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Tarieven
Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)

Zwartwit
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200,00
170,00
140,00
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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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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 (a.i)
Tel. 634 366 717

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

december 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 (even tel. afspreken +31 616 757 534)

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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Van de chiropractor
Rugpijn bij het opstaan uit een stoel.
De meest voorkomende klacht die wij in onze kliniek
tegenkomen is rugpijn. Dit kan zich op allerlei manieren uiten.
Wat echter het vaakst als pijnlijke activiteit naar voren komt is
het opstaan uit een stoel.Iedereen ziet weleens mensen moeilijk
overeind komen na het zitten. Om te weten hoe dit komt is het
belangrijk te weten wat de oorzaak van lage rugpijn is.
Deze pijn kan zijn oorsprong in drie structuren hebben. De kleine ruggewrichten
(facetgewrichten) kunnen geïrriteerd zijn.
Dit wordt veelal veroorzaakt door een
foutieve houding en/of dwangstand van de
wervelkolom. Hierdoor worden deze gewrichten constant in elkaar gedrukt en zijn
eigenlijk chronisch geïrriteerd door deze
constant druk in de gewrichten. Als deze
ontstekingsreactie nog niet zodanig is dat
er constant pijn is, wordt deze ervaren als
stijfheid en pijn bij het opstaan uit een
stoel. Bij het zitten in een stoel ontstaat er
wat ruimte tussen de facetgewrichten, de
druk gaat er dus een klein beetje vanaf.
Als er na een tijdje weer wordt opgestaan,
komt in een keer het volle lichaamsgewicht op die gewrichten te staan. Dit uit
zich in moeilijk opstaan en pijn die na een
beetje bewegen weer minder wordt.
Belangrijk te weten is dat de pijn minder
wordt door het bewegen, de oorzaak blijft
echter aanwezig.
De tweede oorzaak kan in de tussenwervelschijven liggen. Als de tussenwervelschijf ontstoken of beschadigd is, geeft dit
sowieso pijn in de rug bij het zitten.
Typisch is dat mensen gekromd en scheef
uit een stoel opstaan, beginnen met kleine
pasje lopen, de handen in de rug zetten en
een beetje mank lopen.

Dit duurt meestal een minuut of vijf en
daarna kan er “normaal” bewogen worden.
De laatste oorzaak komt uit de bekkengewrichten, de sacroiliacaalgewrichten.
Deze gewrichten tussen het heiligbeen en
de bekkenhelften kunnen verwrongen of
scheef staan. Door deze dwangstand ontstaat er overbelasting en dus een irritatie in
de zogenoemde SI-gewrichten. Bij zitten
is er vaak geen pijn, maar bij opstaan en
weer lopen is er een gevoel of er aan een
kant van de rug een mes in de onderrug
staat met een pijn die vaak de bil in trekt.
Meer dan eens gaan bovenstaande klachten gepaard met uitstraling naar een of twee
benen en /of andere pijnen in de wervelkolom. Verder is er vrijwel altijd een combinatie van overbelasting van de genoemde structuren aanwezig. Om van deze
“opsta-pijnen” af te komen, zal de oorzaak
moeten worden aangepakt.
Onze kliniek is gespecialiseerd in het
opsporen en behandelen van de oorzaak
van dit soort klachten. Elk aspect van de
klacht zal worden aangepakt om van deze
klachten af te komen.
Ironisch genoeg is het TEVEEL zitten
vaak een veel voorkomende oorzaak van
deze klachten.

Voor informatie bel met onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917
of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)
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Openingstijden ma t/m vr van 09.30 - 13.30 uur
C/ La LLum 1, Edificio “Traiña” Local 10
03590 ALTEA
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Functies/Taakverdeling seizoen 2017-2018

Advieskantoor
- Spaanse belastingen

- Erfeniszaken
- Verzekeringen & Makelaardij

Nieuwsbrief NVCB

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.

Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Creativiteit
Evenementen
Entertainment
Reizen

Maarten v.d. Heijden
Janny van Spronsen
Aad Wessling
José Smit
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Ton van der Klei
Aad Wessling
vacant

Gastvrouwen

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

Inkoop/ Bar
Instuifsoos
Jeu de Boules

Wim de Vos
Ton van der Klei
Hugo Schenk

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Kuieren

966 875 429
672 529 645
965 878 814
965 882 173
642 601 524
681 251 145
965 878 814

+31 616 757 534
680 827 342
965 878 814
619 592 698
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Ledenadministratie

Wim Heijnen
Mona Kapsenberg de Cock
Nanda de Wit
Ida Oomes
Nel Arends

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

administratie@nvcb.net

redactie@nvcb.net

634 373 192
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Van de voorzitter
Als u dit leest is het al december en zijn de gedachten
waarschijnlijk alweer bij de komende feestdagen en
oudjaarviering.
Zo ook onze vereniging, de busreis voor de kerstinkopen
is bij het verschijnen van dit blad al geweest maar we
zullen met het Kerstdiner en de Kerstinloop er zeker in
slagen deze, wat kille decembermaand, feestelijker te
maken.
In Nederland liggen de winkels weer vol artikelen voor Sinterklaas en over
een paar dagen zal dat ook voor de Kerstdagen het geval zijn. Beide horen
bij die typische familiefeesten die je helpen om de donkere dagen in december gezellig door te komen. Lekker eten en drinken, mooie versieringen en
cadeautjes horen daarbij. En na de kerst gaan we al weer op weg naar het
voorjaar.
Als overwinteraar of resident zullen we het meestal zonder familie moeten
vieren, de enkeling die met de Kerstdagen naar Nederland gaat of die
familie laat overkomen daargelaten. Gelukkig zijn de dagen hier niet zo kort
en donker maar toch zal het voor heel wat mensen moeilijk zijn om het
feestelijke gevoel dat bij deze maand hoort te ervaren. Want dat is toch
moeilijk als (klein)kinderen, familie, vrienden kennissen zo ver bij je
vandaan wonen. Nog meer geldt dat voor hen die door verlies van hun
partner of om andere redenen alleen zijn komen te staan.
Onze NVCB zal daarom altijd proberen deze maand extra feestelijk te
maken maar onze mogelijkheden blijven beperkt. Het zou mooi zijn als de
hele maand december in het clubhuis één grote, bruisend gezellige Kerst-in
zou zijn, maar helaas moeten we ons beperken tot een, ongetwijfeld grandioos, Kerstdiner en een gezellige Kerstinloop.
Maar onze vereniging is er ook om vrienden maken en meer bekenden te
hebben. Het zou mooi zijn als we in deze periode eens zouden denken aan
die clubleden die wellicht eenzamer zijn dan ze willen laten merken. Ga
eens op bezoek bij een clublid die alleen is overgebleven, nodig eens
iemand uit voor een gezellig etentje. Het zal veel voor die ander betekenen
en uzelf het echte Kerstgevoel kunnen geven. Enne, dat kan ook zonder dat
het Kerst is.
Hoe dan ook, mede namens het bestuur, wens ik u en de uwen heel fijne
feestdagen toe.
Sjef van Hamelsveld, voorzitter
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Een natuurlijk alternatief

