Ook onze wat krakkemikkige en
ingewikkelde geluidsinstallatie zal worden
vervangen door een modernere en
gemakkelijk te bedienen installatie.
Hoewel de slechte akoestiek van onze zaal
een probleem blijft zal de nieuwe
installatie toch een flinke verbetering zijn.
Dit alles en nog veel meer staat dus dit
seizoen te gebeuren. Maar allereerst
hebben we nog onze Algemene
ledenvergadering op 12 november, agenda
en verdere toelichting heeft iedereen
inmiddels ontvangen. Hopelijk zullen veel
leden de gelegenheid hebben om aan de
vergadering mee te doen.
Sjef van Hamelsveld,
voorzitter.
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Evenementenkalender
September

4
11
29

NVCB gaat weer open.
Eerste inloopochtend.
3 Gangen diner, nazomeren!

Oktober

7
13
21

Open Dag NVCB.
Buurtfeest Fiesta Bello Horizonte!
Mexicaans buffet

November

10
12
22
21

Rommelmarkt. Herfst-fair. Start lotenverkoop Kerstloterij.
Algemene ledenvergadering. Belangrijk!
Kerstinkopen bij Ikea
Klaverjas marathon voor NVCB-leden

December

2
20
25
31

Weer een heerlijke NVCB barbecue!
Kerstdiner, trekking kerstloterij
Kerstbrunch.
Oudejaarsviering?

Januari

3
20
28

Nieuwjaarsinloop.
Koffie inloop, nieuwjaars Bingo
Mosselmaaltijd.

Februari

7
11

Ladies day ?
Valentijnsrit. puzzelrit

15
18

Stamppot maaltijd.

20
22-23

Entertainment voorstellingen.

Maart

4
11

.
.

April

13
21
27

Vis maaltijd?
Paasbrunch

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 CENTRUM VAN BENIDORM!
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
Ook in Benidorm, Calle Gerona 1, (centrum) tel: 965 087 959
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Mededelingen bestuur
Uitnodiging
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de Statuten een
Algemene Ledenvergadering bijeen, te houden op:
Maandag 12 november 2018
Aanvang: 10 uur
In deze vergadering kunnen in gevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten
worden genomen, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig zijn. Indien om 10.00
uur niet voldoende leden aanwezig zijn wordt op grond van artikel 14 van de Statuten
een tweede vergadering bijeengeroepen om 10.30 uur. In deze vergadering is voor het
nemen van geldige besluiten op grond van art. 14 van de Statuten geen quorum vereist.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening door de voorzitter
Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de notulen
van 13 november 2017
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2017-2018 door de secretaris
Jaarverslag 2017-2018 door de penningmeester
Verslag en advies van de kascommissie
Begroting voor het verenigingsjaar 2018-2019
Verkiezing nieuwe leden kascommissie
Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 20182019
Verkiezing leden van het Hoofdbestuur
Presentatie van het Hoofdbestuur
Rondvraag
Sluiting.

Toelichting op de agenda
Bij punt 8:
- Anneke Carrière heeft haar termijn er op zitten
- Nel Kienen kan worden herkozen
- Er dienen zich nog twee vrijwilligers te melden
Bij punt 10:
- de penningmeester Cobi Fuchs en de secretaris Chris van Gennip
hebben te kennen gegeven af te treden en niet herkiesbaar te zijn
- van de overige leden is Gerard Derksen tussentijds afgetreden en is Annenieke
Post eveneens aftredend en niet herkiesbaar.
Lees verder pag. 11
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nuevo Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN
LUNCHMENU € 16,50 p.p.

Urb.Panorama.C/Argentina, 2
03530 LA NUCIA (Alicante)

Tel.: 965 873 208
Pagina 10

Oktober 2018

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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- Wel in functie blijven de voorzitter
Sjef van Hamelsveld en de bestuursleden Wim de Vos en Ton van der
Klei.
Er moeten dus 4 nieuwe bestuursleden
gekozen worden.Volgens art. 5 van het
Huishoudelijk Reglement kunnen
kandidaten zowel voor de functie van
secretaris als penningmeester alsmede
voor de andere leden van het Hoofdbestuur zich tot één week voor de
aanvang van de ALV aanmelden.
Dit bericht moet vergezeld gaan van
een verklaring van bereidheid.
Tegenkandidaten kunnen zich ook tot
één week vóór de ALV kandideren en
moeten dan worden voorgedragen door
tenminste 10 stemgerechtigde leden.
Ook hierbij is een verklaring van
bereidheid nodig.
Aan de agenda kan op schriftelijk
verzoek aan het Hoofdbestuur van
tenminste 10 stemgerechtigde leden een
agendapunt worden toegevoegd dat
door hen is genoemd en toegelicht.
Dit verzoek moet het Hoofdbestuur
tenminste 3 weken vóór de datum van
de ALV hebben bereikt (art.8 van het
Huishoudelijk Reglement) dus vóór
maandag 22 oktober.

Oktober 2018

Instuif/
spelletjesmiddag:
Ga er eens een middagje uit!
Zoals ook in het vorige seizoen gaat
de NVCB ook nu weer elke donderdagmiddag open voor leden die ongedwongen een gezelschapsspel
willen spelen.
Deze spellenmiddag is eind vorig
seizoen (her) gestart maar kwam
nog niet echt van de grond.
Met een heel nieuw seizoen voor
ons gaan we het weer proberen.
De deelnemers kunnen naar eigen
inzicht kiezen welke spelletjes zij
willen spelen. Neem zo nodig een
paar andere spelers mee! Zijn die
(nog) geen lid mogen ze het twee
keer komen proberen.
U kunt ook eigen spellen meenemen!
De bar is open en er is een gezellig
muziekje op de achtergrond als daar
behoefte aan is.
De Vereniging beschikt over een
tafeltennistafel, sjoelbak, dartbord en
vele bord- en kaartspelen.
Het recreatief spelen en leren met
en van elkaar, maar gezelligheid
staat voorop.
Op donderdag 4 oktober gaan we
beginnen:13.30 - 17.00 uur, opgave
en info bij Ton: 681 251 145.

