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Foto cover: Bep en Janus bezig met het opnieuw bekleden van de stoelen
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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

februari 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
Pagina 5

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

februari 2019

Van de voorzitter
Nu het al weer februari is, past het wel om op de eerste
helft van ons seizoen terug te kijken.Vooral ook omdat
in die eerste helft enkele veranderingen hebben plaatsgevonden. Nieuwe bestuursleden, de evenementen niet
meer in ėėn hand of zelfs uitbesteden, het buurtfeest en
het afschaffen van de gastenkaart.

Mede door die veranderingen is die eerste helft van het seizoen zonder grote
problemen verlopen. De evenementen werden prima bezocht en aan de vaste
activiteiten werd volop deelgenomen.
Toch kunnen we niet genoegzaam achteroverleunen, want er lijkt zich een donkere wolk boven onze vereniging te ontwikkelen...
Het aantal leden neemt namelijk langzaam maar zeker af.
We hadden drie jaar geleden al een flinke terugval na de verhuizing van Albir
naar Bello Horizonte, maar die was ingecalculeerd. De minder centrale ligging
en beperktere mogelijkheden eisten hun tol.
De eerste jaren in het nieuwe gebouw bleef het ledental stabiel of leek het zelfs
weer licht te stijgen. Dit jaar echter blijft het ledental duidelijk achter.
De oorzaak daarvan is niet direct aan te geven. Is het toch de wat geïsoleerde
ligging van het gebouw met toegangswegen die, vooral in de avond, wel erg
bochtig en donker zijn?
Of zijn het de verschillende activiteiten die dit seizoen maar niet van de grond
komen bij gebrek aan een actieveling die de kar wil trekken.
Misschien zijn het de prijzen aan de bar en voor evenementen die zijn gestegen
en wellicht over een kritische grens zijn gegaan.
We horen vrijwel nooit klachten van leden die ontevreden zijn, maar als de
ontevredenen eenvoudig wegblijven dan heeft de vereniging een groot probleem.
Het zal een belangrijke taak voor het bestuur worden om daar een antwoord op
te vinden.
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
Maan

1
2
20
25
31

Biljart tweekamp Calpe
Weer een heerlijke Stamppot!
Kerstdiner
Kerstinloop
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
Don
Za-Zon

3
16-17
21
23-24

Zat
Zat
Zon
Zat

2
16
24
23

Puzzelrit met maaltijd
Indisch buffet á la NVCB, met een heerlijk toetje.
Ladies Day!
Biljart tweekamp NVCB-Calpe

Zon

21
27

Paasbrunch
Koningsdag?

Oktober

November

December

Januari

Februari
Pannenkoeken! Meerdere smaken en Oud-Holl. spellen.
Entertainment voorstellingen.
Lezing HCB over zorg/ziektekosten verzekeringen.
Mosselmaaltijd!

Maart

April

Mei

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

Akoustiek wordt aangepakt

(Automatische Externe Defibrillator).
Zoals voorgesteld en besloten in de
Algemene Ledenvergadering is onlangs
een AED apparaat via de HCB besteld.
Dit apparaat wordt binnenkort in ons
pand geïnstalleerd en vervolgens zullen
na overleg verschillende coördinatoren
een cursus kunnen volgen voor het veilig
bedienen van het apparaat.
In navolging daarop heeft de HCB
tevens aangeboden om een aangepaste
EHBO cursus te organiseren voor
geïnteresseerde leden.
Nog even ter informatie; een AED is
zeer eenvoudig te bedienen, het apparaat
meet zelf via de op te plakken sensoren
of het nodig is om het hart te stimuleren
en geeft instructies (in het Nederlands)
op de display.
Gelet op de aanrijtijd van een ambulance
vanuit Benidorm kan dit apparaat in
sommige situaties het verschil maken
tussen overleven of overlijden.
Een zinvolle investering dus.

We kunnen tevreden zijn met ons
warme gezellige gebouw. Toch is er
een storend probleem waar vooral
mensen met een gehoorprobleem veel
last van hebben.
Dan hebben we het over de akoustiek
van de grote zaal, het klinkt er al snel
hol en lawaaierig waardoor men harder
gaat praten en het nog lawaaieriger
wordt….
Dat kan wel worden verbeterd en daar
zijn verschillende methoden voor.
Het bestuur heeft in ieder geval besloten daar wat aan te gaan (laten) doen.

En weer is een klus geklaard...
Zoals velen van u hebben gezien, is er
weer een klus af, nl. de stoelen. En zeg
nou niet meteen “Oh jee, is dat niet
warm?”, bedenk dan dat het skai gemakkelijk schoon te houden is en dus
veel langer mooi blijft.
De zittingen zijn extra opgevuld en als
de rugleuningen erin gemonteerd zijn
hebben we weer prachtige stoelen in
onze club.
Op het terras komen er hopelijk nog
nieuwe witte stoeltjes, mogelijk via
Heineken.
Met dank aan Bep, Wim, Maarten,
Janus, Magda, Carla en Cobi.
Zij hebben het vele werk verricht onder
de bezielende leiding van Bep.
Top allemaal!
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nuevo Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN Openingstijden keuken :
LUNCHMENU € 16,50 p.p.