Spaanse Peper

als medicijn
Rode peper, ook wel Spaanse peper of
chilipeper genoemd, is een echte
krachtpatser. Niet alleen op culinair
gebied staat deze rode vrucht zijn
mannetje, ook op het gebied van
gezondheid speelt rode peper een
pittige rol. Naast de pikante smaak die
rode peper aan een gerecht verleent,
bevat deze vurige peul ook een aanzienlijke hoeveelheid vitamine A en C
die beiden een krachtige antioxidant en
stimulans zijn voor het immuunsysteem. Het bestanddeel capsaïcine uit
rode peper is veelvuldig bestudeerd en
sommige onderzoeken tonen aan dat
een behandeling met capsaïcine de
symptomen van verscheidene zenuwaandoeningen, zoals pijn bij artritis,
psoriasis en diabetische neuropathie
zou kunnen verminderen. Er is meer
onderzoek nodig om eenduidige
conclusies te kunnen trekken over de
mogelijke therapeutische effecten van
capsaïcine uit rode peper, maar er zijn
aanwijzingen dat rode peper kan helpen
tegen verscheidende aandoeningen en
wellicht in de toekomst als ‘natuurlijk
medicijn’ ingezet zou kunnen worden.

Italiaanse onderzoekers hebben reeds in
2003 aangetoond dat capsaïcine uit
rode peper een pijnstillende werking
heeft bij migrainegerelateerde hoofdpijn. Deze effecten werden overigens
verkregen door het toedienen van een
neusspray die capsaïcine bevat en niet
door het nuttigen van een pittige
maaltijd.
Capsaïcine uit rode peper stimuleert
daarnaast de slijmvliezen om meer
vocht te produceren waardoor de
neusholtes zich legen en verstoppingen
in de neus worden opgeheven. De
antibacteriële eigenschappen van
capsaïcine zouden kunnen helpen bij
het voorkomen van chronische
sinusinfecties.
Het relatief hoge gehalte aan vitamine
A, C en bioflavonoïden in rode peper
kunnen bijdragen aan de versterking
van bloedvaten waardoor deze soepel
blijven en beter in staat zijn om
veranderingen in de bloeddruk op te
vangen. Rode peper kan mogelijk ook
fungeren als een ontstekingsremmend
middel, omdat capsaïcine een stof laat
vrijkomen die men associeert met
natuurlijke lichaamsprocessen die
plaatsvinden bij de reductie van
verschillende pijnen.
Resultaten uit een studie van de Duke
University in de VS tonen bovendien
aan dat capsaïcine mogelijk kan helpen
bij de behandeling en genezing van
inflammatoire darmziekten zoals de
ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.
In het verlengde van deze uitkomst
concludeerden de onderzoekers tot slot
dat capsaïcine ook bacteriën zoals de
H. Pylori kan helpen bestrijden
waardoor maagzweren kunnen worden
voorkomen.
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Evenementenkalender
September
4
11
29

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

7
13
21

Open Dag NVCB.
Buurtfeest Fiesta Bello Horizonte!
Mexicaans buffet

10
12
21
22

Rommelmarkt. Herfst-fair. Start lotenverkoop Kerstloterij.
Algemene ledenvergadering. Belangrijk!
Klaverjas marathon voor NVCB-leden
Kerstinkopen, met de bus naar Ikea en nog iets leuks.

Zat
Zon
Don
Din

1
2
20
25

Biljart tweekamp Calpe
Weer een heerlijke Stamppot!
Kerstdiner
Kerstinloop

Maan

31

Oudejaarsviering?

Zon
Zat
Zon
Zat
Zon

6
12
20
26
27

Nieuwjaarsreceptie en trekking Kerstloterij
Indische middag
Koffie inloop. Nieuwjaars Bingo met hapjes.
Biljart clubkampioenschap
Thema maaltijd

Zon
Za-Zon

10
16-17
24

Zon
Zat
Zon

3
16
17

Zat-Zon
Zon

13-14
21
27

Zat

11

Oktober

November

December

Januari

Februari

Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

Maart

“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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Valentijns puzzelrit
Entertainment voorstellingen.

Thema maaltijd
Indische middag
Pannenkoeken!

April
Mosselen!
Paasbrunch
Koningsdag

Let op! Deze kalender is een voorlopige planning, let altijd op de
mailings en de affiches!

Mei
Indische middag
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Nieuws uit de biljarthoek

december 2018

Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

Even een update. De biljarters zijn nu
druk bezig met een onderlinge clubcompetitie in het spel libre en driebanden.

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

Om voor goede resultaten te zorgen
worden kosten noch moeite gespaard.
De biljarters worden intensief getraind en
gecoacht en er wordt gewerkt met
optimaal materiaal dat we speciaal uit het
buitenland hebben laten komen.
Het nieuwe
biljartlaken moest
wel door vaklieden
worden gemonteerd maar, die
hebben we gelukkig in huis.
Het is nu aan de spelers om er iets
spannends van te maken en we hopen dat
er volgend jaar nog meer mensen
deelnemen!
Op 1 december is er verder weer de
jaarlijkse competitie dag tegen de Nederlandse club uit Calpe.
Tijdens deze leuke dag wordt natuurlijk
gezamenlijk de heerlijke lunch gebruikt
die zoals altijd wordt bereid door onze
sympathieke vrijwillers in de keuken.
Uitslagen en verslagen hopen we in de
volgende Por Favor te publiceren.
Kom gerust eens kijken misschien word
je aangestoken door het biljartvirus.
Groeten Janus
Pagina 8

Huisarts
’s morgens 10.00 - 12.00 op afspraak
’s middags na 16.00 uur op afspraak
Polikliniek
Orthopeed
Gynaecoloog
Cardioloog
Dermatoloog
Uroloog
Medsiche pedicure

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur
Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team biedt u
verpleging en verzorging aan op alle niveau’s.
Tel.: 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Tel.: 965 867 801 (24 uur)
info@euroclinicarincon.com
C/. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze
website: www.euroclinicarincon.com
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Notulen ALV 12 november 2018
1. Opening
Aangezien er voldoende leden aanwezig zijn
voor het quorum opent de voorzitter de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen
welkom.
2. Notulen ALV van 13 november 2017
Omdat er geen op- en/of aanmerkingen worden gemaakt, worden deze ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt berichten van verhindering van Leen en Margje van der Linden, José
Smit, Corrie van der Vlies, Ida Oomes en
Antoinette Heijnen. Er zijn twee ingekomen
stukken: een ondertekend schriftelijk verslag
van de Kascommissie. Dit wordt later in de
vergadering mondeling toegelicht. Verder een
brief van Gea Tempelaar, waarin ze zich
aanmeldt als lid van de Kascommissie.