Pagina 11

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 12

Jaargang 41

Oktober 2018

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Van de Redactie
Het nieuwe NVCB seizoen is begonnen en
de nieuwe Por Favor is weer verschenen.
In deze rubriek roepen wij alle leden op ons
mee te helpen om van de Por Favor een echt
clubblad te maken. Dat kunnen we niet
alleen en hebben daarbij uw hulp nodig.
Wij zouden het prettig vinden als wij elke
maand van leden een verhaaltje krijgen
toege-stuurd over iets dat ze hebben
meegemaakt thuis of bij de club, bij b.v. een
activiteit of evenement. Nog leuker zou het
zijn als u ons daarbij een of meer foto’s
stuurt.
Dat verhaal hoeft niet lang te zijn en u kunt
eventueel ook volstaan met de vermelding
van een aantal steekwoorden. Wij maken er
wel dan wel een goed verhaal van, mogelijk
geïllustreerd met een foto die u ons heeft
gestuurd of die wij erbij zoeken.
Voordat we tot publicatie overgaan laten we
het verhaal natuurlijk eerst aan u lezen zodat
u nog kunt aangeven als er iets verbeterd
moet worden,
Ook zouden wij het prettjg vinden als u ons
laat weten wat u nog mist in de Por Favor
zodat we dat kunnen toevoegen.
Kopij, foto’s en opmerkingen kunt u sturen
naar redactie@nvcb.net.
Marianne en John

Oktober 2018

Witte plekken…
Ons overzicht van activiteiten- en
evenementen ziet er voor dit seizoen best weer
ambitieus uit.
Het is weer gelukt om voor de meeste
activiteiten voldoende mensen te vinden die
de kar willen trekken.
Toch zijn er nog heel wat “witte plekken” dat
zijn activiteiten waar zeker behoefte aan is
maar waarvoor we (nog) niemand hebben
gevonden die het voortouw wil nemen.
Allereerst het Jeu de Boules, Helen en Bert
zijn ermee gestopt en het zou voor alle boulers
heel fijn zijn als er weer iemand het boulen
zou willen regelen. Niet moeilijk, niet veel
werk, maar iemand moet het doen.
Zo ook het wandelen/kuieren. Er is veel
belangstelling om wekelijks een al dan niet
flinke wandeling in de mooiste streken van de
Costa te maken. Maar ja, wie stippelt een
route uit en wie organiseert de wandelgroep?
Nu onze Annemieke Post het rustiger aandoet
moeten we het ook met de gezellige themamaaltijden rustiger aan gaan doen........
Tenzij… er mensen zijn die voor één keer best
wel eens een leuk etentje voor de leden in
elkaar willen draaien…!
Iets voor u? Praat met Annemieke Post
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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
Pagina 14

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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Mededelingen
Vanaf heden zijn de aanwezigen in ons
NVCB gebouw met een Chequi
alarmknop beveiligd.
Deze SOS-toets, die reeds wordt gebruikt
door vele van onze leden, is vanaf heden ook
ter beschikking gesteld aan ons clublokaal
door Chequi, het bedrijf dat deze alarmsystemen installeert.
Indien er zich vanaf heden iets voordoet in de
club, ongeacht welk lid aanwezig op dat
moment in ons clublokaal, en er moet
dringende hulp ingeroepen worden, dan hoeft
men enkel op de SOS-toets drukken en
onmiddellijk wordt deze telefonisch
verbonden met de Chequi alarmcentrale.
Door de ingebouwde geo-lokalisatie weet de
Chequi operator onmiddellijk waar zich het
ongeval voordoet en in een minimum van tijd
worden de hulpdiensten gewaarschuwd
zonder onnodig tijd te verliezen met het
bellen naar de 112.

Chequi heeft een akkoord gesloten met de
private hospitalen dat zij iedereen zullen
opnemen en indien de opgenomen persoon
niet beschikt over de juiste zorgverzekering
wordt deze gestabiliseerd en overgebracht
naar het juiste hospitaal zonder enige kosten
voor de opgenomen patiënt.
Op deze manier kan Chequi steeds de
dichtstbijzijnde ziekenwagen sturen om de
opname nog vlugger te laten verlopen.
Het Bestuur van de Club dankt Chequi voor
het gratis ter beschikking stellen van de SOStoets. De leden die dit uiterst aan te bevelen
alarmsysteem met ingebouwd val-alarm, ook
persoonlijk willen aanschaffen, kunnen
terecht op het telefoonnummer 646 188 598.
Later in het jaar, waarschijnlijk in de maand
november, zal er weer een presentatie worden
georganiseerd om de leden op de hoogte te
brengen van hoe Chequi u kan bijstaan op
momenten dat “elke seconde telt”.
Bestuur
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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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Ware verhalen
Ontspannen…….
Deze morgen was alles vreemd aan mijn
lijf. Mijn spieren functioneerde niet zoals
het zou moeten. Er zat geen souplesse in
mijn lijf. Een overblijfsel van een griep liet
ik mij vertellen.
Wat massage zou goed zijn. En daar stond
ik dan op die Jeu-de-boules baan van de
NVCB. Ik had geloot om met 3 dames te
spelen. Mijn partner gooide goed maar ik
voor geen meter. Ik kon geen greep op
mijn spieren krijgen, er zat geen bezieling
in de worpen, ze waren ongecontroleerd.
Een van de dames vertelde me dat ik me
moest ontspannen. Zo kon ik ook meer
genieten van de dingen die ik aan het doen
was. Ik stond wel even raar van te kijken
toen ze dat zei. Ik dacht nog, we hebben
het toch wel over het zelfde Jeu-de boules.
Maar ik knoopte het in mijn oren. Haalde
diep adem en blies het uit. Ontspannen
zei ik tegen mezelf. Weer haalde ik diep
adem en blies uit. Het deed
me herinneren aan een
puffende zwangerschapgym
van mijn dochter.
Na dit puffende Jeu-deboules spel maakten mijn
vrouw en ik een wandeling
door het Parc of Alquera
dat eindigt in het
winkelgebied van de stad
Benidorm. We liepen naar de kerk Iglesia
de San Jame om van daaruit af te dalen
naar het strand Playa de Poniente van
Benidorm. Bij het begin stonden wel een
50 Pensionado’s van uiteenlopende
nationaliteiten gezamenlijk Spaanse
liederen te zingen.

