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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

januari 2019

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 11.45 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
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
Leonie Alders

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

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
Tennis

Margaret de Vree
Ton van der Klei

673 397 320
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
Allereerst wil ik iedereen vanaf deze plaats een heel voorspoedig nieuwjaar toewensen.
Voorspoed niet zozeer in materiële zin maar vooral in gezondheid en geluk. Want steeds weer blijkt dat er niets gaat boven
gezondheid en welbevinden.
Ook met onze vereniging hoop ik dat het voorspoedig zal blijven gaan, ook hier niet in materiële zin want wat dat betreft
zijn de zorgen wel verleden tijd.
In het nieuwe jaar zal ook onze vereniging zich, nog meer dan voorheen, gaan
richten op welbevinden. Dat is moeilijker dan gedacht, want hoe maak je het de
leden naar hun zin, wat zijn de behoeften van de overwinteraars aan onze mooie
Costa?
Maar wat er ook zal worden georganiseerd, welke activiteiten er ook op touw
worden gezet, er zullen altijd voldoende mensen nodig zijn om dat uit te voeren.
En daar zit wel een probleempje, veel leden zijn gewoon lid en willen na een
leven van werken nu van hun verblijf aan de Costa genieten en zich niet allerlei
zorgen en drukte op de hals halen.
Toch moeten we voorkomen dat we allemaal achteroverleunen en wachten op
wat er wordt georganiseerd of letterlijk wordt voorgeschoteld.
Als voorzitter zie ik in het algemeen enige tekenen van zelfgenoegzaamheid en
matheid, misschien als reactie op de turbulente jaren die achter ons liggen wat
begrijpelijk is maar waar we ons niet bij neer moeten leggen.
Het bestuur zal dat zeker niet doen en zoekt naar mogelijkheden om meer dynamiek en elan in de vereniging te brengen.
Zo zou er op verschillende terreinen samenwerking met andere verenigingen
gezocht kunnen worden, leuk samen wandelen, jeu de boulen of fietsen.
Ook het bereiden van de gezellige thema-maaltijden zou kunnen worden uitbesteed, zelfs de organisatie van een feest kan aan anderen worden overgelaten
zoals we met de Indische middag op 12 januari gaan uitproberen.
Maar de basis van de vereniging blijft het in stand houden van activiteiten die
door de leden zijn opgezet en waarvoor belangstelling voor is om mee te doen.
In het nieuwe jaar zal daar geen verandering in komen.
Sjef van Hamelveld, voorzitter
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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
Valentijns puzzelrit
Entertainment voorstellingen.

Maart
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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Bestuursmededelingen
Whatsappgroep voor boulers

Gebruik van de keuken of bar
Veel activiteiten maken gebruik van de
keuken of bar voor de hapjes en drankjes waarmee de activiteit net weer wat
gezelliger kan worden gemaakt.
Helaas komt het voor dat de keuken of
bar niet schoon en opgeruimd is achtergelaten. Dat is voor de volgende gebruiker natuurlijk heel vervelend. Je komt
niet om de achtergelaten rommel van
een ander op te ruimen maar om iets
leuks voor je eigen activiteit te doen.
Eigenlijk is het heel eenvoudig, alles
wat je overhoop haalt of vuil maakt
gewoon weer zelf opruimen of afwassen….
Het grote werk wordt eens per week al
door Marcha gedaan, dus het bijhouden
van de vloer, ramen en dergelijke is geregeld. Maar de potten en pannen kookplaat of de frituur horen daar uitdrukkelijk niet bij.
Het bestuur hoopt dat iedereen in het
vervolg wat meer gaat letten op schoon
en plezierig houden van onze keuken en
bar.

Het bij onze vereniging eens zo populaire
Jeu de Boules wil dit seizoen maar
moeizaam op gang komen.
Er is wel degelijk belangstellng maar het
weer werkte in november bepaald niet
mee waardoor het steeds onduidelijk was
of er wel of niet gebould zou worden.
Daardoor kwamen er weer liefhebbrs
voor niets omdat anderen weer dachten
dat het vast niet door zou gaan enz.
Om dit probleem op te lossen zal er een
Whatsappgroep worden opgericht zodat
elke Bouler weet of en door wie er wordt
gebould.
Dit idee is al een tijdje met succes in
gebruik geweest bij de tennissers maar
moet door tijdelijke problemen met de
sleutels ook daar weer nieuw leven
worden ingeblazen.
Via de mailing aan de leden kan iedereen
die wil meedoen aan het jeu de boulen of
tennissen hun mobiele telefoonnummer
opgeven voor deelname aan de Whatsappgroep.
Wel moet Whatsapp op de eigen telefoon
worden geïnstalleerd zijn, als dat nog
niet het geval is zou dat toch wel heel
verstandig zijn want anders mis je de
mogelijkheid om telefoongesprekken
gratis of bijna gratis te voeren.
Binnenkort krijgen alle leden dus de
mogelijkheid om aan te melden bij de
Whatsappgroep Jeu de Boules.
Wellicht ook voor de tennisgroep en
andere groepen zoals wandelen
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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
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Openingstijden keuken :
Middag 13h-15h.
Avond 19h-23h.
MA-DI Gesloten.

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Mededelingen
Nieuwjaars-Bingo!