We hebben behoorlijk wat giften gehad via
de Ikea reis en het boekengeld. Hiervan is
een nieuwe diep-vries aangeschaft.
6. Verslag van de kascommissie
De commissie heeft de kas- en bankgegevens doorgenomen en in orde bevonden. De financiële situatie van de vereniging
is gezond. Namens de kascommissie spreekt
Nel Kienen haar grote waardering uit voor
het gevoerde financiële beleid. De voorzitter
bedankt de Kascommissie voor haar werk.

7. Begroting boekjaar 2018-2019
De penningmeester geeft een toelichting op
een aantal posten en beantwoordt de vra-gen
die vanuit de vergadering komen. Komt het
begrote bedrag van de contri-buties overeen
met het aantal leden? Ja, uitgaande van 200
seizoensleden en 50 maandleden klopt de
4. Jaarverslag ’17-’18 van de secretaris
Er zijn geen opmerkingen of vragen naar
begrote som. Bij het bedrag van de
aanleiding van het jaarverslag. De voorzitter advertenties staat 900 euro open aan nota’s,
bedankt de secretaris voor haar bijdrage.
die nog geïnd moet wor-den. Met dank aan
Guus Schaaf die hier-voor verder zorg draagt.
Voor de evene-menten is een lager bedrag
5. Financieel verslag 2017-2018
begroot omdat de evenementenkalender
door de penningmeester
De penningmeester meldt dat er mede door
minder uitgebreid is. Annemieke Post doet
uitbetaling van alle certificaten minder in kas dit jaar een stapje terug wat dat betreft.mDe
is dan het jaar ervoor. Ook doordat de afdeaanschaf van een AED (defibrilleerapparaat)
lingen een eigen rekening courant hebben
zal hopelijk mede worden gesponsord door
blijft er geld bij de afdelingen en niet in de
het Hospital Clinical Benidorm. Omdat er
kas van de vereniging. De telefoonkosten
vanuit vergadering geen bezwaren zijn tegen
lijken hoog, maar de internet verbinding valt de uitvoering van de begroting wordt deze
mede onder deze post.
zonder wijzigingen goedgekeurd. De
De bankkosten worden ieder jaar hoger, door voorzitter bedankt de penningmeester voor
de steeds hogere tarieven van de banken. Bij haar bijdrage.
elk bedrag wat gepind wordt rekent de bank
1%. Overstappen naar een andere bank levert 8. Verkiezing nieuwe leden van de
ook weinig besparingen op.
kascommissie
Gea Tempelaar heeft zich gemeld als nieuw
In samenspraak met Wim de Vos gebeurt het lid van de Kascommissie. Zij zal samen met
factureren vaak contant om de bankkosten te Nel Kienen het komende jaar de kascontrole
omzeilen.
uitvoeren.
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Foto galerij
Onze oproep om foto´s, gemaakt tijdens evenemente of andere gelegenheden naar de
redactie te sturen heeft resultaat gehad. Iedereen bedankt en blijf insturen!
Dat kan door de foto te mailen naar: redactie@nvcb.net

NVCB-Rommelmarkt Winterfair
Gezellig, rommelig en weer met stevige muzikale
omlijsting door “ Several Sounds”

Klaverjas Marathon

RESTAURANTE

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

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

De klaverjas marathon van 21 november was zeer
geslaagd, niet op de laatste plaats door de heerlijke
lunch die deze keer werd verzorgd door Bob en
Leonie Alders.
Er werd op zeven tafels gespeeld waar de sfeer
gezellig en ontspannen bleef.
De eerste prijs is gewonnen door Guus Schaaf met
10.867 punten, tweede werd Frank van de Swaluw
met 10.551 punten en derde Hans van den Berg met
10.115. De poedelprijs was voor Truus Wessling
met 7.711 punten.

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
Pagina 39
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Vervolg Notulen ALV 12 november 2018

Promotie luxe villa´s Albir
Avenida San Marc nº 15, El Albir 03581-Alfaz Del Pi (Alicante)

-

De proefperiode van de Gastenkaart is
voorbij en besloten is er niet mee door te
gaan. Er werd weinig of oneigenlijk
gebruik van gemaakt. Bij de verschillende
activiteiten kunnen gasten tegen betaling
van € 2,50 tweemaal deelnemen. Willen
ze langer blijven komen , dan is kunnen
ze een maandlidmaatschap overwegen.
Het betekent wel dat artikel 17c van het
Huishoudelijk Reglement weer moet
worden aangepast.

-

Voor privéfeestjes , georganiseerd door
de leden wordt een tarief gevraagd van
€ 50,- voor de huur van de locatie en
€ 50,- voor de schoonmaak. Ook dit
wordt opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement - Annemiek kan nog steeds
vrijwilligers gebruiken die zelfstandig
een maaltijd of een ander evenement
kunnen organiseren. De Andalusie-reis
zal door Harrie van Eupen samen met
Cobi Fuchs worden georganiseerd.

-

De Kerstloterij is gewijzigd in een
Nieuwjaarsloterij. En de prijswinnaar van
de Bello Horizonte-loterij is bekend:
René Oosterbroek.

11. Presentatie van het Hoofdbestuur
De nieuwe bestuursleden worden door de
voorzitter verzocht achter de bestuurstafel
plaats te nemen en zich aan de vergadering te
presenteren.

Bij de lessen Spaans zijn nog plaatsen vrij
bij de beginners en de gevorderden 1.
Gerard Ruizendaal vraagt of het mogelijk
is een nieuwe wandelgroep op te richten.
Dit is niet alleen een sportieve maar ook
een sociale activiteit. Ter vergadering
meldt zich nog niemand.

9. Vaststellen van de contributie voor het
verenigingsjaar 2018-2019
De contributie wordt gehandhaafd op € 70,voor seizoensleden en € 17,50 voor maandleden.
10. Verkiezing nieuwe leden van het
Hoofdbestuur
Van de zittende bestuursleden hebben
Annemieke Post en Wim de Vos hun
zittingstermijn erop zitten. Ze zijn beiden
bereid een tweede termijn aan te blijven. Zij
worden bij acclamatie herbenoemd. Twee
bestuursleden hebben zich niet herkiesbaar
gesteld: penningmeester Cobi Fuchs en
secretaris Chris van Gennip. Kick Schütz
heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap op zich te nemen. Voor de functie
van secretaris hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld, de huidige secretaris is
bereid nog een jaar als ad interim aan te
blijven. Maarten van der Heijden wil als
bestuurslid Technische Dienst zitting nemen
in het bestuur. De nieuwe bestuursleden
worden bij acclamatie benoemd. De voorzitter bedankt de aftredende en blijvende
bestuursleden en overhandigt ze een bos
bloemen.