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

Tel.: 965 873 208
Pagina 10

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Bestuursededelingen
Evaluatie Indische middag
Als bestuur van NVCB probeer je wel
eens nieuwe dingen, vooral als ze op je
pad komen en erg aardig klinken.
Zo ook de Indische middag welke werd
georganiseerd door JS Events en gezien
de enorme belangstelling, leek het een
goed plan. En ja, onze vrijwilligers die
altijd druk in de weer zijn in de keuken
wilden ook wel eens een keertje
onbezorgd een hapje eten.
Onze leden zijn echter een Indische maaltijd van ons gewend met meer gerechten
en een lekker toetje en het door JS Events
ingeschakelde cateringbedrijf had daar
niet helemaal op gerekend. De porties
werden ook niet helemaal evenredig
verdeeld en helaas was er daardoor voor
enkelen onvoldoende te eten.

Jammer want de smaak was volgens velen
prima. Gelukkig maakte de zanger Stanley
met zijn uitgebreide repertoire een heleboel goed. Het Linedansen kwam niet
helemaal van de grond en de gekozen
tafelopstelling maakte het niet echt mogelijk om goed te dansen.
Kortom, de conclusie van het bestuur is
dan ook dan we dit experiment niet gaan
herhalen.
Daarom is besloten om op zaterdag 16
maart weer onze eigen “ouderwetse”
Indische maaltijd te organiseren, samengesteld door onze eigen keukenbrigade.
Wij hopen dat u de teleurstelling kunt
vergeten en weer komt genieten van onze
maaltijd. Doordat we e.e.a. in eigen
beheer organiseren kunnen we ook meer
leden inschrijven. Meer informatie volgt
binnenkort.

Het kan nog steeds: Tennissen bij
de NVCB!

Nieuwjaarsloterij

Er wordt nog steeds door enkele leden
getennist op de baan in de urbanisatie
waarvan wij gebruik mogen maken.
Er is echter plaats
voor veel meer
enthousiaste tennissers! De baan is
altijd beschikbaar
tijdens de openingsuren van de NVCB,
ook daar-buiten
maar dan moet
vooraf bij de bar
om de sleutel worden gevraagd.
Als de belangstelling groot genoeg is
kan er weer een Whatsapp-groep
worden gestart.

De afgelopen Nieuwjaarsloterij was
wederom een groot succes. Dankzij de
inzet van Cobi waren er veel loten
verkocht en tijdens de trekking op de
Nieuwjaarsreceptie op 6 januari jl.
konden door de slimme inkopen van
Annemieke maar liefst 25 prijzen in de
wacht gesleept worden.
De hoofdprijs ging naar Maarten die
daarna ook nog eens geluk had met de
5e prijs. De 2e prijs ging naar Magda en
de 3e prijs werd gewonnen door
Marianne de Wit die later haar volgende prijs spontaan weer ter beschikking
stelde.
Al met al een geslaagde Nieuwjaarsreceptie en een mooie loterij. Inmiddels
zijn alle prijzen opgehaald.

Info: bij Ton van der Klei.
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Uitvoeringen Entertainment

Nieuws uit de biljarthoek

op 16 en 17 februari

Biljarten is ontspanning.....zegt men!
Maar dan moet je niet deelnemen aan het
kampioenschap biljarten. Zenuwen spelen
dan een grote rol en er is teleurstelling en
ergenis over een gemiste bal die net achterom gaat of te dik of juist te dun is
aangespeeld.
De man of vrouw die dit het beste onder
controle heeft maakt een grote kans om
kampioen te worden.
Dit jaar deden er 14 biljarters mee aan het
Clubkampioenschap van NCVB. Er werd
serieus gestreden, de sfeer was erg vrolijk
en er werd fanatiek gespeeld.
Ook werd er een gezamenlijke lunch
genuttigd. Deze werd verzorgd door onze
keukenploeg en vrijwilligers waarvoor
hartelijk dank!!

Het heeft er even om gespannen of het
zou lukken ook dit seizoen weer een
uitvoering te geven.
Maar met wat extra inspanning hebben
we op tijd voldoende “artiesten “ en
goede ideeën bij elkaar gekregen om
een paar leuke voorstellngen te kunnen
brengen.
De opzet van vorig jaar waar we een
heuse “Dinnershow” hadden is wat
aangepast. Ook deze keer lekkere
hapjes tussen de bedrijven door maar
niet meer na elk nummer.
Op dat punt dus wat bescheidener maar
we hopen dat goed te maken met de
acts die worden opgevoerd.
We gaan er vooral iets leuks en
gezelligs van maken, komische acts
afgewisseld met zangnummers
waarvan enkelen echt life worden
gezongen!

Clubkampioen
werd dit keer
Joop Mulder.
Hij werd door
allen van harte
gefeliciteerd.