Op zondag 20 januari houden we
weer de grote Nieuwjaarbingo.
Vooraf is er eerst nog een gezellige
koffie-inloop om nog wat bij te
praten want heel wat leden zullen
net terug zijn uit Nederland.
Met de Bingo pakken we flink uit;
extra mooie prijzen en lekkere
hapjes als tussendoortjes.
De laatste ronde zal heel apart zijn,
dat wordt een Bingo met muziek!
De bingokaart heeft dan geen cijfers
maar titels van gezellige,
herkenbare muzieknummers!
De nummers worden willekeurig
afgespeeld en op de kaart
aangekruist! De winnaar krijgt
natuurlijk een muzikale prijs!
Evenemententeam

Om meer over mijn versjes te weten,
stuurde ik ze naar beroemde poëten.
Slechts een had een beetje fatsoen!
Hij schreef,
Ik heb ze allemaal twee keer gelezen,
en dat zou jij ook eens moeten doen!
Herman Vos

Geachte redactie,
Soms kijk ik wel hoofdschuddend naar het
onderwijs van tegenwoordig.
Zelf zat ik van 1945 tot 1951 op de lagere
school op de Overtoom in Amsterdam.
Er zaten toen wel 52 kinderen in de klas die
allemaal in 4 rijen, twee aan twee, in banken
zaten.
Er was een kind in de klas, die ze tegenwoordig zouden bestempelen als een kind
met ADHD, een beetje druk dus. Maar de
meester maakte daar altijd korte metten mee.
Als het niet ging zoals het moest dan pakte hij
hem bij kop en kont en liet hem even afkoelen
op de gang! De meester was de baas in de
klas, en dat wist iedereen.
Het was niet zoals tegenwoordig, dat iedereen
in de klas maar voor zijn beurt praat; het was
rustig en je kreeg goed onderwijs.
Tegenwoordig komen in de klas allerlei onnodige zaken voorbij en het rekenen en taal
komen in het gedrang.
De kinderen zitten gewoon met petjes op in
de klas, soms ook nog met “energiedrankjes“
op tafel! Er zal zeker geen rust zijn in zo´n
klas.
Als er nu 24 kinderen in een klas zitten zijn er
al problemen. De meester of juf kan de druk
dan al niet meer aan en raakt overspannen.
De eerste veranderingen zijn volgens mij
gekomen toen kinderen, die net droog achter
hun oren waren, de leerkrachten mochten
aanspreken met Jan en Piet; toen is het
verval begonnen. Kinderen weten nu niet
meer waar hun plaats is.
Want het is zo dat vroeger de leerkrachten het
onderwijs prima voor elkaar kregen met zoveel kinderen in de klas.
Het zou nu, met alle moderne hulp en hulpmiddellen, zeker moeten kunnen met de helft
minder leerlingen in de klas.
MVG Nel Meyer
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Van de redactie
Allereerst wensen we u een goed en
gezond 2019.
Ook in het nieuwe jaar zetten we ons
beste beentje weer voor bij het maken
van ons maandblad en rekenen daarbij
op uw hulp. U weet, u kunt ons altijd
foto’s en verhalen sturen en wij maken
er een leuk artikel van.
In het vorige nummer hebben we al
aangekondigd dat we hier en daar wat
willen veranderen maar natuurlijk het
goede willen behouden.
We zouden het erg op prijs stellen als u
ons zou laten weten wat u graag in de
Por Favor zou willen opnemen.
Dus wat mist u of wat zou u anders
willen. Wij gaan er dan mee aan de slag.
Als u het verhaal zelf schrijft mag het
overal over gaan; belevenissen van
leden zijn altijd leuk om te lezen.
Leest u ergens een goed stuk waarvan u
denkt: dat is wel iets voor in de Por
Favor!
Dat is ook goed maar dan moet het wel
dicht bij huis blijven als het ware, het
moet dan over de Costa gaan of over
voorvallen waar we allemaal mee te
maken kunnen hebben of krijgen.
Marianne en John

Petra Beumer
speelt 3e klarinet in de harmonie en
zoek medemuzikanten om samen te
spelen.
Mail: pejbeumer@hotmail.com

januari 2019

Met dank aan de sponsors….
Onze NVCB is heel blij met sponsors als
HCB (hoofdsponsor) en de restaurants
La Cena en Buena Vista.
HCB sponsort direct en de restaurants
leverden dit jaar weer een flinke bijdrage
in de vorm van hapjes en dranken bij de
verschillende gelegenheden.
Zo ook bij het kerstdiner op 20
december. De keukenbrigade wil daarom
een extra dank uitspreken voor de
sponsors aan dat kerstdiner
La Cena en Buena Vista.
Met behulp van deze beide restaurants
kunnen we weer iets meer sparen voor de
zo hoognodige Warmhoudoven.
En hartelijk dank aan de leden, die ons
zo gewaardeerd en bedankt hebben voor
het vele werk.
Keukenteam NVCB

Tekenen en schilderen
op donderdagochtend
10.00 – 12.00 uur
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 deel-nemers
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
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Mededelingen
Hartelijk dank
Wij willen van deze gelegenheid gebruikmaken om alle mensen die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet voor de
club hartelijk te bedanken, voor wat ze
hebben gedaan.
Hierbij denken we aan het bestuur, de
mensen achter de bar, de mensen die
leiding geven aan de diverse afdelingen
de gastvrouwen, de mensen van de
ledenadministratie, de redactie van ons
mooie clubblad en alle vrijwilligers die
helpen bij de diverse gezellige maaltijden.
Voor twee mensen maken wij een
uitzondering om die met naam te noemen
en dat zijn Annemiek Post, voor haar
tomeloze inzet en Guus Schaaf voor alles
wat hij doet om de diverse sponsoren
binnen te halen en daarmee ook de nodige
financiën voor de club.