12. Mededelingen van het bestuur en
rondvraag
- De voorzitter vraagt om een minuut stilte
ter herdenking van allen die ons in het
afgelopen seizoen ontvallen zijn.

Pagina 38

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt
alle aanwezigen voor hun komst.
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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

Gevraagd:

Aangeboden.

Dringend gezocht

Keurige 50 cc. scooter.
Slechts 5.000 km gereden.
APK tot 2020.
Vraagprijs slechts 500 euro.
Tel. 0031 630 190 610.

Een huurhuis in de “campo” maar
niet ver van de bewoonde wereld.
Wel met veel grond geschikt voor
huisdieren opvang, tips naar:
Henk Schonewille, tel: 966 866 085

80 cm satellietschotel
Dinie, via tel. 648 772 105

Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Clínica Oftalmologica
Carrer W.A. Mozart 15, 03581 l`Alfás del Pi, Albir
tel. 966 866 600
www.eyedoctorcostablanca.com

Pagina 12
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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

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

Van de redactie
En zo zit de redactie weer de
laatste “Por Favor” van dit jaar in elkaar
te draaien. Altijd weer een mengeling
van enige stress om het leuk en leesbaar
vol te krijgen en het gevoel van voldoening dat het weer is gelukt er iets leuks
van te maken. Uit de reacties van de
leden mogen we opmaken dat onze inspanningen worden gewaardeerd.

Tekenen en schilderen
op donderdagochtend
10.00 – 12.00 uur

Toch denken we al langere tijd over wat
veranderingen. De bronnen voor vaste
rubrieken zoals die over de mysteries
van de Costa Blanca en de altijd wijze
en tot nadenken dwingende stukjes van
Aart Krijgsman raken uitgeput.
Bovendien moet je van tijd tot tijd vernieuwen want we willen geen saaie en
voorspelbare nieuwsbrief maken.
We gaan ermee aan de slag, het staat al
bij de goede voornemens voor het nieuwe jaar. Nu we het er toch over hebben;
ook de redactie wenst alle lezers fijne
feestdagen toe.
Marianne en John

Muzikant gezocht!
De entertainmentgroep zou zeer geholpen zijn met iemand die onze
zangnummers zou willen begeleiden.
We denken dan vooral aan iemand die
piano, keybord, orgel of accordeon
kan spelen.
Het zou al heel mooi zijn als er éénmaal een geluidsopname kan worden
gemaakt die we later kunnen gebruiken.
Info:
Aad Wessling of Annemieke Post
Pagina 36
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Zoals jullie wel gezien hebben, zijn
er regelmatig mooie schilderijen en
tekeningen van clubleden te
bewonderen aan de wand van ons
clubgebouw.
Iedere donderdag zijn onze deelnemers vol enthousiasme bezig met
deze fijne hobby. Er wordt gewerkt
met verschillende materialen en
technieken.
Ben je nieuwsgierig om het ook te
proberen; materiaal om te beginnen
is aanwezig en tevens hulp, indien
nodig.
Kom gerust eens kijken op deze
gezellige ochtend. Je bent van harte
welkom.
Inlichtingen bij
Margaret de Vree, tel. 673 397 320
Pagina 13
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Puur Praktisch
D-IMPRESION

Markten aan de Costa Blanca
Elke dag is er wel ergens een markt te vinden aan de Costa
Blanca. Groenten en fruit, kleding, sieraden, schoenen, riemen en
soms planten en kruiden zijn er in overvloed.
Op een Rastro (rommelmarkt) zijn er vooral tweedehands spullen
of antiek te vinden. Meestal wordt het woord ‘Mercado’ gebruikt
(overdekte markt/markthal Kerstmis is heel belangrijk in Spanje
en ook hier worden één of meerdaagse kerstmarkten gehouden .
Hieronder een beschrijving van aantal markten.
Albir op zondag
Mercadillo in het centrum van Albir op het grote
publieke parkeerterrein aan de Avenida del
Albir. Een algemene markt met ongeveer 130
kramen . Van ongeveer 7.00 tot 15.00 uur.
Altea op dinsdag
Mercadillo aan de Calle Filarmónica. Grote
algemene markt met ook veel groente en fruit.
Van ongeveer 8.00 tot 14.00 uur.

Door de overvloedig beschikbare ruimte is het
een vrij grote markt en zijn de ‘lanen’ breed.
Het is meest zogenaamde ‘ambulante’ handel,
maar je vindt er ook groente, fruit en andere
etenswaren, wat het tot een bont geheel maakt.
Parkeren gaat redelijk rondom de markt, maar ’s
zomers is het ‘volle’ bak. Na afloop is het riant
rusten bij een van de caféetjes langs de kust op
nog een steenworp afstand vande markt

Xalo (Jalon) op zaterdag
Dé trekpleister van Xaló is echter de wekelijkse
vlooienmarkt. Iedere zaterdag verandert de
westkant van het dorp in één grote vlooienmarkt. In totaal zijn er ongeveer 200 tot 250
kraampjes en stalletjes terug te vinden op deze
markt. Het is een grote publiekstrekker,
waardoor er een tijdelijk parkeerprobleem in
Xaló zou ontstaan als er geen extra parkeerterreinen geopend zouden zijn.
Tijdens de vlooienmarkt zijn er gelukkig een
paar parkeervelden waar je tegen betaling je
La Nucia op zondag
Rastro, grote rommel- en antiekmarkt aan de
auto kwijt kunt. De vlooienmarkt begint rond
Avenida Porvilla en het industrieterrein.
een uur of 8 en rond 14 uur is de markt ten
Gezellige markt met heel veel kramen en
einde. In het meest noordelijke deel van de
tussendoor kan men zo her en der iets snacken.
markt zie je de zelfde toeristische spullen die je
Er is ook een restaurantje. Parkeren vlak bij de
op heel veel andere toeristenmarkten aan de
markt, maar ben je laat, dan moet je wel eens
Costa Blanca ziet: Spaanse jurkjes, hoeden,
een aardig stukje lopen. Van ongeveer 8.00 tot
namaaktassen, zonnebrillen en andere weinig
15.00 uur, 700 kramen.
originele stukken. Ook in de zuidelijke punt van
de markt zie je zulke kraampjes. Het overgrote
deel van de vlooienmarkt betekent snuffelen
Moraira op vrijdag
Van welke kant je Moraira ook binnen komt
tussen oude spullen die variëren van antiek tot
rijden, je kunt niet om de vrijdagmarkt heen. Het vintage.
grote terrein ligt in de rivierbedding en wordt
Over het algemeen ontstijgt het aanbod het
begrenst door de CV743 als je van de kant van
niveau van een doorsnee rommelmarkt. Wie
Teulada komt en aan de andere kant door de
goed rondneust die kan nog echt met leuke
Carretera de Moraira a Calpe (CV746).
spulletjes thuiskomen.
Benidorm op zaterdag & zondag
El Cisne. Kleine maar buitengewoon gezellige
rommel- en antiekmarkt. Met live-muziek,
overdekte terrasjes en Leo de Kaasboer met een
zeer uitgebreid assortiment kaas. Carretera
nacional N-332 Km. 124 dicht bij camping
Benisol. Van ongeveer 8.00 tot 13.30 uur, maar
de horeca gaat door. Parkeren naast de markt op
een grote parkeerplaats.
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Mededelingen
Indische middag !
Het duurt nog even maar op 12 januari
hebben we een heuse Indische middag.
Voor het eerst in ons lange NVCB
bestaan hebben we de organisatie van dit
feestelijke evenement vrijwel geheel aan
anderen overgelaten.
Een organisator van dit soort Indische
evenementen, JS.EVENTS komt met
Muziek, dans, een tombola en vooral…
een Indische buffet!
Dit moet leuk en heel lekker worden want
dat mag je van een Indisch evenement
verwachten.