Hij mag de beker een heel jaar in zijn
bezit hebben en zich kampioen van de
club noemen!
Volgend jaar is er weer een herkansing
voor de anderen!
Groeten Janus
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Waar gebeurd
Ouwe Sjaan
We leerden ouwe Sjaan kennen, in 1957,
we waren net getrouwd en hadden een
halve woning 4 hoog achter in een volksbuurt in Amsterdam.
Sjaan woonde 4 hoog voor en was altijd
duidelijk aanwezig op de trap, waar we met
9 buren woonden. Ze had als jonge meid,
samen met haar pooier een bordeel gerund op de wallen, waar ze zelf ook mannen ontving. Maar toen de ouderdom
toesloeg, raakte Sjaan uit de gratie en
kwam zo als buur bij ons op de trap.
Sjaan kon zonder toneelopleiding komedie
maken wat een professional haar niet na
zou hebben gedaan. Je had in die jaren nog
de melkboer aan huis die elke dag belde of
je iets nodig had en op zaterdag kwam hij
dan afrekenen. Dat gebeurde altijd bij ons
in de keuken. Sjaan kwam dan ook en werd
er koffie gezet en dan was het een half
uurtje lachen geblazen.
De melkboer was ook nog een jonge knul
altijd in voor een geintje. Als hij beneden
stond en naar boven riep Sjàààn ouwe
kruizenruiker heb je nog wat nodig?, dan
had Sjaan haar antwoord al klaar. En als
we dan aan de koffie zaten dan kwamen de
verhalen en begon het toneelspel want
streken had ze.
Ze had een beauty van een man gehad
vertelde ze dan beeldend. Hij had een
bijnaam Epie Zepie werd hij in het milieu
genoemd; het staat nog beschreven in het
boek “De commissaris vertelt”. Ze werd
door hem op handen gedragen wat wij met
een korreltje zout namen. Zoveel jaar later
moet ik nog vaak denken aan haar omdat ik
nooit meer zo gelachen heb als met haar .
Nel Meijer

Poging tot beroving op klaarlichte dag
Op nieuwjaarsdag was de NVCB
gesloten.
Een 80 jarige dame kwam voor de
dichte deur van ons gebouw. Op
het parkeerterrein lag een
bromscooter op z'n kant en er was
niemand te zien. De betref-fende
dame stapte uit haar auto om
poolshoogte te nemen.
Een jongeman kwam uit de bosjes
en de dame pakte net op dat moment haar telefoon om te bellen.
De jongen startte zijn scooter en
liet deze zo hard knetteren dat een
gesprek onmogelijk was.
Toen zei hij dat hij geld van haar
wilde. Euro's of dollars.
Ze zei geld geen bij zich te hebben.
Hij keek naar haar ketting en zei
dat hij ook juwelen wilde.
Onze dame kreeg een goed idee
en deed alsof ze bij de overburen
aanbelde en begon in de intercom
een schijngesprek te voeren.
Hierna reed de jongeman weg
zodat ze weer naar haar auto kon
lopen en wegrijden.
Hoewel er geen beroving had
plaatsgevonden was de dreiging
zeer groot.
De dame had enkele angstige
momenten beleefd en was daar de
verdere dag geheel overstuur van.
Een lid van de NVCB
Naam bij de redactie bekend
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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
HET MAG GÉÉN NAAM HEBBEN!