Biljart Tweekamp NCVB-Calpe
Op zaterdag 23 maart wordt er in ons
gebouw weer de traditionele biljart
tweekamp gehouden door de teams van
de NVCB en de Nederlandstalige
vereniging Calpe.
Er wordt Libre en Driebanden gespeeld
en gezien de uitslagen van vorige jaren
beloofd het weer een spannende aangelegenheid te worden.
Belangstellenden of aspirant-biljarters
zijn welkom als toeschouwers.
Er is een lichte lunch te verkrijgen voor
6 euro per persoon.
Ons gebouw is open om 9.00 uur en de
tweekamp begint om 10.00 uur.
Maarten v.d Heijden en Rob Bakker

Lieve mensen nogmaals bedankt en wij
wensen iedereen en natuurlijk alle leden
van de club een voorspoedig en gelukkig
2019

Wanna en Frank van der Swaluw
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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
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Martin Hamers
Martin Hamers is al heeeel lang lid van onze NVCB. Dat Martin een vruchtbare pen
heeft weten we ook heel lang, al een aantal jaren schijft hij een leuke en leerzame
column in het bekende weekblad voor de Costa: “De Hallo”, altijd over taal en dan
meestal over de bijzonderheden van de Spaanse taal.
Martin heeft vroeger al eens voor ons NVCB-maandblad geschreven en heeft beloofd
weer regelmatig een bijdrage aan ons blad te zullen leveren.

DIALECT
Het dialect is steeds meer aan het
verdwijnen en dat is erg jammer.
Onder invloed van radio en TV waar het
zogenaamde Algemeen Beschaafd
Nederlands de norm is.
De streektalen dreigen daarmee
langzaam te verdwijnen en dat is
bijzonder spijtig omdat mensen juist in
hun eigen platte dialect dingen konden
uitdrukken die je met het ABN soms
minder goed kunt duiden.
Wat vooral opvalt zijn de vertederende
termen die soms werden gebruikt.
Ik ben al vele jaren geleden geboren in
Tilburg.
Sommige onder u zullen nu zeggen of
denken: oooh, wat erg Martin maar beste
mensen, waar je geboren wordt kun je
niet uitkiezen en waar je begraven wordt
meestal wel.
Mij kwam dezer dagen een boekje onder
ogen getiteld: Prentenbuukske dat bestaat uit steeds een eenvoudige tekening
met daarbij in Tilburgs dialect commentaar.
Ik ga u uit dit boekje hieronder één uittreksel geven.
U moet zich een tekening indenken
waarop twee oudere vrouwen en een
oude man gebogen staan over de wieg
van een pasgeborene en in hun eigen
dialect dit wondertje becommentariëren.
Ter verduidelijking zal ik een aantal
woorden ¨vertalen¨.
verder op pag. 19

Oproep!!!
Het onderhoudsteam zoekt ter
ondersteuning een man/ vrouw
die ons wil helpen de omgeving
van ons clubhuis een beter aanzien te geven.
Overal komen in de groenstroken ongewilde planten en
gewassen tevoorschijn die verwijderd moeten worden maar
zelf hebben we het te druk met
technische zaken.
We zoeken iemand die een paar
uurtjes tijd heeft.
Het is echt niet de bedoeling dat
er veel grof werk verricht
wordt. Hier en daar een bloembak vullen en wat schoffelen
e.d. En een beetje beweging is
nog gezond ook.
Meld je gewoon aan bij het
onderhoudsteam.
Maarten en Janus

Ik zeg het met een gulle lach.
Morgen is altijd mijn drukste dag.
Herman Vos
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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

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

januari 2019

vervolg van pag. 17

WELKOM IN DEES WONDERSCHÔNE WÈRELD
Schôn geschaopen, schattig kientje
(mooi geschapen, schattig kindje)
drölleke (schatje) van vléés èn bloed
as un mölleke geborge (molletje geborgen)
in oew wiegske schoon (mooi) en goed
klutje (onschuldig wezentje), dè van God gin kwaod wit
blozend brökske onverstaand (blozend stukje onverstand)
ziende blènd (blind), dé lèèft en leutert (praat)
tussen tuul (tule) en tussen kaant (kant)
kekt dan toch is, bruurke (broertje),
bluujke (bloedje van een kind)
want den heemel zie zóh blauw
en de botterblommen blinken (boterbloemen)
van de weelde én den daauw
wiegend valt den appelbloesem
in un sneeuwwit-frisse spraai (sprei)
lee (ligt) rontelom ut appelbumke
(rondom het appelboompje)
ôôh zô kustelijk (kostelijk mooi) en fraai
zonbeschenen lee (ligt) mun hôfke (moestuin)
en in bloesem, blad en blom
bloeit ut felle jonge lèève (leven)
in de stilte rontelom
Wôrrum (waarom) bloeit dé appelbômke
wôrrum zie de lucht zò blaauw
moette dé (dat) nog vraoge klutje (schatje)
enkelt en alleen om jou.