Ook wij kregen een boekje in onze handen
gedrukt om mee te zingen.
Ik zei nee dat hoef niet, ik kan niet zingen.
Maar de man naast me, een volslanke
Duitser, erklärde dat we ons moesten
ontspannen en gewoon mee zingen,
dassmacht spats. Mijn vrouw liet zich
overhalen ze houd van zingen. En zo
zongen we Spaanse liederen op een
onverwacht moment. De volslanke Duitser
hoorde me enthousiast meezin-gen draaide
zich om en riep macht das spass wohl
oder nicht. Ik knikte glimlachend naar
hem.
Na enige liederen later vervolgde we onze
tocht en wandelde over het strand verder.
We vroegen ons af wat al die mensen die
om ons heen stonden gingen doen op dat
strand. Er klonken muzikale klanken van
Vivaldi uit een jukebox die in het zand
stond. Wat passiert hier vroeg ik aan een
vrouw naast ons die een Zweedse bleek te
zijn. Ze vertelden dat ze Joga gingen doen.
Ritmische joga wel te verstaan, wat dat
ook moge zijn. Ik keek haar
aan of ik water zag branden.
Wegwezen zei ik tegen mijn
vrouw. Ritmische joga
herhaalde ik. De vrouw zag
blijkbaar het schrikbeeld in
mijn ogen en sprak de
legendarische woorden
Entspannung dat is goed voor
ziel, lichaam en geest. We
keken om ons heen naar deze
tsoenamie aan grijze gepensioneerden die
niet konden wachten van ongeduld. Ze
keken allen naar de vrouw van een jaar of
50 gekleed in een zwarte uitdagende
babydol en vroegen zich af wanneer ze
eindelijk zouden beginnen.
Lees verder op pagina 19
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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.
Pagina 18
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De vrouw in de babydol, die meer van
haar lijf liet zien dan dat het verhulde.
rechtte haar lichaam, strekte haar armen
hoog in de lucht als een
gebedsgenezeres, De joga was begonnen. Ze neigde in slow motion ver naar
achteren, dan naar voren tot haar
vingertoppen het zand bereikten. Ze
wiegde langzaam als een langzaam
lopende film op de klanken van Vivaldi,
naar links en dan weer naar rechts. Ook
wij staken als echte hippies onze handen
in de lucht, strekten onze benen en
trokken ze op, tot we niet meer konden.
Trokken onze gewrichten uit en bogen
onze rug tot onze vingertoppen het zand
bereikten. Dit alles in slow motion
opnames die bij onze leeftijd pasten.
We waren ons van iedere beweging
bewust, je voelde ieder spiertje iedere
zenuw in lijf. Je voelde dat je leefde van
kop tot teen. Eindelijk kwam die rust
over me, die rust waar ik de hele dag al
naar opzoek was.
Daarna liepen we samen voldaan en in
gedachte naar huis. Ik zag nog lang die
ronde vormen die de zwarte babydol
prijsgaf….
Met blijde groet,
Jan van den Heligenberg

Oktober 2018

Snappen

Als je even niet snapt hoe iets gedaan
moet worden, is het fijn als er iemand in
de buurt is die het wel snapt en in staat is
om jou te helpen.
Twee dingen. Jij zult er om moeten
vragen en hij moet bereid zijn te helpen.
Een probleem is geboren als jij niet zijn
of haar competentie aanvaardt of als die
ander jou in het ongewisse laat. Gewoon
ergens door. Jong - of oud-zeer. Een
ongezellig mensenprobleem dat gerust
meer dan eens opduikt. Klein probleem
als het niet direct moet worden gedaan.
Google of een andere wijsneus wijst me
vanavond de weg en morgen wordt het
opgelost. Maar stel, het is urgent.
Duizend gezinnen zonder stroom. En
dezelfde communicatie mankheid als
boven. Groot probleem. En ook dat komt
voor. Minder vaak maar te veel. Over
communicatie gesproken. Henk Elsink
schiet in mijn gedachten. Over het
demonteren van een bom uit de tweede
wereldoorlog. Telefonisch met een grote
boem aan het einde. 'Zeker opgehangen'..
Aart Krijgsman
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Spaans-Nederlands buurtfeest op 13 oktober!
Op zaterdag 13 oktober zal er in de wijk Bello Horizonte voor de
eerste keer een vrolijk wijkfeest worden gehouden. Het is een
gezamenlijk idee van de gemeente La Nucia, de NVCB en de
comunidad Bello Horizonte.
De opzet is de bezoekers te verwennen met typisch Spaanse en
Nederlandse hapjes en drankjes en ook natuurlijk met originele,
levende muziek uit de twee landen.
Er zal zeker paella Valenciana voor iedereen zijn en wij zorgen
voor Heineken en zo mogelijk …, Hollandse Nieuwe!
Het belangrijkste doel van dit
feest is wel dat de bewoners en
bezoekers van Bello Horizonte
met elkaar kennis kunnen
maken en zo elkaar beter leren
kennen.
Ook kunnen de bezoekers
ontdekken dat er vele mooie
voorzieningen in de wijk zijn,
zoals de sportvoorzieningen,
leuke restaurants en natuurlijk
onze eigen NVCB.
Het park rond tennisbaan en zwembad is het feestterrein.