Meneer Carracuca is breed inzetbaar want ook
als je erg in de knoei zit komt hij je te hulp want
In het Nederlands hebben wij nogal wat
je kunt dan in het Spaans je nood klagen door
uitdrukkingen met (eigen) namen zoals bijv.
te zeggen: ¡Estoy más perdido que Carracuca!
praten als Brugman, jongens van Jan de Wit en dus zoiets als: ik heb het helemaal gehad!
dat klopt volgens Bartjens.
We zullen de heer Carracuca niet nog verder in
Waar wij zeggen: Joost mag het weten zeggen de vernieling helpen door te zeggen dat hij:Está
de Spanjaarden: ¡ Averíguelo Vargas!
hecho un Adán ofwel dat hij er niet uit ziet.
ofwel Vargas mag het uitzoeken.
Hier wordt dus een verwijzing naar de bijbelse
Maar.....wie was dan wel die Vargas die zo
figuur Adam gebruikt wiens naam en die van
spreekwoordelijk is geworden?
zijn vrouw Eva zich lenen voor de nodige
Don Francisco de Vargas was een erg bekend uitdrukkingen.
personage aan het hof van de katholieke
koningen: Ferdinand van Aragón en Isabella
Je kunt bijv zwemmen: en traje de Adán dus in
van Castilië.
Adamscostuum en je mag ook te water gaan
Hij begon zijn loopbaan als secretaris en
zoals Adán en el paraíso hetgeen erop duidt
kamerhulp aan het hof van Fernando en werd dat er in het paradijs echt schaarste aan
tenslotte de grote toeverlaat van de koninklijke kleding moet hebben geheerst.
majesteiten in die mate dat hij alle klachten van Want zie ook Eva zwom in haar traje de Eva of
de hovelingen en andere belangrijke personen zoals men ook kan zeggen: en cueros ofwel in
overbracht aan de koning en koningin en
haar blootje!
tenslotte belandde zijn naam onder alle
koninklijke decreten onder de noemer:
Toen Adam tenslotte op aandringen van Eva
averígüelo Vargas...laat die Vargas dat maar
een ferme hap uit de verlokkelijke appel had
uitzoeken!
genomen: se armó las de Dios ofwel: brak de
hel los en werden ze stante pede uit het paraVaak zijn figuren die in dit soort uitdrukkingen
dijs verjaagd.
opduiken regionaal- of landelijk bekende
Deze fout kwam ze duur te staan, ja peperduur
karakters geweest .
zoals wij zeggen. Caro como aceite de Aparicio
Picio bijv was zo´n bekende verschijning en
dus zo duur als de olie van Aparacio.
stond bekend om zijn grote en niet erg fraai
vormgegeven aardbeienneus en de arme man Deze koopman Aparicio stond bepaald niet
werd in de Spaanse taal vereeuwigd met de
bekend om zijn voordelige prijzen en zou zich
uitdrukking:feo como Picio ofwel: zo lelijk als de daar later na zijn dood voor moeten verantnacht. Het zal je maar ten deel vallen !
woorden aan de hemelpoort.
Hij kwam uiteindelijk te biechten bij Pedro
Nog erger is het gesteld met de heer Carracuca Botero (el diablo...de duivel) en moest in het
die het qua uitdrukkingen nog een stuk verder hellevuur zwaar boeten voor zijn woekerprijzen.
heeft gebracht.
Toen zijn lijdensweg erop zat zal hij opgelucht
Zo zegt men: más viejo que Carracuca als je:
hebben verzucht:¡ Uno y no más, San Tomás!
zo oud bent als Methusalem.
(zo is het wel mooi geweest zeg!
Je bent más tonto que Carracuca als je niet al
te veel in je bovenkamertje hebt en dan kun je
uiteraard ook nog más feo que Carracuca zijn.
(zo lelijk als de nacht).
GROETEN VAN MARTIN HAMERS
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Thuiszorg op elk niveau:

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg





Rollator-Badplank-Bedverhogers-Toiletverhoger € 3,00 per week
Rolstoel € 12,00 per week.
Wij verhuren ook vele andere hulpmiddelen zoals Douche– en Postoelen
Antidecubitus matrassen-Looprekken etc.
Wij kunnen u ook helpen met het huren of kopen van een Scootmobiel.

966 805 714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor  Avda. J.F. Zaragoza 10
Urb. Rinconada Real - local 5
03503 Benidorm

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 18
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Op initiatief van Bep
van Kessel en Janus de
Dooij worden de stoelen
uit ons clublokaal momenteel onderhanden
genomen. De zittingen
krijgen een nieuwe vulling en bekleding en de
leuningen worden opnieuw gestoffeerd. Cobi
Fuchs naait hiervoor de
hoesjes.
Een heel karwei als je
bedenkt dat er wordt
gestart met 80 stoelen.
Bijgaand een paar foto’s
van de werkzaamheden.
Het is leuk om te zien
dat Bep en Janus
enthousiast worden
geholpen door andere
leden.
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Vele handen….

Voorbeeld

Oproep!!!
Ron van Maanen heeft inmiddels op onze
oproep gereageerd om ondersteuning bij
werkzaamheden in de omgeving van ons
clubhuis. Hij al begonnen om een deel
van de tuin op te ruimen.
Het zou mooi zijn als er zich nog iemand
meldt zodat ze volgens plan samen een
paar uurtjes per maand hieraan kunnen besteden.
Van het bestuur hebben we toestemming om
een spade aan te schaffen.
Heeft u nog tuingereedschap dat u beschikbaar wilt stellen aan de vereniging
dan houden we ons aanbevolen.
Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een
heggeschaar, schoffel, hark etc..
Alvast bedankt , Maarten en Janus

Foto links

Vernieuwde
oprit
toegangspoort
Pagina 19
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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
De verhalen van Govert zijn humoristisch, absurd of vergezocht, maar er is altijd een
link met de realiteit.

Camera’s op straat

Een Nieuwe Ziekte

Burgers die willen leren van hun fouten
kunnen vanaf volgende maand de
beelden die van hen zijn gemaakt op
straat en in winkels zelf terugkijken.
Zij kunnen een verzoek indienen bij de
gemeente waarin de misstap is
begaan. Ook heeft de Rijksoverheid speciaal hiervoor een
landelijke website geopend.
De spijtoptanten en recidivisten
dienen hun persoonlijke gegevens in te vullen, alsmede de locatie, de datum, het tijdstip en indien
bekend het nummer van de camera.

Het farmaceutische bedrijf Grayer is na
jarenlang onderzoek er eindelijk in
geslaagd een ziekte te ontwikkelen waar
alleen het bedrijf zelf een geneesmiddel
voor heeft.
De ziekte zal dankzij het
Zwarte Kruis en de giften
van Grayer gratis verspreid
worden onder de arme
bevolking in ontwikkelingslanden. Mensen die nog niet willen
sterven kunnen vervolgens het medicijn kopen in ruil voor geld of andere
betaalmiddelen.