Ik weet niet of u dat nou ook heeft als u dit leest maar het dialect drukt in mijn opinie
een zekere geborgenheid uit van mensen onder elkaar.
Vroeger was de wereld niet veel groter dan de directe omgeving en was het volgende
dorp al een andere wereld.
Door de zogenoemde globalisatie is dat allemaal veranderd en zijn we nu elk moment
op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurt.
Of we daar nou zo veel gelukkiger van zijn geworden moet eenieder voor zich maar
uitmaken.
Saludos de Martin (Houdoe van Martin)
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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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Govert Erren
Govert Erren is alweer een aantal jaren lid van onze NVCB. Pas nu kwamen we er
achter dat hij heel bijzondere verhalen kan schrijven, in de komende maanden gaan
we daar wat van plaatsen.
De verhalen zijn humoristisch, absurd of vergezocht, maar altijd met een paar doordenkertjes en meestal wordt onze maatschappij een denkbeeldige spiegel voorgehouden. Zoals deze:

Respect
‘Hoeveel spotjes we ook maken,’ zegt
de ambtenaar tegen de minister,
‘mensen tonen nog steeds niet het respect voor anderen dat we graag willen
zien.
Dat komt omdat de meesten nog te
veel respect hebben voor winnaars.’
‘Tja, winnaars dwingen
dat ook af.’
‘Ze pakken het van hun
tegenstander af. Er blijft
te weinig voor hem
over. Hij wordt vernederd. Wie heeft er nu respect voor een verliezer?’
‘Wat stelt u voor?’
‘Tijdens de wedstrijd behoort de
verslaggever zijn enthousiasme over
spectaculaire acties van spelers te
temperen.
Winnaars moeten zich nederiger opstellen en de verliezer moet meer geprezen worden in de media.
Supporters weten geen maat te houden
als een team een goal maakt. Daarom
stel ik voor melancholische muziek
door de luidprekers te laten klinken in
plaats van een vrolijke deun.’
‘Prima, ik zal opdracht geven een
overheidscampagne te maken en
nieuwe richtlijnen laten opstellen voor
de omroepen.’

Banken schelden Griekse schuld
kwijt
Vijf banken in Europa waaronder de
Rabobank hebben vandaag besloten de
Griekse schulden kwijt te schelden.
De directeur van de voormalige
Boerenleenbank AAA Verweijte legt
uit dat ze berouw tonen
voor het feit dat ze
Griekenland met opzet
jarenlang overladen hebben
met torenhoge schulden.
‘Wij voelen ons schuldig
en vragen de Grieken nederig
om vergeving.’
Griekenland heeft de toegegeven
schuld van deze vijf banken onmiddellijk voor een hoge prijs verkocht
aan de ECB die de schuld vervolgens
neerlegde bij de nationale Centrale
Banken.
De Heilige Vader verklaarde dat er een
offer gebracht moest worden. Hij vroeg
zijn zoon de volledige schuld op zich te
nemen.
De Bankiers en de Grieken dansten
hand in hand op het marktplein. Zonder
enig schuldgevoel feestten zij door tot
diep in de nacht.
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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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In gesprek met Ida Oomes
Op de Finca Villa Pepi word ik allerhartelijkst verwelkomd
door Ida en haar hond Snoepie. Het ligt iets buiten het dorp
Finestrat. Ida laat me de caravan en een schattig huisje zien
waar ze familie en vrienden onder brengt als ze haar
bezoeken. Haar buren zijn Antoinette en Wim Heijnen,
“mijn beste buren en beste vrienden” laat ze me weten.
Ze heeft NVCB vele jaren geleden opgezocht om deel te
nemen aan een zangkoortje. Tegenwoordig maakt ze op
verzoek buurman Wim deel uit van de Ledenadministratie.

Ida is in 1939 geboren in Antwerpen en
werd na haar middelbare school opgeleid
aan het Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk. Haar ouders waren Vlaams
gezind en nadat Ida op 12 jarige leeftijd
het boek “De
Leeuw van
Vlaanderen” van
Hendrik
Conscience had
gelezen wilde ze
geen Frans meer
leren. Haar moeder
wist haar te
overtuigen dat - als
ze een goede Vlaming wou zijn - het juist
noodzakelijk was om Frans te kennen,
anders telde je niet mee in die tijd.

Allengs richtte de hulpverlening zich niet
enkel tot jongeren maar ook tot volwassenen o.m. voor Juridische Informatie,
Adoptie, Begeleiding van pleeggezinnen
en nog veel meer.
Er werd ook een abortuskliniek gestart
toen dat in België nog niet wettelijk was
toegestaan.
Veel ophef ontstond in Antwerpen, vertelt
Ida, toen deze organisatie zich ervoor
inzette dat er ook condoomautomaten
buiten op straat kwamen te hangen en niet
alleen in de herentoiletten. Ze werkte er 24
jaar. De groep van tien vrijwilligers had
zich in twintig jaar tijd opgewerkt tot een
organisatie van negentig bezoldigde
hulpverleners en nog eens een twintigtal
vrijwilligers.

Als puber leerde zij deze taal bij een
tweetalige jeugdbeweging Young Women
Christian Association die actief was in wel
84 landen. Zij mocht stage lopen in Engeland, Schotland en Verenigde Staten. Na
haar studies heeft ze vijf jaar in de YWCA
in Antwerpen gewerkt.
Na 5 jaar werd ze mede-oprichter van een
Jongeren Advies Centrum dat we ook in
Nederland kennen, samen met tien
vrijwilligers. De naam werd Aktiegroep
voor Maatschappelijk Onderzoek en
Kritiek. Daar werd gratis laagdrempelige
informatie en advies en zo nodig opvang
gegeven aan jongeren.