NVCB-Kerstdiner
Op 20 december hebben we weer ons
traditionele kerstdiner. En ook deze keer
pakken we flink uit met een uitgebreid en
best wel exclusief menu.
Wel bijtijds reserveren want helaas is de
keuken groot(s) maar de zaal wat klein.
Belangrijk om te weten is ook dat de
resevering pas geldt als er ook is betaald
voor deelname.
Dit menu staat ook onze website:
nvcb.net
Smakelijk eten! Evenemententeam

We gaan het op deze manier een paar keer
proberen. Het is niet omdat er te weinig
vrijwilligers zijn, integendeel, er is op dit
moment juist redelijk veel vrijwillige
hulp, maar de mogelijkheid deed zich
voor en het bestuur wil dat weleens
proberen.
Als de eerste keer een succes is, komen er
dit seizoen nog twee feestmiddagen op
Indische wijze. Daarna zal worden
bekeken of ook in het volgende seizoen
dergelijke evenementen op die manier
kunnen worden georganiseerd.
Bestuur
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DURAN

REAL ESTATE
MAKELAAR

Nº 732

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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Mysterieuze Costa Blanca, Sagen en Legenden uit de Costa Blanca
De Moren komen!
Cuatretondeta is een klein, bijna onooglijk
dorpje aan de voet van de sierra de Serella,
een van de grootste bergketens aan de
Costa Blanca. Vanuit dit dorpje vertrekt
echter de populaire tocht naar de “Frares”
in het Valenciaans, in het Spaans de
“Frailes”, of broeders, monikken of paters.
Zo worden de rotsmonoliet en in Spanje
genoemd en iedere bergketen heeft er
ergens wel een. Maar daar, langs de flank
van de Serella, staat een heel leger.
We kunnen bij geestelijken moeilijk
spreken van “een heel leger”, dus laat ons
het houden bij een een hele troep. Wie van
Fachega naar Cuatretondeta rijdt, ziet ze
links, tegen de flank van de berg en
afhankelijk van de zon en dus de lichtinval
onderscheidt men er honderden.
Het is normaal onmogelijk dat zo´n
monolietenveld uit zichzelf kan ontstaan
en dus hebben de inwoners van de streek
gedurende vele eeuwen verklaringen
gezocht, verklaringen die werden
gevonden in allerlei sagen en legenden
over de frares. De meest populaire, maar
daarom niet waarschijnlijkste, heeft ook
hier te maken met de moren.
Toen de moren de streek begonnen te
veroveren, leefde in de vallei langs de
Serella een vreedzaam volk van Iberiers,
landbouwers die een rustig leven leidden,
hun velden bewerkten, iedereen met rust
lieten en daarom ook door iedereen met
rust werden gelaten.
De laatste weken kwamen echter steeds
sterker geruchten dat een vreemd volk het
gebied veroverde, een volk dat een
vreemde taal sprak en van over zee zou
gekomen zijn, een volk dat een andere god
aanbad, een volk van kleine donkere
mensen, maar heel strijdlustig.

De leider van het dorp raadpleegde de
tovernaar en die vertelde dat men zich
geen zorgen hoefde te maken. Hij zou die
vreemdelingen wel een halt toeroepen. Het
leven in het dorpje ging gewoon verder,
tot enkele dagen later een van de herders
uit het dorp kwam toegelopen en zei dat
de vreemdelingen de berg overstaken en
op weg waren naar het dorp.
De tovenaar kalmeerde de gemoederen,
nam zijn staf en begaf zich op weg naar de
bergflank. Toen hij aan de voet stond, zag
hij inderdaad dat een schare
vreemdelingen de berg was overgestoken
en nu afdaalde naar zijn dorp. Hij hief de
staf in de lucht en riep hen een halt toe,
maar ze begrepen hem niet en zetten hun
weg verder voort.
Daarop sprak de tovenaar een oude spreuk
uit en zwaaide met zijn staf en zie: de
eerste rijen van de vreemdelingen
veranderden meteen in rotsmonolieten.
Degeen die daarachter kwamen, maakten
zich snel uit de voeten en men heeft ze
nooit meer gezien.
Het is inderdaad een feit dat Cuatretondeta
een van de weinige dorpen in de hele
streek is, dat niet door de moren werd
gesticht, maar al bestond.
Wie wil niet eens tussen deze reusachtige
rotskegels lopen? Ze ontstonden natuurlijk
niet op een dag, maar de erosie had
miljoenen jaren nodig om dit natuurwonder tot stand te brengen. Ze zijn heel
populair bij de wandelverenigingen.