Binnen een week wordt de gemaakte
opname per e-mail toegestuurd.
Als extra optie kan aangegeven worden
wat er is misgegaan. Tevens kan de
persoonvragen om een praktische kijk op
de gewenste gedragsverandering en
deskundige begeleiding door een ervaren
hulpverlener.

De Wereldziekenorganisatie geeft aan
dat de situatie onder controle is.
Ook in Nederland is de ziekte
verkrijgbaar. Bij de betere drogist en
apotheek. Geen doktersrecept
noodzakelijk.

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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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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perikelen
Mieke en ik gingen met de bus naar Alicante. Je kunt voor die trip geen kaartje in
de bus kopen maar moet dat doen bij een
speciaal kantoortje. Dus ik koop twee retourtjes. Willen we ’s avonds terug, kan
dat, om voor mij onduidelijke redenen,
niet. Uiteindelijk mochten we wel mee
echter alleen maar naar het
busstation in Benidorm. Nou
daar stonden we dan! We
hebben een taxi gezocht en die
bracht ons naar het appartement.
Onderweg bij een rotonde heeft de
chauffeur vlug op een knopje geduwd
waardoor de meter een paar euro verder
sprong. Ik had het niet gezien maar Mieke
wel. Ze wilde geen trammelant en heeft
wijselijk niets tegen mij gezegd, dat deed
ze pas toen we thuis waren.
Een paar dagen later ging ik van de Carrefour naar ons appartement met een taxi.

Op een gegeven moment telde de meter
twee keer vlugger dan daarvoor.
Toen kreeg ik een ingeving. Op de plaats
van bestemming wilde ik een bonnetje.
Dat deed de man niet. Okee dan betaal ik
niet! Plotseling kon hij ook veel beter Engels dan toen ik instapte. Hij begon heel
lelijk te doen maar ik ben bepaald niet
klein en je kunt mij niet mager noemen
dus handtastelijk werd hij niet. Eerst
een bonnetje en dan pas betaal
ik. Schoorvoetend begon hij te
schrijven. Ik pakte het bewijs
en schreef, waar de man bij
was, er het nummer van zijn kar op.
Toen betaalde ik en zei er meteen bij dat ik
met deze bonnen naar de Politie ging.
Ik smeek u allen. Vraag een bewijs en
schrijf er de gegevens op. Kunnen we eindelijk eens een einde maken aan die oplichterspraktijken.
Herman Vos
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In gesprek met Annemieke Post
Ieder lid heeft min of meer wel met haar te maken gehad.
Vanaf het moment dat ze lid is van NVCB heeft
Annemieke zich op alle fronten ingezet voor het welzijn
van de vereniging en de leden. De meesten kennen haar
als bereidster van overheerlijke maaltijden. Annemieke
die in 1947 in Amsterdam werd geboren, vertelt vandaag
m.n. over haar leven voordat ze lid werd.
Ze was een van de zes kinderen uit een
bakkersgezin. Na de lagere school volgde
ze op een kostschool haar middelbare
schoolopleiding. Na haar opleiding
verkocht ze een aantal jaren brood in de
winkel van haar ouders in Amsterdam
Zuid.
Daarna was ze hostess in de RAI als er
een vakbeurs plaatsvond.

Ze herinnert zich nog de tijd dat ze als
kind speelde op het terrein waar later de
RAI werd neergezet. Ze was toentertijd
hierover zeer ontstemd. Naast het werk als
hostess had ze in die tijd een eigen
schoonheidssalon.
Ze trouwde en kreeg 2 kinderen. Het
huwelijk hield maar 7 jaar stand.
Ze werd filiaalhoudster van een Douglas
vestiging en wist vanwege haar ervaring
uit haar schoonheidssalon precies wat
klanten nodig hadden.
Op haar 31e ontmoette ze een man die 10
jaar jonger was, ze werden verliefd en ze
trouwden. Annemieke had het moeilijk
toen hij op zijn 35e overleed tijdens een
fietstochtje.
Pagina 24

Na een periode van rouw begaf
Annemieke zich weer in het uitgangsleven
en ontmoette de eigenaar van café de
Ooievaar op de kop van de Zeedijk. Zij
hadden beiden een slok op toen Annemiek
beloofde het café te kopen en er weer een
gezellige, goed lopende zaak van te
maken.
Ze hield zich aan haar woord.... !
Ze kocht het café en maakte er inderdaad
een succes van. Het werd een echt praatcafé.
Haar twee zussen hielpen haar daarmee.
Ze hadden beiden geen verstand van zaken
maar waren wel twee heel gezellige, goed
uitziende gastvrouwen met een vlotte
babbel.

In begin nodigden ze buurtbewoners uit
voor gratis koffie en vroegen hen voor het
raam plaats te nemen en daarmee klanten
binnen te lokken en dat werkte.
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Het café was tevens proeflokaal voor m.n.
jenevers. Annemieke lacht nog als ze
terugdenkt aan het feit dat haar zuster per
abuis een klant een prikkie liet betalen
voor een dure jenever omdat die fles al zo
oud was.