Ida ging vaak met vriendinnen op bezoek
bij vrienden in Orxeta hier in de omgeving.
Ze liet zich verleiden een boek van de
gastgever te vertalen van het Frans in het
Nederlands en kwam er daardoor wat
vaker. Ze voelde zich erg prettig in Spanje
en besloot na haar vroegpensioen in 1995
hier definitief te komen wonen.
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Toen ze het terrein samen met een van
haar vriendinnen kocht, stond dat kleine
huisje er al en een aantal amandel- en
olijfbomen. Er was geen elektriciteit en
geen water.
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Ze legde een waterput aan en gebruikte
olielampen en kaarsen als lichtbron. Na
acht jaar behelpen werd er met 38 omwonenden een Comunidad de Vecinos gesticht die moest zorgen voor de elektriciteit die er pas in 2003 kwam. In de tussentijd leverde enkele zonnepanelen energie.
Na 5 jaar is de energievoorziening overgenomen door Iberdrola. Voor het water
zit er een enorme tank in de grond en van
tijd tot tijd komen ze hem vullen.
Ze liet het huis Villa Pepi bouwen.
“Mensen in het dorp noemden me zelfs
Pepi en dachten dat ik zo heette”, vertelt
Ida. Ze verwarmt het huis met een pelletkachel. Een ruimte in de kachel is gevuld
met stukjes geperst hout die lijken op
hondenbrokken en worden verbrand. De
warme lucht wordt met behulp van stroom
geventileerd. Elke dag dat de kachel wordt
gebruikt wordt de asla leeggemaakt.
Ida heeft veel gedaan om hier te
integreren. Voordat ze naar Spanje
verhuisde studeerde ze 3 jaar Spaans.
Eenmaal hier ging ze 2 keer per week naar
gym in het dorp, zong mee in het koor,
sprak met Spaanse vrouwen en hield daar
veel contacten aan over. Al 2 keer werd ze
gevraagd voor de kandidatenlijst van de
PSOE t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Ze was vrouw en ook nog buitenlands, ideaal als lijstduwer.
Af en toe volgt ze een vergadering en een
keer per week verschaft ze op het kantoor
van de PSOE (tegenover de farmacia) van
11.00 - 13.00 uur informatie aan buitenlandse inwoners of toeristen en dat in 5
talen.
Het loopt niet storm maar dit is wel een
mooie gelegenheid om met haar Spaanse
bekenden bij te praten. Verder was ze
jarenlang actief als sociaal werkster bij de
Nederlandse thuiszorg.

januari 2019

Sinds 5 jaar heeft Ida gezelschap van de 7
jarige Snoepie, haar hond.
In de HALLO bood iemand uit Alicante
Snoepie aan. Het was een Nederlandse
man die een nieuwe vriendin had die geen
prijs stelde op de aanwezigheid van
Snoepie. “Hij had natuurlijk ook zijn
vriendin kunnen wegdoen en de hond
behouden” grapt Ida. Ze zijn onafscheidelijk evenals de bal die hij in zijn bek
heeft. Hij komt de bal steeds brengen
nadat hij door Ida is weggegooid en dat
verveelt hem nooit. “Hij is heel schrander”
laat Ida weten. “Hij begrijpt alles als ik
tegen hem praat”.

Ida heeft een dochter en twee zoons. Anke,
Joris, Joost studeerden alle drie met succes
aan de universiteit “zonder dat ze ooit zijn
blijven zitten” voegt ze er vol trots aan toe.
De twee jongsten studeerden politieke
wetenschappen en de oudste is handelsingenieur en nu met zijn doctoraal bezig.
“Een zoon is inmiddels fietsenmaker.
Fietsenmakers repareren alleen een fiets
die in hun winkel is gekocht en daarom
begon hij een bedrijfje waar hij anderen
leert hun fiets te repareren. De dochter is
bezig als cabaretière en volgt tevens een
opleiding voor stemtherapeut” lacht ze.
Ik neem afscheid van Ida en bedank haar
hartelijk voor dit boeiende gesprek.
Marianne de Wit, redactie
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Ik las in El PAÍS
Rekenen op je vingers
Voor juf Ank en haar collega’s is het een
gruwel: kinderen die op hun vingers
rekenen. Rekenen doe je met je hoofd en
uit je hoofd en niet met je vingers, is het
motto!
Ze zouden eigenlijk het artikel dat ik
hierover aantrof in El País Semanal eens
moeten lezen. In onze westerse landen
rekenen we op basis van
de hoeveelheid 10, dus in
het 10-tallig stelsel.
Waarom eigenlijk? Je zou
in principe ook van een
ander getal of een andere
hoeveelheid uit kunnen
gaan. Dus waarom
bijvoorbeeld niet van 6 of 13? Je hoeft
alleen maar naar je handen te kijken om
het antwoord te vinden: we hebben 10
vingers en daarmee is het tellen begonnen.
Observeer maar eens een kleuter, die nog
niet kan rekenen: hij gebruikt zijn vingers
om een hoeveelheid aan te geven en op te
tellen en af te trekken. Die basis van 10
cijfers is niet iets van de laatste eeuwen.
Al 6000 jaar geleden in de omgeving van
de Zwarte Zee (op de steppen van de
Oekraïne of in Anatolië wie zal het
zeggen?) wordt er gerekend met tientallen
en komen de namen van de cijfers al in de
taal voor. Van daaruit komen ze terecht in
het Grieks, het Romeins en in de
Germaanse talen, tot zelfs in het Sanskriet.
Maar ook in andere vroege culturen, die
geen toegang hebben tot de Europese
beschaving zie je het tellen op basis van
10 spontaan ontstaan. Onafhankelijk van
elkaar worden in oude Australische en
Congolese talen en in het Mandarijn
sporen teruggevonden van het 10-tallig
stelsel.