Kom ook vanaf 12.00 uur is het feest!
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Op 4 september is het bridgen
weer van start gegaan nadat in de
vakantieperiode nog lang met ca.
8 paren is doorgespeeld.
Aan deze activiteit die elke dinsdag en vrijdag plaatsvindt wordt
leiding gegeven door Rona le
Doux en Janny van Spronsen,
geassisteerd door John Ketting.
Zaal open
Inschrijven tot
Aanvang

13.15 uur
13.45 uur
14.00 uur

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 Kick Schütz
Vandaag, heb ik voorafgaand aan zijn klaverjasmiddag een de
gesprek met de kandidaat voor het penningmeesterschap van
NVCB. Kick is in april 1946 in Delft geboren maar hij ziet er
veel jonger uit dan 72.

Hij vertelt dat hij vroeger toen hij 22 jaar
was een snor liet staan om er juist ouder
uit te zien. Ha ha!
Zijn vader werkte bij Werkspoor aan
projecten in de tropen. Tot zijn 14e jaar
ging Kick naar school in Indonesië,
Borneo en Nieuw Guinea en heeft daar
geleerd met warmte om te gaan.
Terug in Nederland haalde hij zijn MTS
diploma en wilde meteen gaan werken.
Hij kwam terecht bij Holmatro, oorspronkelijk gevestigd in Woerden en later
verhuisd naar Raamsdonksveer. Holmatro
ondersteunt klanten wereldwijd met
innovatieve hydraulische gereedschappen
voor technische hulpverlening, industriële
toepassingen en special tactics operaties.

Kick vertelt dat hij in 1970 met 2 anderen
in Raamsdonksveer verder ging met de
opbouw van deze organisatie. Een prachtig
bedrijf dat haar omzet zag groeien van
2.000 gulden per week tot € 80.000.000
per jaar. Momenteel werken er zo’n 320
medewerkers.
Indrukwekkend vind ik te horen dat
Holmatro speciale redgereedschap
ontwikkelt voor de brandweer en andere
hulporganisaties om slachtoffers te
bevrijden bij b.v. mijnrampen en
industriële ongevallen. “Onze Kick” heeft
patent op een aantal van deze gereedschappen!
Het werk bij Holmatro beviel hem zo goed
dat Kick daar 45 jaar heeft gewerkt. Hij
reisde de hele wereld over tot in Japan. Op
zijn 65ste startte hij nog een project in
China op om daar een productie-unit op
poten te zetten. Op zijn 69ste zette hij een
punt achter zijn carrière.
Als afsluiting van zijn werkend bestaan
maakte hij samen met zijn vrouw Mia een
cruise in de Caribean en een heerlijke
vakantie in de USA. Kick verbaasde zich
erover dat hij als “workaholic” na zijn
afscheid zo snel zijn werk was vergeten.
Als het echtpaar Schütz niet in Spanje is,
wonen Kick en Mia in hun comfortabele
chalet dat staat in een recreatiepark in
Limburg.
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Ze hebben een dochter, een zoon en 4
Verder houdt hij van spelletjes en is
kleinkinderen die niet zo ver daar vandaan daarom vorig jaar al via Harry Aspeslagh
wonen.
terecht gekomen bij de klaverjasafdeling
van NVCB.
In dat recreatiepark raakten ze bevriend
Samen met zijn vrouw wil hij ook nog
met een echtpaar dat jaarlijks de winter
gaan jeu de boulen.
doorbracht in Albir. Gevoed door het
enthousiasme van hun vrienden wilden
Mia en Kick dit zelf ook eens ervaren,
boekten een accommodatie in de buurt
van Benidorm en reden er naar toe.
Ze vielen beiden als een blok voor de
omgeving en waren aangenaam verrast
door het milde winterklimaat. Voor hun
een reden om op zoek te gaan naar woonruimte om te kunnen overwinteren. Ze
vonden na veel zoeken uiteindelijk een
geschikt appartement midden in Albir
waar ze ook af en toe hun (klein)kinderen
kunnen ontvangen.
Kick is sportief, houdt van wandelen,
heeft getennist en motorgereden. Zijn
mooie blauwe Yamaha 650 chopper heeft
hij verkocht maar hij wil hier een 125 cc
scooter kopen als vervoermiddel. Altijd
mooi weer.... toch!
Bent u toe aan een nieuwe hobby?
Doe mee aan een beleggingsclubje!
Meer daarover op pagina 31

Hij werd door Sjef (onze voorzitter)
benaderd voor een bestuursfunctie en daar
heeft hij positief op gereageerd. Hij hoopt
een bijdrage te kunnen leveren aan de
groei van de club.
Ik wens Kick een prettige klaverjasmiddag
en voorspel dat de vergadering volgende
maand positief zal reageren op zijn
kandidatuur als penningmeester.
Marianne de Wit,
redactie

In het aprilnummer werd er een enquête
aangekondigd waarmee meningen en
behoeften van onze NVCB-leden zou
worden gepeild. Die enquête komt later.
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Ik las in El PAÍS
Het mysterie van de gouden dame
Bij zo’n titel moet je onwillekeurig denken
aan een thriller of een detective. En
inderdaad, deze dame leeft niet meer. Ze
ligt in een cirkelvormig graf van 2 meter 80
doorsnede en met een hoogte van 1 meter
20. Op haar lichaam liggen
vijftien gouden plaatjes en om
haar hals 15 ivoren kralen.
Haar kleren zijn verdwenen en
het enige wat er overgebleven
is zijn drie knopen. En er
worden genetische proeven
gedaan om haar DNA in kaart
te brengen. Maar vanaf hier
houdt de vergelijking op. De
Universiteit van Groningen
probeert via de C14 methode
haar precieze leeftijd te bepalen. Ze ligt er namelijk al minstens 3000 jaar en samen met
haar nog 160 lichamen. Kort geleden zijn ze
gevonden in de opgraving van Humanejos
bij Parla, een voorstadje van Madrid.
De vindplaats is ongewoon groot qua afmetingen en rijk aan vondsten. Je kunt er
voorwerpen vinden uit de steentijd, maar
ook uit perioden die daarna kwamen en
waarin voor het eerst metaal werd gebruikt.
Maar toch vooral uit de tijd, die de archeologen de Klokbekercultuur noemen. De
naam komt van de vorm van het aardewerk
dat toen vervaar-digd werd: als je de beker
op zijn kop zet heeft hij de vorm van een
kerkklok. Het terrein van de opgravingen
zag er eerst helemaal niet veelbelovend uit.
In de 80er jaren van de vorige eeuw waren
er wat voorbereidende onderzoeken gedaan.
Pas in 2008 toen de autosnelweg A42 werd
aangelegd met een aangrenzend industrieterrein en er meer grond werd verplaatst
stonden de onderzoekers met open mond te
kijken naar wat er naar boven werd gehaald.