Uitreksel uit:
Mysterieuze Costa Blanca
Hugo Renaerts
(Met toestemming van de auteur)
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Ware verhalen
Roermond, 12 december 1943

Voelde de dreiging van het gevaar van wat
ik niet wist wat het was. Voelde de angst
van mijn ouders die als aan een loden last
over hun schouders hing.
Ik ben Mientje van Cann, dat vrolijke
meisje met 3 broertjes waar mee ik kon
ravotten, waar waren ze nu? Waarom konden mijn ouders niet meer lachen en trok
mijn vader mij met betraande ogen op zijn
schoot de namen stamelend van mijn
broertjes. Waarom riep mijn moeder
voortdurend hun namen?

www.eurocarslanucia.com

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823

Ik ben Mientje van Cann, die op een zonnige zondagmorgen 3 broertjes en 6
vriendjes verloor door oorlogsgeweld.
Ik ben Mientje van Cann, dat vrolijke
meisje die graag wil dat jullie haar naam
niet vergeten. Ik ben dat aardige meisje
dat, getooid met een grote witte strik, verwonderd in de camera kijkt, niet begrijpend waarom ik niet meer buiten met
vriendinnetjes mocht spelen.
Ik ben Mientje van Cann, dat vrolijke
meisje die plotseling te midden van grote
mensen geen kind meer mocht zijn.

Ik ben Mientje van Cann, die op een zonnige zondagmorgen in de nette kamer naar
3 kistjes mocht kijken waar in mijn broertjes heel stil lagen. Vader kneep mijn
handjes fijn en moeder stamelde, doot de
uigskes nog ens efkes oape.
Ik ben Mientje van Cann, dat verdrietige
meisje dat niet vergeten wil worden, in
jullie herinneringen wil blijven voortleven
zo dat in jullie wereld geen verdriet meer
zal zijn door geweld.
Mieke Hendricks

nico.oud@hotmail.com
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Pagina 17

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

december 2018

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 41

december 2018

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

Ons bridgeseizoen is weer geweldig van
start gegaan. We spelen inmiddels met 8
tafels terwijl we nog niet op volle sterkte
zijn. Het spelen in 2 lijnen komt in zicht.
Ook de bridgelessen worden druk bezocht
mede door de glas heldere uitleg van José
Smit.
Onze Kerstbridgedrive wordt gehouden
op dinsdag 11 december. Bijzonderheden
volgen via de mail of op de club.
De 1e plaatsen van de afgelopen maanden:
19 oktober
Janny van Spronsen & Ben van Beek
23 oktober
Lied v. Bergehenegouwen & Bep v.d. Breggen
26 oktober
Corrie v.d.Vlies & José Smit
30 oktober
Rietje v.d. Oudenrijn & Pieter v. Reede
2 november
Anneke Carrière & Albert Bausch
6 november
Egbert Mulder & Harry Vink
9 november
Rietje v.d. Oudenrijn & Pieter v. Reede

%
61,98
62,50
62,50
61,46
60,83
64,58
65,83

hoogste
scores
3
3
2
1

Ons bereikte het bericht dat de heer Henk Lubbersen is overleden. Hij was 23 jaar lid
van de vereniging en heeft een prominente rol gespeeld bij de bridge.
We wensen Bep alle sterkte met dit verlies.
Janny van Spronsen, coördinator

24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor  Avda. J.F. Zaragoza 10
Urb. Rinconada Real - local 5
03503 Benidorm

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Achter de geraniums...

Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA
A7
Gasoleria

TANDARTS

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom
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ALTEA LA VELLA
96 548 75 34

Callosa
Golf
Ctra. Moraira-Benitachel
DonLos
Cayo
Centro Comercial
Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Altea

Nederlandstalige

Altea La Vella

URGENCIAS
639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

De geraniums. Een hartstikke leuke
dankbare plant voor op het balkon. Kan
ik maanden van genieten. Een beetje
punniken aan oud bloem en blad en
bloeien langer dan menigeen. Maar in de
vensterbank – is toch wat er mee wordt
bedoeld – zie ik ze zelden meer. Wel dat
er achter het raam, naast die vensterbank,
vaak mensen zitten. Vrije mensen die hun
krantje lezen. Of bij een lekker kopje
koffie een puzzeltje maken. Die dagelijks
gewoon genieten van hun vrijheid.
Lekker, niet meer naar hun baas hoeven.
En in plaats van medelijden, of 'dat zal
mij niet gebeuren', het verschijnsel
gewoon zien als ook jouw toekomst. In
elk geval een respectvolle keuze die een
mens kan maken na een leven van
werken en plicht. Dat het na gedane
arbeid goed rusten is. Een legitieme
manier. En natuurlijk mag jij en een ieder
ander zijn vrije tijd anders invullen. En
als je toch die geraniums wil blijven
gebruiken, maak er dan een zegening van,
een pluspunt in plaats van een verwijt of
vorm van gebrek of nalatigheid. Zo van;
– “He, he, eindelijk lekker achter......”.
En inderdaad, ook ik zit bijna dagelijks,
een poosje of wat langer, in de stoel
achter het raam.

Ik lees daar het ochtendblad, de gratis
kranten en de reclamefolders. En als dan
nog even niks anders te doen is, ligt er
ook nog wel een puzzelboekje. En met
dat al had ik best wel vrede, maar vind
intussen wel dat iets te lang kan duren.
Zo lijkt het mij mogelijk dat ik een deel
van de krant(en) laat vervallen – de vele
narigheid maakt ook verdrietig – en ga
vervangen – want dat hoort, vervangen –
door iets anders. Bijvoorbeeld het lezen
van een boek. Hetgeen ik ook wel weer
doe vanuit die stoel naast de vensterbank.
En alles wat ik doe – dat je het weet – is
bij gebrek aan beter. Of bij gebrek aan
iets anders. En iets anders kan – gelukkig
– gerust iets slechters zijn. Iets
vervelends. En altijd in vrijheid. Ik moet
niks ik mag alles. Het hele leven bestaat
uit het maken van keuzen. En als man
alleen, ik hoef alleen maar rekening te
houden met mezelf. En uiteraard met
soms onveranderbare omstandigheden.
En omdat veranderen op mijn leeftijd
bijna onmogelijk is, is het zaak te leren
omgaan met die onveranderbare
omstandigheden. Niet altijd even
gemakkelijk.
Aart Krijgsman
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Computers
We gaan weer beginnen!

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.

In januari gaan we weer beginnen met
workshops voor computertoepassingen.
Het worden dus ook deze keer geen lessen
maar korte cursusjes over een toepassing of
programma.
Men kan dan steeds kiezen of men een
workshop voor zichzelf nuttig vindt.
We beginnen weer met toepassingen van de
Apple iPad. Voor de Android tablets en PC
zoeken we nog naar iemand die daarvoor
enkele Workshops wil verzorgen.
Er zijn wat toezeggingen daarvoor dus dat
zal hopelijk gaan lukken.
Begin januari krijgen alle leden een mail
waarna men zich aanmelden.
De keuze van de onderwerpen voor de
workshops staat nog niet vast. Het zal zeker
gaan over de bekende problemen zoals
vergeten wachtwoorden, verwerken en
bewerken van foto´s en het versturen
daarvan. En zeker ook over de steeds weer
nieuwe mogelijkheden die na elke nieuwe
update weer ontdekt kunnen worden.
Tot dan! John de Kievith

Politici kun je nooit vertrouwen,
dat is zeker en gewis.
Zij beloven een brug te bouwen,
ook als er geen water is.
Herman Vos

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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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

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!