In sommige talen zie je ook nog sporen
van het samengaan tussen de
hoeveelheden 20 en 10, zoals bijvoorbeeld
in het Frans: quatre-vingt, dus vier keer
twintig om het getal tachtig aan te geven.
Je kunt ook op een andere manier op je
vingers tellen.
Als je naar de palm van je hand kijkt en je
gebruikt je duim als wijzer en je telt je
vingerkootjes, kom je op
het getal 12. Zo deden de
Sumeriërs het. Ze
kwamen tot een basis van
12 en deelden zo het jaar
in volgens de twaalf
tekens van de dieren-riem
(en onze twaalf maanden
van het jaar). En ze deelden onze tijd nog
verder in, want vanuit die indeling van 12,
ontstond ook onze tijdsindeling in 12 uren,
die we dus nog steeds gebruiken in onze
hedendaagse klok.
Er is nog een derde manier om op je
handen te tellen. Bij sommige Indianen
stammen wordt niet naar de vingers
gekeken, maar naar de ruimte tussen de
vingers. Omdat er per hand maar vier van
zijn, kom je automatisch uit op een
systeem van 8.
Een ding is zeker, in welke tijd of welke
cultuur we ook leven of hebben geleefd,
rekenen gebeurde in het begin altijd via
het tellen op onze handen. Zelfs de hogere
wiskunde is hiermee begonnen.
Misschien goed als juf Ank hier even bij
stilstaat als ze weer eens een leerling op de
vingers tikt?

Chris van der Gennip van der Scheer
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RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Wij bieden u iedere dag een lunch-menu aan
bereid door onze chef-kok.
Voorgerechten :

Spaghetti Bolognese, Vissoep
Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail, Hertenpaté
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten :

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Varkenshaas met Champignonsaus
Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus (supplement € 2,00)
Zalmfilet of Dorada (supplement € 2,00)
Groenten en frites
Dessert :

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
Elke week

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

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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Computers
Vertaal programma`s
Alweer een aantal jaren is het mogelijk om
met de computer een tekst te vertalen.
Dat lukt aardig maar een echt briljante
vertaling moet toch niet worden verwacht.
Wel worden de programma`s steeds beter,
het (vertaal) vermogen wordt steeds weer
verder ontwikkeld.
Ook zijn er vertalers waar geen tekst hoeft te
worden ingetikt maar waar men de tekst
gewoon in kan spreken!
Onlangs ontdekte ik een vertaler waarin
beurtelings in een andere taal tekst ingesproken kan worden die dan netjes wordt
vertaald in de taal die men wenst.
Bij die vertaler drukt u op de knop NL en
spreekt de tekst in, de vertaling komt op het
scherm en wordt ook, vertaald en wel,
uitgesproken!
Daarna kan een ander in hetzelfde programma op de knop Spaans drukken en iets in het
Spaans zeggen, dat wordt dan weer in het
Nederlands uitgesproken…
Het is dus mogelijk om met dit programma
op de telefoon direct te communiceren met
iemand anders in welke taal dan ook!

Ik kocht Nordic loopstokken
en Falke wandelsokken.
Na 500 meter vroegen die al om pauze.
U raadt het al, het waren zeurkousen.

In Appstore en Playstore: Translate voice
Herman Vos
John de Kievith
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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
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We schrijven al weer 2019, wat gaat de
Het werd een genoeglijke avond met veel
tijd toch snel!
positieve reacties dus voor herhaling vatOnze beste wensen voor een voorspoedig baar.
en vooral gezond nieuwjaar hopelijk met
veel gezellige bridge sessies.
We hebben weer een gezellige maand
achter de rug vol feestdagen.
Ook de bridge wilde niet achterblijven en
op dinsdag 11 december gingen we met
38 bridgers gezellig uit eten in een knus
en goed restaurant.
Op de eerste plaats de afgelopen maanden
9 november
Rietje Oudenrijn en Pieter van Reede
13 november
José Smit en Corrie v.d. Vlies
16 november
Anneke Carrière en Albert Bausch
20 november
Rietje Oudenrijn en Pieter van Reede
23 november
Corrie v.d.Vlies en Ben Droogh
27 november
Anneke Carrière en Trijnie Filius
30 november
Joke en Aart van Nes
4 december
Rona en George Le Doux
7 december
Lied Bergenhenegouwen en Bep v.d. Breggen
11 december
Babs v.d. Willigen en Lex v.d. Brink
11 december
Mieke Hendricks en Herman Vos
14 december
Egbert Mulder en Harry Vink

%
65,83
62,50
69,38
60,76
65,83
65,18
59,38
65,42
61,88
67,36
59,17
66,25

A lijn
B lijn

Janny van Spronsen, coördinator
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www.eurocarslanucia.com

VERHUIZEN
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Koop en Verkoop
Ik ben nog fit van lijf en verstand
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs 's Heerens wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op 't oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.
En 's morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
Keurige 50 cc scooter te koop.
Slechts 5.000 km gereden.
APK tot 2020
Vraagprijs slechts 500 euro
Tel. 0031 630 190 610
TV. Sony Bravia 32”, 50 euro.
Ook een Canal Digitaal decoder
met nog 10 maanden
familiepakket.
200 euro
Tel.: 669419970

Gevraagd:
80 cm satellietschotel
Dinie, via tel. 648 772 105
Dringend gezocht
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
Petra Beumer
Speelt 3e klarinet in harmonie en
zoek medemuzikanten om samen
te spelen.
Mail: pejbeumer@hotmail.com