Behalve het kerkhof waar het graf van de
gouden dame werd aangetroffen werd er
bijna een complete stad vrijgemaakt van
bijna 2000 huisjes (cabanes). En daarin
huisraad van aardewerk, bijlen, dolken,
gereedschap. Raúl Flores, codirecteur van
de opgraving noemt (in El PaísSemanal van
15-09) deze plek van wereldbetekenis en dan vooral het
prehistorische kerkhof.
De klokbekerperiode stelt de
archeologen op zich ook voor
een raadsel.
Hetzelfde aardewerk werd
niet alleen in Spanje teruggevonden, maar het werd verbreid van Marokko tot in
Denemarken en Tsjechie toe.
En dat in een tijd waarin werd
aangenomen dat mensen hun
levenlang op één plek bleven
wonen binnen hun eigen
gemeenschap. Was er sprake van een
handelsroute? Was er ook in die tijd al
sprake van een volksverhuizing? Het zijn
vragen waarop nog een antwoord wordt
gezocht.
Om terug te komen op de gouden dame, ze
moet in haar tijd een belangrijke vrouw
geweest zijn. Dat blijkt uit het feit dat ze
alleen ligt in een heel ruim graf, de meeste
doden delen hun graf met een of enkele
anderen. Bovendien laten de vele rijke
voorwerpen die haar vergezellen ook zien
dat ze niet de eerste de beste was. Jammer
dat er van de kleding die ze droeg niet meer
over is dan een paar knopen, misschien
waren daar wel dezelfde versieringen op
aangebracht als op de klokbekers. Je wordt
ook wel nieuwsgierig naar wat er verder
nog onder de groene zoden verborgen kan
liggen. Misschien toch eens even wat dieper
graven in de achtertuin?
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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Oproep!

Wachtwoorden…..
Menigeen voelt het zweet in de handen
opkomen als je computer of tablet weer eens
om een wachtwoord zeurt. Zeker als het een
zelden opgevraagd wachtwoord betreft is het
je nu even ontschoten of heel anders dan je
nu denkt te weten.
Soms probeert men aan deze wachtwoord
misère te ontkomen door een heel makkelijk
wachtwoord te kiezen, 12345 of nog erger
00000….
Weer anderen kiezen de naam van de hond
of kleinkind al gelang dat van toepassing is.
Het meest neemt men één vast wachtwoord
en gebruikt dat voor vele verschillende
toepassingen, al dan niet met een kleine
variatie.
U weet het vast wel; het gebruik van makkelijke of op elkaar lijkende wachtwoorden is
sterk af te raden.
Een al te gemakkelijk wachtwoord zou zo
maar door onverlaten geraden kunnen worden.

Hier nogmaals een oproep om bestuurslid van de NVCB te worden.
Een uitgebreide oproep werd al via
de mail rondgestuurd.
Het Hoofdbestuur doet een dringend
verzoek aan alle leden om eens ernstig in overweging te nemen een taak
of functie op zich te nemen
binnen het bestuur.
Voor een voltallig bestuur zijn nog
minimaal twee mensen nodig, zonder een compleet bestuur komt het
voortbestaan van de NVCB in gevaar!
Wilt u er meer over weten? Praat
met een bestuurslid!
Bestuur

Zijn al je wachtwoorden hetzelfde of lijken
ze sterk op elkaar, dan hoeft je wachtwoord
maar ergens bij een internetshop uit te
lekken en die onverlaten gaan met dat
gelekte wachtwoord al je accounts proberen
te hacken.
Er circuleren wereldwijd lijsten met
miljoenen gehackte wachtwoorden die vroeg
of laat misbruikt kunnen worden.
Gelukkig zijn die lijsten ook in handen van
goedwillenden en zelfs van de politie.
Op de site: htpps//gotcha.pw kan een
mailadres worden ingevuld waarna gemeld
wordt of er een gekoppeld wachtwoord
gestolen of bekend is.
Volgende maand meer over wachtwoorden
en hoe het allemaal eenvoudiger kan.
John de Kievith
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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

Pagina 30

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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Entertainment! Doe mee!
Ook in het komende seizoen wil de
entertainmentgroep weer meerdere leuke
voorstellingen op poten zetten.
Of het weer een”DinerShow” wordt of een
avondvullende voorstelling zoals in
eerdere jaren wordt nog bekeken.
Veel zal afhangen van het aantal
medewerkers en wat hun mogelijkheden
zijn.

De entertainmentgroep kan altijd
versterking gebruiken, dus vindt u het leuk
ook eens op de een of andere manier in de
schijnwerpers te staan meld u aan!
Alle soorten “artiesten” zijn welkom,
zangers, (ook play back). Moppentappers,
goochelaars of toneelspelers.
Ook als u eens alleen maar eens wilt
ontdekken of u verborgen talenten bezit
bent u van harte welkom!
Aanmelden bij Aad Wessling,
u kunt ook emailen:
aad_wessling@hotmail.com
Wat ook kan; kom gewoon eens op de
eerste bijeenkomst op maandag 15
oktober, dan beginnen we met het
verzamelen van ideeën en bekijken de
mogelijkheden, aanvang 13.30 uur.