Hoofdgerechten :

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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Gesprek met eigenaar LaCena
“Je kunt alleen maar vermenigvuldigen als je ook kunt delen”
Richard Spierenburg, kwam 3 jaar geleden met vrouw Laura en
dochter Lynn Nola naar Spanje om uit idealisme een restaurant te
beginnen. In Nederland leidt Richard cateringsbedrijf Meinders dat hij
samen met zijn broers heeft opgebouwd. Wat in 1990 begon met een
delicatessewinkel groeide uit tot een immens grote organisatie met
wel 100 personeelsleden en een omzet van € 13 miljoen. Klanten zijn
m.n. Rondvaartboten in Amsterdam, de Dinnershows in Aalsmeer
maar ook groepen Daklozen.
In Albir bouwden ze Restaurant LaCena op uit het
niets. “We hadden het in begin heel zwaar” bekent
Richard. “Er waren dagen dat we het moesten doen
met € 80,- omzet. Zonder de financiële reserves uit
het bedrijf in NL hadden we het ook niet gered. De
kentering kwam met name toen we kennismaakten
met NVCB en we steeds meer klanten kregen nadat
we ook de inrichting en aankleding van het restaurant hadden verbeterd.
Vorige jaar juni kwam LaCena in Altea erbij en in
maart van dit jaar Benidorm.
Het Personeel van onze restaurants zijn het gezicht
van LaCena. Wij faciliteren alleen. Het wordt een
soort familie van inmiddels 20 mannen en vrouwen.
Ze worden beloond volgens Nederlandse normen
met doorbetaalde vakanties. Ook krijgen ze alle
kansen binnen de organisatie. Kok Felix was ooit
elders afwasser, had een passie voor eten en is bij
ons nu, na professionele begeleiding verantwoordelijk voor wat er in de 3 restaurants op tafel komt.
Een keer per maand zitten we bij elkaar en bespreken we de gang van zaken.

Elk jaar wijzigen we de kaart waarin we natuurlijk
het goede uit het vorig jaar behouden.
We krijgen graag feedback van onze klanten waar
we meteen wat mee doen. Men wilde b.v. meer
vegetarische gerechten op de kaart en een prullenbak op het dames toilet. Als de klant dan de volgende keer komt, is dat gerealiseerd. Ook serveren we
op verzoek onze frieten voortaan zonder zout
Om de andere week ga ik naar mijn bedrijf in Nederland en neem vaak een een personeelslid mee om
kennis te maken met het gebeuren daar. Als ik hier
ben sta ik het liefst achter de bar of ben aan het
poetsen.

Toekomst
Al het geld dat we met LaCena verdienen wordt er
weer in gestopt. Het doel is om samen met onze
medewerkers het bedrijf op te bouwen en voor een
van hen mogelijk een platvorm te creëren om het in
franchise over te nemen.
Hoewel je vanuit het restaurant in Altea een prachtig
uitzicht op zee hebt, ligt ons hart en emotie bij het
Kwaliteit staat voorop, alles is vers, dus geen
restaurant in Albir omdat we daar zijn gestart. Dat
diepvriesproducten en geen magnetrons in onze
doen we nooit weg. We kennen daar al onze klanten
restaurants. Bij de aankleding is gelet op elk detail.
en hebben met velen een goede band. We gaan niet
Geen koelkasten in de eetzaal. Aan de muur hangt
meer terug naar NL. Onze dochter is 6 jaar oud gaat
een foto van onze dochter.
naar een Spaanse school. Ze spreekt vloeiend
Spaans naast het Nederlands en Engels......om
Verder speelt millieu een belangrijke rol; we hebben jaloers op te worden. We hopen dat zij als ze groot is
de plastic rietjes al vervangen. Ook is verspilling een LaCena van ons gaat overnemen.”
item. Niet te volle borden waarvan naderhand een
deel moet worden weggegooid. Onze gasten krijgen Op Kerstavond en Oudjaarsdag is LaCena gesloten
maar op alle andere dagen bent u van harte welkom.
meer vers gegrilde groenten of frieten als ze dat
willen. We betrekken ook zoveel mogeljk producten
Marianne de Wit, redactie
lokaal om het vervoer over de weg te beperken.
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Ik las in El PAÍS
Zijn twee maatjes houden de kudde
voortdurend in de gaten en reageren op het
Hij ontbreekt in geen enkele kerststal, dus kleinste gebaar van Eugenio. Sinds
is er een goede aanleiding om voor het
ongeveer een jaar wordt hij ook nog
decembernummer van Por Favor eens in te vergezeld door twee “mastines”, Pepa
gaan op het leven van een Spaanse herder. Pigen Sastra, een ander Spaans hondenras.
Zijn naam is Eugenio Rodrigues.
Het zijn grote dogachtige honden en hun
Met zijn kudde schapen brengt hij wat
taak is de wolven te verjagen die een
levendigheid in het monotone
bedreiging vormen voor de schapen.
Castiliaanse landschap.
De familie is compleet met een ezel,
Net als alle andere dagen is hij er
die alles draagt wat Rodrigues in
in alle vroegte op uit
de loop van de dag
getrokken met een
nodig heeft. En niet in
troep dieren. Hij
de laatste plaats dus
weet niet beter,
de proviand die in
want hij doet dit
een leren knapzak
werk al sinds zijn
wordt bewaard.
jonge jaren. En nu is hij 76 en
Eugenio is er zeker
de laatste herder van zijn dorp Robladillo, van, dat hij met niemand ter wereld zou
op een half uur rijden van Valladolid.
willen ruilen als het om zijn beroep van
Hij wordt altijd begeleid door een stel
herder gaat. Hij geniet van de vroege uren
zogenaamde “careas”een ras van Spaanse onder de blote hemel, waarin hij de zon
herdershonden. Het zijn vlugge, pittige
ziet opkomen. En vervelen doet hij zich
hondjes, ideaal om een groep onwillige
nooit, want hij heeft altijd zijn radio bij
schapen in het gareel te houden.
zich, waarmee hij kan afstemmen op
In de loop van de jaren hebben tientallen
nieuws en sportzenders . Hij heeft ooit in
dieren van dit ras hem geassisteerd. Ze
de bouw gewerkt als ongeschoolde
hadden de meest uiteenlopende namen,
arbeider en volgens hem waren dat de
zoals De Gaulle of Ghandi of ET.
slechtste jaren van zijn leven. Voorlopig
Op dit moment wordt hij geholpen door
wil hij ook nog niet met pensioen. Hij wil
twee teefjes. De oudste is de zes jaar oude er nog steeds iedere dag op uittrekken met
Lisa, genoemd naar een van de personen
zijn kudde en de honden, zolang hij het
uit de strip The Simpsons. En dan is er
nog kan. “De vrijheid die dit landschap je
haar dochter van acht maanden Laika, die geeft is veel meer waard dan al het geld
de naam kreeg van het beroemde
van de wereld” is zijn leefregel.
ruimtehondje.
Chris van der Gennip van der Scheer
Herder voor het leven