Ik kocht Nordic loopstokken
en Falke wandelsokken.
Na 500 meter vroegen die al om pauze.
U raadt het al, het waren zeurkousen.
Herman Vos

Annie M.G. Schmidt
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Puur Praktisch
Met de Tram

Vanuit en rondom Alicante liggen tussen
verschillende plaatsen langs de kust 6
tramlijnen, de L1, L2, L3, L4, 4L en L9
met moderne wagons, waarmee het
prettig reizen is. Niet alleen praktisch,
ook leuk als uitstapje. Je ziet van alles
onderweg. Je kunt op veel plaatsen in- en uitstappen en je hoeft geen parkeerplek voor je
auto te zoeken. Bovendien is het reizen met de tram spotgoedkoop. Ik ga in dit artikel
verder in op L1 en L9.
Van Benidorm naar Denia v.v. (L9)
De tram voert door het bergachtige landschap met verschillende
tunneltjes en 1 hele hoge brug. Af en toe krijg je een glimp van de zee
te zien en om de Peñon kan je natuurlijk ook niet heen. Het station in
Denia ligt vlak bij de haven met daarachter de oude stad (casco
urbano) en het Castillo de Denia, waar een stijlvolle tunnel onderdoor
ligt voor een zeer handige doorsteek. Mooi, interessant en makkelijk
dus met de trein te ontdekken.
De stapfrequentie is 60 minuten en je kunt kaartjes kopen op het
station of in de tram bij de conducteur.
Het slechte nieuws is dat het gedeelte tussen Calpe en Denia is
gesloten omdat op de sporen moderniseringswerken worden
uitgevoerd. Om het probleem op te lossen, is een busdienst
beschikbaar. Het goede nieuws is dat deze werkzaamheden in 2019
klaar zijn.
Van Benidorm naar Alicante v.v. (L1)
Als je b.v. naar Alicante of naar het winkelcentrum La Marina wilt en
je woont in Altea, Albir of Alfaz kun je daar L9 pakken en in
Benidorm overstappen op L1. Ik ben vorige week uitgestapt in El
Campello. Had zoveel gehoord over de mooie boulevards. Je stapt
dicht bij een van die boulevards uit. Het is nu natuurlijk te
koud om te zwemmen maar je kunt er een heerlijke wandeling
maken zo lang als je wilt. Het seizoen is nu voorbij maar nog
veel bars zijn open om wat te drinken en zo tegen lunchtijd
worden op de terassen van de vele restaurants de tafels gedekt
om te eten. Ik kwam terecht bij keurig restaurant waar op
woensdag en zondag alle broodjes, hapjes en drankjes slechts
1 euro kosten. Je moet dan wel even je bestelling opgeven en
ophalen bij de balie. Het heet SureñA. Al met al een erg leuke
ervaring.
Meer informatie over de trams vindt u op www.hogueras.com.
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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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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
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Promotie luxe villa´s Albir
Avenida San Marc nº 15, El Albir 03581-Alfaz Del Pi (Alicante)
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Foto galerij
We ontvingen weer leuke foto´s. Blijf insturen het is altijd leuk om even terug te
kijken en na te genieten.
Wel liefst foto´s van een NVCB evenement maar als er zich iets heel bijzonders in
de omgeving heeft voorgedaan dan kan ook daar wel een foto van worden geplaatst.
De foto mailen naar: redactie@nvcb.net

Kerstdiner 2018
Het NVCB Kerstdiner
2018 overtrof de toch al
hoge verwachtingen.
Liefst negen gangen, alles
schitterend geserveerd en
het smaakte allemaal
geweldig.
Jannie van Dongen deed
een voordracht van enkele
serieuze korte verhalen.
Ans Simons speelde als
vanouds bekende kerstliedjes op de piano.
Het keukenteam kreeg alle
lof voor de enorme inzet
en werd beloond met een
daverend applaus, met
name voor de “harde
kern” Annemieke, Guus,
Bob en Sjef.
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Nieuws uit de biljarthoek
Op 2 december jl. vond er een sportieve
strijd plaats op de groene lakens van ons
clubhuis! De biljarters van NVCB
speelden, zoals ieder jaar, tegen biljartvereniging Calpe.

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

De gasten werden al vroeg verwelkomd.
Na een lekker kopje koffie werden de
keuen gekruist en met de nodige zenuwen
maar ook deskundigheid startten ze de
strijd.
In het begin ging de krachtmeting tussen
de gladiatoren van het groene laken
aardig gelijk op. Na de lunchpauze echter
hadden de biljarters uit Calpe duidelijk
meer moeite om hun wedstrijden te
winnen.
Lag dit aan de voortreffelijke lunch,
verzorgt door onze culinaire vrijwilligers,
of kwam dat door lange reis in de vroege
ochtend van Calpe naar La Nucia. We
zullen het nooit weten.
De biljarters van NCVB wisten na een
spannend scoreverloop de beker in de
wacht te slepen. Deze stond echter nog in
Calpe. Ze hadden hem vergeten mee te
nemen of dachten misschien wel opnieuw
van de NVCB-ers te winnen.
Na een afscheidswoord en een drankje
werd deze geslaagde dag afgesloten met
een tevreden gevoel.
Calpe bedankt en tot volgende keer
enne .... vergeet de beker niet.
Spelers NVCB gefeliciteerd!
Groeten Janus

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
Pagina 41

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

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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Een natuurlijk alternatief

Avocado

Avocado’s zijn hip! 'Het groene goud'
is niet alleen lekker maar ook nog
eens heel gezond. Ben jij nog niet
overtuigd? Lees dan snel deze 6
redenen waarom je (meer) avocado
moet eten.
1. Ze zitten vol voedingsstoffen
Avocado zit bomvol vitaminen en
mineralen. De vrucht is onder andere
rijk aan vitamine B, C, E en K en
bevat veel magnesium, kalium, zink
en ijzer.
2. Verkleint de kans op hart- en
vaatziekten
De combinatie van zijn lage gehalte
verzadigde vetten en hoge gehalte
onverzadigde vetten helpt de LDLcholesterol te verlagen en de HDLcholesterol in balans te houden.
Bovendien helpen avocado’s je
insulinegevoeligheid te verbeteren en
helpen de antioxidanten ontstekingen
te voorkomen.