Oktober 2018

Bent u een enthousiaste
belegger?
Dan heeft u nu de mogelijkheid om
samen met een aantal leden een
Beleggingsstudieclub op te richten.
Deze groep enthousiaste beleggers
beheren een gezamenlijke portefeuille
en worden daarbij begeleid door het
team van Alex/BinckBank Spanje, onder andere door middel van presentaties over het beleggen.
Het is geen vermogensbeheerclub
maar de nadruk ligt op het leerproces
van het beleggen. In de periodieke
bijeenkomsten wordt gezocht naar
strategieën op basis waarvan constructies worden opgezet. Vervolgens wordt
gekeken naar de effecten en resultaten
van deze constructies, om zodoende
lering te trekken uit de gedane beleggingstransacties. Het is de bedoeling
om op deze wijze betere mogelijkheden te vinden voor het succesvol beheren van de eigen beleggingsportefeuille.
Op basis van de beleggersrekening bij
BinckBank krijgt iedere deelnemer de
beschikking over het beleggersprogramma Pro Trader.
Meld u aan via Annemieke Post.
Bij voldoende belangstelling wordt er
contact opgenomen.
Mocht u vragen hebben over de
mogelijke begeleiding van het team
van BinckBank Spanje dan kunt u hen
bereiken via + 34 952 924 011 of per
email info@alexspanje.com
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www.eurocarslanucia.com

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
De kop van de moor
De moren hebben in de provincie Alicante
een groot aantal legendes achtergelaten,
lezen we in een boek over Alicante. Maar
dat strookt niet met de waarheid.
De meeste legenden zijn ontstaan nadat de
moren of moriscos het land waren uitgezet en gaan over deze Moren.
Ook de stad Alicante heeft zijn legende
voor de verklaring van een speling van de
natuur.
Alsof het een van de koppen van
Rushmore betreft, voelt de Alicantino zich
bijzonder trots op ‘zijn’ kop, de ‘kop van
de moor’, die de natuur – of een of andere
geheimzinnige kracht – heeft gebeeldhouwd in de berg Benacantil, de berg
waarop het kasteel van Alicante, het
‘Castillo de Santa Barbara’, is gebouwd.
Hij moet het kasteel zijn leven lang – en
dat kan wel eens eeuwig zijn – dragen, die
van «de la cara», de moorse prins die tot
dit werk levenslang werd veroordeeld,
zoals Atlante uit de mythologie de zuilen
van de aarde moet blijven torsen. Hij, die
heer en meester was van deze burcht en de
tirannieke vader van de jonge Zahara, het
meisje dat het waagde verliefd te worden
op een christen, terwijl ze beloofd was aan
de sultan van Damascus, werd nu het
zwijgen opgelegd en zijn aangezicht blijft
voor altijd versteend in de rotsen onder
het kasteel als blijvende getuigenis van dit
trieste liefdesverhaal.
De christen, die door de soldaten van de
moorse prins werd gevangen genomen en
ter dood veroordeeld, kon slechts zijn

leven redden als de volgende ochtend de
tuinen bedekt waren met sneeuw, zo goed
als onmogelijk. Maar kijk, het gebeurde.
De volgende ochtend lag er sneeuw in de
tuinen, maar dit wonder koelde niet de
razernij van de prins, die zijn belofte brak
en de christen liet ophangen aan een toren
van het kasteel boven de afgrond.

Toen ze het lichaam van haar geliefde
levenloos zag bengelen, liep Zahara er
heen, omhelsde hem en samen stortten ze
onder de ogen van de verdwaasde prins in
de diepte.
Hierop pleegde de prins zelfmoord en
gooide zich eveneens in de diepte, maar
zijn gelaat verscheen toen in de rots waar
hij was afgesprongen. Op die mannier
blijft hij de mensen herinneren aan zijn
woordbreuk en kunnen ze hem dagelijks
bespotten zonder dat hij nog iemand
kwaad kan doen.
Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur)
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Puur Praktisch
Telefoonnummers voor noodgevallen, Spanje
De 3 W´s in noodgevallen of Wanneer bel ik Wie voor Wat?
Voor alle noodgevallen kun je altijd overal 112 bellen.
Maar wil je wat specifieker en daardoor wellicht ook wat sneller geholpen
worden dan kunt je ook de politie bellen.
1. De Policia Nacional – tel. 091
(rijkspolitie)
Herkenbaar aan hun blauwe uniform is het
grootste corps. Zij werken in stedelijke
gebieden met meer dan 20.000 inwoners en
zijn voor wat hun taken en
verantwoordelijkheden betreft vergelijkbaar
met de Nederlandse en Belgische politie.
Dus bij misdrijven bel je als je in een stad
woont het alarmnummer van de Policia
Nacional 091.
2. De Guardia Civil – tel. 062
(letterlijk burgerwacht)
Herkenbaar aan het olijfgroene uniform en
de olijfgroene kleur op hun
motorvoertuigen. Zij controleren
voornamelijk het platteland en de steden tot
20.000 zielen en willen er nogal eens stevig
macho uitzien door hun aankleding en
duidelijk zichtbaar gedragen wapens vooral
als ze opereren aan de uitvalswegen. Ook de
taken en verantwoordelijkheden van hen zijn
vergelijkbaar met de Nederlandse en
Belgisch politie. Dus bij een misdrijf of
zwaar ongeval in een gemeente tot 20.000
inwoners bel je 062.
3. De Policia Local – tel. 092
Ook wel de Policia Municipal genoemd
(Gemeentepolitie), zijn ook in het blauw
gekleed. Zij hebben iets van de oude
dorpsveldwachter. Zijn in de regel het meest
servicegevoelig en behulpzaam en
handhaven en controleren de door de locale
overheid ingestelde maatregelen. Je ziet ze
vaak druk fluitend de dunne verkeersstroom
regelen in en om de dorpen. De plaatselijke
burgemeester is dan ook hun baas.