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 Henk Schonewille
Als ik mijn auto bij de club parkeer achter een BMW, stapt
Henk eruit en blijkt dat ik onderweg steeds achter hem heb
gereden. In het clubgebouw zijn velen aan het biljarten en
anderen zijn bezig met de computer. Normaal biljart Henk
ook mee.
Het is mooi weer en om niemand te storen zoeken we voor
ons gesprek een plekje op ons prachtig overdekte terras.
Henk is in 1943 geboren in Sleen, een plaats ca. 8 km.
verwijderd van de dierentuin in Emmen. Vandaag praat ik
met een echte dierenliefhebber.
Henk is thuis opgegroeid met katten in
huis. En toen hij trouwde met Liesbeth
kwamen er natuurlijk ook weer katten.
Overigens geen gewone katten, maar langharige Perzen. Als ik Henk vraag waarom
hij geen katten uit het asiel heeft gehaald
zegt hij dat hij daar toen nog niet zo bij
stilstond. Wel collecteerde hij elk jaar op 4
oktober (dierendag) voor het asiel en haalde met zijn bus veel geld op. Henk steunde
daarnaast veel goede doelen, als ze maar
met dieren te maken hadden. Ja en hij
stemt natuurlijk op de partij van de Dieren,
niet omdat Marianne Thieme er zo goed
uitziet. Nee, hij zag liever die fellere Dion
Graus van de PVV op die plek.
Henk is ervan overtuigd dat al die problemen met de grootgrazers in de Oostvaardersplassen zich niet hadden voorgedaan als men bij de start ervoor had gezorgd dat deze dieren, of een deel daarvan,
zich niet hadden kunnen voortplanten.
Henk had een eigen assurantiekantoor, net
als zijn vader. In die tijd liepen verzekeringsagenten met geldtassen over hun
schouder vol met contant geïnde verzekeringspremies. Dat zou in deze tijd niet
meer goed gaan. Ook moesten borderels
handmatig worden ingevuld en geteld. Je
kunt je dat tegenwoordig niet meer voorstellen. Trouwens later zat Henk in de
meubels zoals hij dat zelf zegt.
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Toen ze nog in Nederland woonden brachten ze lange vakanties door in Denia en
Nerja.
Dat is ook de reden dat ze 8,5 jaar geleden
in Spanje terecht zijn gekomen om te genieten van het goede klimaat. Henk woonde samen met zijn vrouw en hun inmiddels
18,5 jarige langharige Perzische
kat in een appartement in Altea
Hills. “Alles
draait om die
meid” glundert
Henk.
Ik vraag of hij
daarmee zijn vrouw bedoelt. “Nee”
reageert Henk “ik bedoel onze kat Melissa;
ze wordt vreselijk verwend. Ze krijgt de
beste brokken die er zijn, samen met het
zgn. natvoer. Ze slaapt de laatste tijd wel
veel maar ja, dat doen de meeste katachtige dieren in de natuur ook”.
Vanaf het moment dat hij in Altea Hills op
de plek waar het huisvuil van de omgeving
wordt verzameld (basura in het Spaans),
een aantal magere zwerfkatten aantreft,
zorgt Henk ervoor dat ze geen dag langer
honger lijden. Hij voert ze elke dag.
Hij is trouwens niet de enige want ook
buurvrouw Karen ontfermt zich over het
lot van de katten.
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Op een dag werd Henk tijdens een van de
voedermomenten bij de basura door een
beveiligingsfunctionaris aangesproken.
Deze vertelde dat de katten zouden worden gevangen en er een eind aan hun leven
zou worden gemaakt. De katten bezorgden
te veel overlast in de omgeving.
Voor Henk was dit onacceptabel. Hij beloofde de functionaris met een voorstel te
komen zodat de overlast zou worden beperkt en het leven van die 16 katten zou
worden gespaard. Samen met Karen
smeedde hij een plan dat werd geaccepteerd. Hij beloofde de katten te vangen en
te laten castreren of steriliseren. Op het
privéterrein van Karen bouwde Henk een
windvrij en waterdicht onderkomen voor
ze met daarin speciale voeder- en slaapplekken. In de bomen maakte hij plateaus
waarop Rosas, Sita, Bob, Sammy en de
andere katten lekker konden luieren.
Bij de basura in Altea Hills verschijnen
natuurlijk nog steeds zwerfkatten. Henk
vangt ze dan en laat ze helpen zodat ze
zich niet kunnen voortplanten. In het
onderkomen bij Karen is voor hen geen
plaats. Om snel te kunnen zien dat de kat
al is geholpen, krijgen ze tijdens de
operatie een knipje in een van de oren.
Bewoners van Altea Hills reageren verschillend op het feit dat de katten worden
gevoerd.
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Sommigen steken hun duim op als ze het
zien of stoppen Henk wat geld toe als
bijdrage voor de kosten bij de dierenarts of
voor het voer. Er zijn echter ook boze
reacties van omwonenden die vinden dat
de katten muizen moeten vangen.
Sinds 1,5 jaar wonen Melissa, Liesbeth en
Henk in Albir maar nog steeds verzorgt hij
3 dagen in de week de katten in Altea
Hills. De andere 4 dagen doet Karen dat.
Henk stelt het bijzonder op prijs dat hij
van clubleden regelmatig wat voer voor de
katten ontvangt.
Inmiddels is een aantal van de 16 katten
van ouderdom overleden. Sinds een paar
maanden worden echter Sita en Rosas
vermist en is een andere kat moedwillig
verwond. Henk heeft afbeeldingen van de
vermiste katten afgedrukt om bij de basura
op te hangen. Daarbij heeft hij een flinke
beloning uitgeloofd voor de ‘gouden tip’!
Henk is op zoek naar een woning met een
stuk grond waar hij een geschikte verblijfplaats voor zijn vriendjes uit Altea Hills
kan maken. Deze woning moet natuurlijk
ook de goedkeuring van zijn vrouw
Liesbeth wegdragen die naast de katten
ook nog graag mensen om zich heen ziet.
Als u een tip voor hem heeft.......!!!
Henk wenst iedereen een diervriendelijk
verblijf in Spanje toe.
Marianne de Wit, redactie
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