Beoordeling van Tripadvisor

Naast het café begon Annemiek een
tabakswarenwinkel die ook souvenirs
verkocht. Om in de buurt van de winkel en
het café te kunnen verblijven, kocht ze 2
kantoorkamers aan de Keizersgracht waar
later een appartement van ruim 100m2 van
werd gemaakt. Annemiek moet een
vooruitziende blik hebben gehad. We
weten inmiddels hoe het met de huizenmarkt is gesteld in Amsterdam. Maar ze
wil het appartement niet verkopen en
verblijft er als ze in Nederland is en geniet
dan van het prachtige uitzicht.
Annemiek zegt dat ze die tijd in het café
tot nu als de gelukkigste in haar leven
beschouwt.
Inmiddels heeft ze haar café verkocht en
de souvenirwinkel overgedaan aan haar
zoons. Toen haar ene zoon aan leukemie
overleed heeft ze de andere nog een tijdje
bijgestaan in de winkel. Nee, het heeft
Annemieke niet altijd meegezeten.
Met haar zusters ging ze elk jaar in april
naar Benidorm. Het beviel haar zo goed
dat ze op een gegeven moment wat langer
wilde blijven en ze huurde een appartement voor een jaar in Albir.

februari 2019

5 Jaar geleden kwam ze naar NVCB en
vanaf dat moment heeft ze zich ingezet
voor de vereniging. Ze werd gevraagd en
kan geen “nee” zeggen, lacht ze.
Grappig om te vertellen dat de ouders van
de inmiddels overleden vrouw van Gerard
Ruizendaal, Trees Moes, ook een bakkerij
hadden in Amsterdam waar haar ouders
elkaar hebben ontmoet. De wereld is klein.
Zo kwam ze er achter dat de zus van Rietje
Oudenrijn, ook een lid, haar tante is.
5 Jaar geleden ook ontmoette Annemieke
bij NVCB weduwnaar Guus en sindsdien
gaan ze samen door het leven. Annemieke
heeft tevens van Guus een onvrijwillige
vrijwilliger gemaakt, lacht ze.
Annemieke maakt deel uit van de
Entertainmentgroep. De familie Post heeft
van huis uit de liefde voor Opera meegekregen. Haar broers zijn beiden operazangers. Ze hoopt dat in de entertainment
groep ook een keer een mooie aria ten
gehore zal worden gebracht door een van
de leden.

Vanwege haar gezondheid doet Annemiek
de laatste tijd wat rustiger aan. Ze heeft
een cursus delegeren gevolgd, zegt ze, en
ze wil nu zelf ook kunnen deelnemen aan
activiteiten.Vanmiddag gaat ze klaverjassen.
Ik wens haar veel succes en bedank haar
voor het gesprek.
Marianne de Wit, redactie
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Ik las in El PAÍS
Mefisto met mobiel
Duizenden jaren nadat het gebouwd werd,
blijft het prachtige aquaduct van Segovia
de mensen bezighouden. Deze keer houdt
het verband met een van zijn legenden.
Volgens een oud verhaal werd de brug niet
gebouwd door de Romeinen maar door de
duivel zelf die door een slimme Segoviër
bij de neus werd genomen om het
aquaduct in één nacht neer te zetten! Om
dit verhaal bij de meer dan
800.000 toeristen die de stad
jaarlijks bezoeken, aan de
man te brengen heeft de gemeenteraad het plan opgevat
een afbeelding van Mefisto te
laten plaatsen. Maar die
beslissing is niet bij alle
inwoners in goede aarde
gevallen, erger nog ze zijn van
plan de rechter in te
schakelen! Het standbeeld is 1
meter 70 hoog en stelt een
glimlachende duivel voor die
een mobiel in zijn hand houdt
en een selfie maakt. De bedoeling is dat de toeristen, die gewend zijn
tijdens hun trips foto’s te maken en op hun
sociale netwerken te plaatsen, ook hier op
deze manier reclame maken voor deze
plek in de stad. Want op de plaats waar het
beeld komt te staan, bij de oude stadsmuur
bleef het tot nu toe stilletjes. De toeristenstroom blijft meestal beperkt tot de
omgeving van het aquaduct of tot de
straatjes van de oude stadswijk. “Het
begon allemaal met een bezoek aan
Lübeck “ legt José Antonio Abella, de
maker en schenker van het beeld uit.”Ze
hebben daar ook een locale legende over
een duivel die werd uitgedaagd om een
kerk te bouwen. Toen ik het figuurtje zag
dat ze daar hadden neergezet, dacht ik:

Wat een geweldig idee voor Segovia” Hij
is een gepensioneerde dorpsarts die vanuit
Burgos naar Segovia verhuisde en het hier
geweldig naar zijn zin heeft. Hij is erg
verbaasd over de ophef die rond zijn beeld
is ontstaan.”Ik wilde alleen een hommage
aan de stad brengen!” Twee geboren en
getogen inwoonsters van Segovia zijn een
petitie begonnen tegen het beeld. Via hun
website hebben ze al 5000 handtekeningen
verzameld van medestanders
die tegen het plaatsen van het
beeld zijn. Waarom? “Het is
beledigend voor de gelovigen,
want het gaat uit van de
verheerlijking van het kwaad!
En wat nog erger is: hij glimlacht er ook nog bij. Als er in
elk geval nog een kerk in de
buurt was om het op te nemen
tegen het kwaad, maar ook dat
niet….”
De vertegenwoordigster van de
gemeente zegt dat het project
doorgaat, ondanks de ondankbare en ontmoedigende reacties
van een paar Segoviërs: ”Ik begrijp niet
dat zoiets in de 21e eeuw nog kan voorvallen: een klacht dat het beeld een centraal punt wordt van duivelsverering !”
“Het is belachelijk,” meent ook beeldhouwer Abella, en voegt er fijntjes aan toe
dat zijn Mefisto een plek zal vinden naast
het voormalig hoofdkwartier van de
Spaanse Inquisitie in de stad.”Het zal er
op lijken dat de Inquisiteurs de stad nooit
helemaal hebben verlaten...” En misschien
kan hij ook een keer een kijkje komen
nemen bij de Sint Janskathedraal in Den
Bosch. Daar staat een ENGEL met een
mobiel…
Chris van der Gennip van der Scheer
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Computers
Nieuw leven voor uw oude iPad
Wie heeft niet nog een oude iPad 1 of 2 in de
kast liggen? Deze legendarische tabletcomputer is wel wat traag voor deze tijd en
ook veel nieuwe apps zullen er helaas niet
op werken. Maar gewoon weggooien doe je
niet en weggeven lukt ook al niet want uw
kleinkinderen halen hun neus er hoog voor
op. Kapot gaat tie ook al niet want zo
onverwoestbaar al de eerste iPad maakt zelfs
Apple ze niet meer.
Als we eens bekijken wat het apparaat nog
wel goed kan zouden we het voor speciale
toepassingen nog jaren kunnen gebruiken.
Zo zou de iPad, volgepropt met recepten en
in een mooie standaard, nog jaren in de
keuken alle kookboeken kunnen vervangen.
Anders wel vol met muziek of een Spotify
account en aangesloten op uw geluidsinstallatie uw cd verzameling overbodig
maken. Het kan nog mooier want onze
vereniging gebruikt al jaren een iPad1 als
kassa, die ook nog de boekhouding van de
bar bijhoudt.
Zo zijn talloze gespecialiseerde toepassingen
te bedenken, lang leve de iPad!

Wat kan het je nou schelen,
al die vouwen en die plooien.
Een mooie 'ouwe kop',
is beter dan een dooie.

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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Na de feestdagen weer een rustige en vooral een koude maand, echt weer om te bridgen. Langzaam komen ook de feestvierders weer terug zodat we weldra weer op volle
sterkte zijn.

Op de eerste plaats de afgelopen maanden
18 december
21 december
4 januari
8 januari
11 januari
15 januari
18 januari

Joke Harthoorn en John Ketting
Anneke Carrière en Albert Bausch
Egbert Mulder en Robert...
Babs v.d. Willigen en Lex v.d. Brink
Egbert Mulder en Harry Vink
Anneke Carrière en Trijnie Filius
Mieke Hendricks en Herman Vos

%
80,00
58,33
61,25
66,88
63,19
63,89
67,50

Janny van Spronsen, coördinator

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
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www.eurocarslanucia.com
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Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
Zuster in Huis zoekt zorg-coördinatie managers
aan de Costa Blanca
Zuster in Huis zorgt dat mensen ondanks ouderdom,
beperking of ernstige ziekte in hun eigen huis
kunnen blijven wonen met voldoende zorg.
Dit doen wij op een bijzondere manier, waarin
de zorgvrager geheel centraal staat. Niet alleen
in Nederland en België, maar nu ook voor alle
Nederlanders en Vlamingen met een intensieve
zorgvraag aan de Costa Blanca
Zuster in Huis zoekt zorg- coördinatie managers aan
de Costa Blanca om ons mooie zorgconcept te
introduceren aan de Costa Blanca. Zo kunnen
ouderen niet alleen blijven wie ze zijn, maar ook
blijven waar ze zijn. Lekker in de zon in Spanje.
Wij zoeken naar mensen met een achtergrond in de
zorg en een breed netwerk van Nederlanders
en Vlamingen aan de Costa Blanca. U bent
empathisch, georganiseerd en communicatief
vaardig. U spreekt goed Engels, Spaans en bent
in bezit van een auto. U heeft een ondernemersgeest.
Zuster in Huis biedt u onderdeel te zijn van een professioneel en kwalitatief zorgconcept en een compleet pakket aan middelen om uw werk goed te
doen. Geen basis investeringen, maar snel verdienste en zicht op goed inkomen binnen een
jaar. U wordt ondernemer en kan geheel uw
eigen tijd indelen.