Misdaden ed. worden direct overgedragen
aan de Polica National of de Guardia Civil.
Zij hebben wel een landelijk tel. nummer
092.
Bij Medische Zorg
Bij en in grote nood: bel 112
A. Voor Eerste Hulp bel het Rode Kruis
(Cruz Roja). Zie de nummers, die per
regio verschillen, in de plaatselijke
telefoongids onder Ambulancias.
B. Bij eerste hulp in het ziekenhuis
(Hospital of Clinica) zoek naar
Urgencias.
C Ook in de apotheek (Farmacia) kunnen
ze diagnosticeren en mogen ze recepten
uitschrijven en er is er altijd wel één in
de buurt open. Zie daarvoor de lijst die
bij alle apotheken hangt. Zij zijn
herkenbaar aan het groen of rood
verlichte kruis.
Personen met een Nederlandse verzekering
of zij die resident zijn en aanvullend zijn
verzekerd kunnen het beste rechtstreeks de
ambulancedienst van het ziekenhuis bellen
HCB 900 380 088 of IMED 966 87 87 87
Let op:
Bellen met je Nederlandse/Belgische
mobiel
Ook met je Nederlandse of Belgische
mobiel, dus zonder 0034, kun je gewoon
112 of bovenstaande 3-cijferige nummers
bellen. Je krijgt dan wel in het Spaans, of als
je boft in het Engels, de dichtstbijzijnde
politiepost aan de telefoon, die je
doorverwijst naar de dienst, die jij zoekt.
Weet je een direct nummer (9-cijferig), dan
hoort daar altijd wel 0034 voor.
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UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal
 Volledige begeleiding bij aan- of verkoop
van uw woning

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

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
Te koop:

Niet getreurd, we gaan gewoon verder
maar met een iets andere opzet. We
noemen het nu anders het heet
voortaan:

Biljarttraining

Electrische wijnkoeler
voor meerdere flessen,
in prima staat en tegen
elk aannemelijk bod.
Sjef van Hamelsveld
Tel: 0031 646 735 224
Infrarood plaatverwarming, 2000 watt
Prijs € 350 (nieuw € 550 !)

De meeste stoten en patronen hebben
we nu wel geoefend en besproken.
Nu de praktijk, samen proberen door
middel van trainen en oefenen je spel te
verbeteren. Dit alles nog wel onder
mijn leiding en de daarbij horende aanwijzgingen!

Gaskachel met 4 flessen € 65.tel: 0031 630190 610

We zijn al enige weken met veel plezier en enthousiasme bezig.
Schroom niet en doe ook mee, gezellig!
Je steekt er altijd wat van op.
Je hoeft je niet op te geven en je mag
komen wanneer je wilt.

Info: David 0031 625 506 747

Elke dinsdag vanaf 10.00 uur tot 12.00
uur. Kosten € 0,50 per keer!
Tot ziens aan de biljarttafel,
Janus

Div. meubels, o.a 1 pers. Logeer bed,
elektrisch verstelbaar bed, ladenkast,
bureau, sta-op stoel. douche stoel en
diverve elektrische kachels en twee
rollators.

Voor meer bijzonderheden over deze
koopjes, zie de advertenties op het
mededelingenbord NVCB.

10 November NVCB Rommelmarkt!
Bewaar uw bruikbare spullen en neem
een kraampje !
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Zwembad onderhoud
Vanaf 75 euro!
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De perfecte Reanimatie
Ruud Koster is
gepensioneeerd
cardioloog. Hij
weet hoe je
iemand redt die
een hartstil-stand
krijgt.

Het slechtste scenario voor een geslaagde
reanimatie is zoiets als samen in het bos
lopen en dan een hartstilstand krijgen.
Kansloos. Want in feite kan degene die
overeind blijft niets doen voor de getroffene.
Mond-op-mond beademing en
hartmassage zijn niet genoeg:
wel als het hart stopt door
externe omstandigheden, zoals
bij verdrinking.
Dan houdt het ermee op omdat
er geen zuurstof mee in het
bloed zit.
Maar bij een hartstilstand
houdt het hart zelf ermee op
en is een defibrillator nodig.
De meest voorkomende
situatie is een zich gezond voelend
persoon van middelbare leeftijd – vanaf
een jaar of 40 – die plotseling omvalt.
Of een reanimatie vervolgens slaagt, is
afhankelijke van gelukkige omstandigheden. Is er iemand bij aanwezig?
Herkent diegene het probleem?
Het moeilijkste is om de knop om te
zetten, als je het ziet gebeuren: dit is een
hartstilstand.
Waaraan zie je dat?

De aanwijzingen zijn met opzet simpel
gehouden: is de getroffene niet
aanspreekbaar? Ademt die niet normaal
maar “snurkend”? De meeste mensen die
een hartstilstand krijgen, ademen de eerste
twee minuten nog. Je moet de situatie
direct herkennen, anders gaan kostbare
minuten verloren.
Kom inmiddellijk in actie. Roep hulp,
haal een defibrillator, een AED.
Reanimeer.
Een cursus om te leren omgaan met een
AED kost je één avond en –zeg– veertig
euro. Daar kun je mensenlevens mee
redden. Bij een reanimatie zijn
omstanders belangrijker
dan een ambulance. Die
doet er te lang over om te
arriveren, gemiddeld een
minuut of tien. Je kunt
geluk hebben, maar vaak is
dat te laat voor een
geslaagde reanimatie.
Wij hebben in onderzoek
vastgesteld dat het moment
waarop de eerste schok
wordt toegediend,
bepalend is voor de kans op overleving.
De aanrijtijd van de ambulance was de
aanleiding om de AED te ontwikkelen.
Een apparaat dat zelf besluit of er een
schok gegeven moet worden.
Het analyseert het hartritme van de patiënt
met behulp van elektroden. En het zegt de
gebruiker dat die moet schokken. In de
praktijk bleek dat de AED de eerste
schokken toe kon dienen ruim voordat de
ambulance arriveerde.
Vervolg op blz. 41
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Vervolg van pag. 39
Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