3. Beschermt tegen oogziekten
Avocado’s zijn rijk aan luteïne en
zeaxanthine.
Dat zijn antioxidanten die belangrijk
zijn voor de gezondheid van je ogen.
Ze verlagen onder andere het risico
op maculadegeneratie: een
oogaandoening waarbij de
gezichtsscherpte afneemt.
4. Helpt veroudering tegen te gaan
Avocado’s bevatten stoffen als
carotenoïden en luteïne, die het
verouderingsproces afremmen. De
stoffen beschermen ook tegen uvstraling, waardoor je huid soepel en
gezond blijft.
5. Helpt je gewicht te verliezen
Hoewel avocado’s relatief veel
calorieën en vet bevatten, kunnen ze
je toch helpen gewicht te verliezen.
De onverzadigde vetten en vezels in
avocado’s geven je een verzadigd
gevoel, waardoor je minder snel terug
honger hebt. Je zal dus minder snel
snacken en minder eten.
6. Ze zouden de kans op kanker
verminderen
Avocado’s zijn bevatten stoffen als
fytochemicaliën, die het risico op
kanker zouden verminderen. Stoffen
als glutathion en xanthofyl luteïne
zouden mondkanker tegengaan en
sommige studies
claimen dat avocado het
risico op borst- en
prostaatkanker helpt
verminderen.
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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 achterop de schouder
Een veel voorkomende klacht die wij dagelijks in onze praktijk
zien is pijn achterop de de schouder. De plek wordt vaak
beschreven als een pijn op het schouderblad of een knoop die er
al jaren zit. De pijn wordt erger bij lang in één houding staan of
zitten zoals bij koken, strijken, computerwerk of handwerken.
De pijn straalt dan ook tussen de schouderbladen of kan zelfs
naar een arm uitstraling geven.
Doordat deze klacht vaak al jaren aanwezig
is, wordt er gedacht dat mensen er maar mee
moeten leven. Het is echter belangrijk, zoals
bij elke klacht, de oorzaak van deze klacht te
vinden om het probleem ook te kunnen oplossen. Deze aandoening wordt vrijwel altijd
veroorzaakt door een irritatie van één van
de eerste ribben. Deze ribben staan als gevolg van een geforceerde houding constant
onder spanning en hierdoor raakt het gewricht tussen de rib en de wervelkolom
geirriteerd. Deze irritatie veroorzaakt ter
plekke pijn, als reactuie daarop spierspanning en als gevolg van langdurige overbelasting een harde bult op de plek van de pijn.
De pijn is vaak niet altijd aanwezig, maar
komt inderdaad alleen omhoog bij langduige
statische houdingen.
Door de oorzaak van deze klacht aan te
pakken kan zeker van deze klacht worden
afgekomen. De ribverbinding moet weer
goed functioneren om de irritatie in het
gewricht te verhelpen. Om dit te bereiken
moet eerst het ribgewricht weer goed bewegen. Dit krijg je alleen voor elkaar als alle
facetten van de gewrichtsblokkade worden
aangepakt. De bult die is ontstaan is bijvoorbeeld een soort littekenweefsel. Dit is ontstaan door vaak jarenlange overbelasting
van dit gewricht. Om de rib weer goed te
laten bewegen zal dit ook moeten worden
aangepakt.

De spierspanning die rond het ribgewricht
zit wordt dus veroorzaakt door de aanwezige
irritatie en is dus zeker NIET de oorzaak van
deze klachten. Maar om de klachten weg te
krijgen zullen de spieren die al lange tijd
aangespannen staan ook moeten worden
ontspannen.
Verder zal de belangrijkste oorzaak van
deze klacht, de houding, moeten worden
veranderd. Doordat de schouders gerond
naar voren staan ontstaat er in het bovenste
gedeelte van de rug, de thoracale wervelkolom, een bolling. Deze bolling, kyphosis,
zorgt ervoor dat vooral de bovenste ribben
naar achteren gedrukt worden. Deze constante druk is de oorzaak van het geirriteerd
raken van de het ribgewricht.
Dit soort houding kan ook pijn op de borst
geven door overbelasting van de aanhechtingen van de ribben aan het borstbeen
(Tietze syndroom).
Onze kliniek behandeld al jaren met succes
dit soort klachten. Door uitgebreid lichamelijk onderzoek vinden wij de gehele oorzaak.
Dit doen we ondermeer met behulp van
digitale analyse van de houding. Vervolgens
maken we een specifiek behandelprogramma dat volledig op de patiënt is afgesteld.
Dit is zeker geen klacht waar u mee hoeft te
leven. Wij kunnen u zeker helpen. Ook als u
al overal bent geweest.

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

Zwartwit
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Kleur
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€
€
€
€
€

150,00
120,00
100,00
85,00
70,00

€
€
€
€
€

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

Aanvragen

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

Technische vragen

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

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