De perfecte Reanimatie
Een AED kost duizend tot tweeduizend
euro. Gelukkig hangen ze op steeds meer
plaatsen. Wij proberen mensen ervan te
overtuigen een cursus reanimatie te
volgen en buiten AED’s op te hangen,
waar je er 24 uur per dag bij kunt. En dus
niet in een kantoorpand dat om vijf uur
dichtgaat. Driekwart van de hartstilstanden vinden plaats in woonwijken.
Daar moeten AED’s komen.
Het invoeren van AED’s help zéker: toen
ik in 1995 hiermee begon was de
overlevingskans bij een hartstilstand
ongeveer 9 procent. Nu 23 procent. Dat
betekent dat duizenden mensen per jaar
méér een hartstilstand overleven dan
vroeger.
door Mieke Zijlmans

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

Ferdinanda Rooth-Piller
Op 21 september jl. is op Ferry Rooth
overleden. Velen waren bij haar afscheid aanwezig. Na een kerkelijke
dienst werd zij herinnerd onder het
genot van koffie, een Belgische bonbon
en een goed glas wijn uit haar eigen
voorraad. Ferry was vele jaren jaren lid
van NVCB, zij is 91 jaar oud geworden.

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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Een natuurlijk alternatief

Goji bessen

Het hoge gehalte van bepaalde
stoffen en met name bètacaroteen is b.v. belangrijk voor de
gezondheid van de ogen en het
zicht.
Vanwege het buitengewone
gehalte aan antioxidanten dragen
goji bessen in belangrijke mate bij
aan de bescherming van de cellen,
verhogen ze de energie en de
kracht, in het bijzonder wanneer
het lichaam vecht tegen ziektes en
beschermen ze het lichaam tegen
een vroegtijdige veroudering.

Anti-verouderingsbessen uit Tibet

Goji kent een lange gebruikersgeschiedenis in de traditionele
Chinese geneeskunde. Goji is een
struik die 5 meter hoog kan worden.
De struik groeit in de zonnige
valleien van de Tibetaans bergen. De
monniken in Tibet waarderen de goji
als fruit voor gezondheid en vitaliteit
en dichten het een levens– en
welzijnsverlengende werking toe.
Daarom noemen ze hem ook “de
gelukkige bes”.
Recente studies bevestigen de
positieve effecten van de goji als een
cadeautje van de natuur. Goji bessen
zijn rijk aan allerlei stoffen en
vitamines die een corrigerende
werking op het lichaam hebben en
ingrijpen in veel vitale processen in
ons lichaam.
Het is onvergelijkbaar met alle andere
bekende planten.

Het dagelijks consumeren van een
of twee lepels goji bessen is
voldoende om te kunnen profiteren van hun voedingsstoffen.
Ze smaken intens naar fruit, niet
heel zoet en ideaal om te mengen
met yoghurt en muesli of om
tussen de maaltijden door te eten.

Goji bessen zijn m.n. te koop in
notenwinkels.
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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.
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Van de chiropractor
Pijn in de bil
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de
praktijk is een pijn die in de bilregio zit. Deze pijn straalt dan
vaak uit net boven de bil, heup en de lies. Het kan ook zo zijn,
dat er pijn of tintelingen het been in gaan. Vaak is het opstaan
vanuit een stoel lastig en pijnlijk en de trap omhoog lopen geeft
een beklemmend gevoel in de lies.
Veelvuldig wordt gedacht dat er sprake is
van de heup of artritis. Echter ligt daar met
deze combinatie van symptomen bijna
nooit de oorzaak van deze klachten. Na
grondig onderzoek blijkt meer dan vaak dat
er sprake is van een bekkenverwringing die
een overbelasting van de bekkengewrichten
(SI gewricht) tot gevolg heeft. Omdat de
heup zijn gewricht maakt met een bekkenhelft, komt het heupgewricht in een verdraaide toestand te staan. De pijn aan de bil
wordt dan veroorzaakt door een constante
irritatie van het bekkengewricht, het sacroilliacaalgewricht met de hierbij behorende
spierspasmes in de bilpartij.
Door de standsverandering is de afstand
tussen bekken en knie vergroot en trekt
deze spier aan het gewrichtskapsel en geeft
nog meer druk op de slijmbeurs in de heup
waardoor liggen op die zijde vaak onmogelijk is en draaien in bed pijnlijk kan zijn
in de lies. Als gevolg van al deze
dwangstanden kan ook instabiliteit ontstaan
en zakken mensen met deze klacht vaak
door hun been. Daarbij kan er ook sprake
zijn van irritatie van de ischias-zenuw die
een tinteling of diepe pijn geeft in het
gehele been.

U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose
essentieel is om deze klacht goed te kunnen
behandelen. In onze praktijk zijn wij
gespecialiseerd in het behandelen van deze
klacht.
Uw chiropractor Jason Gast gebruikt
chiropractie, maar ook technieken uit de
sport-fysiotherapie en revalidatie om deze
klachten te verhelpen. Hierdoor krijgt u een
unieke behandelingscombinatie die
eigenlijk alleen in onze kliniek wordt
toegepast.
Helaas is chiropractie in Spanje een nietbeschermd beroep en mag iedereen zich
chiropractor noemen. Veelvuldig zeggen
patiënten dat ze al bij een chiropractor zijn
geweest, waarna blijkt dat dit een therapeut
is die zichzelf uitgeeft als chiropractor.
Check dus altijd of een chiropractor aangesloten is bij de Spaanse chiropractie
associatie op www.quiropractica-aeq.com .

Deze klacht is dus een complexe
aandoening met vele biomechanische
verbindingen die elkaar beïnvloeden en een
uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken.

Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd
in het behandelen van bovenstaande klacht
en helpen elke dag veel mensen van deze
klacht af.

Ook als u al bij een geregistreerde chiropractor bent geweest is het waard onze
kliniek eens te bezoeken. Zoals eerder
gezegd is onze aanpak van behandelen
uniek en zeer succesvol omdat wij onze
patiënten intensief en specifiek behandelen.

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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Aanvragen

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

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

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Oktober 2018

Pagina 47