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
Gezocht
Wie heeft of weet woonruimte te
huur? Voor de lange termijn en
gemeubileerd.
Tel: 681 251 145
Petra Beumer
Speelt 3e klarinet in harmonie en
zoek medemuzikanten om samen
te spelen.
Mail: pejbeumer@hotmail.com

Heeft u interesse dan maken wij graag kennis.
U kunt een mailsturen naar adehaan@zusterinhuis.be.
Informatie over ons bedrijf:www.zusterinhuis.nl
Prettige Zorg
Inwonende zorgverleners: persoonlijk, meer
tijd, aandacht en altijd dichtbij

Goede zorg
Ervaren zorgverleners, passend bij wie U bent

Betaalbare zorg

Een knappe blondine in Fontainebleau
Ging ’s nachts op zoek naar een po
Ze raakte van de wijs
In het immense paleis
En dacht ten leste; let it go
Herman Vos

Uw zorg kan betaald worden uit PGB
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Puur Praktisch
Rijden met de auto in Spanje
Voorkom problemen en/of bekeuringen en eventueel gevaarlijke situaties door te voldoen aan de Spaanse verkeerswet
als je autorijdt. Onderstaand een paar typisch Spaanse
verkeersvoorschiften en overtredingen.
Gevarendriehoek en veiligheidshesjes
In Spanje is het verplicht om twee gevarendriehoeken in de auto te hebben (alleen in het
geval van Spaans kenteken).
Verder ben je verplicht om 2 veiligheidshesjes (chaleco reflectante) bij je te hebben
die niet in de kofferbak mogen liggen maar
binnen handbereik van de de bestuurder. De
hesjes moeten fluorescerend geel, oranje of
rood zijn en zijn bedoeld voor de bestuurder
en een passagier. E.e.a. geldt ook als je in een
huur-auto rijdt met Spaans kenteken. Boete
€ 200.
Autorijden met slippers of naaldhakken
In de zomer is het vrij normaal om richting
strand te rijden terwijl je de slippers al aan
hebt of dat het zo warm is dat je geen schoenen aandoet. Dat mag dus niet in Spanje.
Boete € 80 (schoenen moeten aan de achterkant vastzitten en aan de voorkant niet los
om problemen met gasgeven en remmen te
voorkomen). Blootvoets is ook niet toegestaan.
Eten, drinken of opmaken
Een ijsje eten, een broodje naar binnen
werken, water drinken of jezelf opmaken
achter het stuur kan boetes opleveren. Elke
afleiding achter het stuur tijdens het rijden is
strafbaar. Boete € 200. Daarnaast kan men
punten van je rijbewijs kwijtraken (in het
geval van een Spaans rijbewijs).
Arm uit het raam steken
Chauffeurs die erop betrapt worden te rijden
met een arm uit het raam of die leunen op het
portier terwijl het raam open is kunnen boetes
krijgen tot € 80. Het stuur dient men namelijk
vast te houden met beide handen.

Voeten op het dashboard
De bijrijders die denken gemakkelijk te
kunnen zitten door de voeten op het dashboard te leggen kunnen van een koude kermis
(of warm strand) thuiskomen. Als ze worden
betrapt kan dit een boete opleveren tot € 100.
Sigaret uit auto gooien
Ben je een roker en gooi je de sigaret uit de
auto dan kan dat een flinke boete van € 400
of meer opleveren. Zeker in het droge en zeer
brandbare Spanje is het niet slim om achteloos een nog brandende sigaret de natuur in
te gooien.
Spullen achterin leggen die niet vast zitten
Volgens de verkeersregels is het leggen van
spullen op de achterbank zonder dat deze
vastzitten in principe niet toegestaan. Losse
spullen dienen in de achterbak gelegd te
worden. Boete 100 euro.
Huisdieren aan de riem of in bench
Honden die op de achterbank zitten moeten
aan een speciale riem vastzitten of in een
bench zitten die eigenlijk ook vastgemaakt
dient te worden. Zitten honden in de achterbak dan dient er een afscheiding te zijn tussen de achterbank en de kofferbak zodat de
dieren in het geval van een aanrijding niet
naar voren vliegen. Boetes kunnen oplopen
tot € 300.
Claxonneren zonder reden
Het gebruik van een claxon zonder dat hier
reden voor is, is verboden en kan beboet
worden tot € 80. Datzelfde geldt overigens
ook voor het gebruik van de knipperlichten
en gevarenlichten zonder dat daar reden voor
is. Boete tot € 200.
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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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Auto Puzzelrit
Op 2 maart willen we onze jaarlijkse
puzzelrit gaan houden. De deelnemers met
auto zullen minimaal met rijder en bijrijder
kunnen deelnemen.

De lengte van de rit zal rond de 90 km
zijn. De deelnemers krijgen een lunchpakket mee die in de prijs is inbegrepen.
Aan het einde van de dag staat een stevige
chili-con-carne en macaroni maaltijd klaar.

Voor mensen die niet durven te rijden of
niet zelf kunnen rijden zou het mooi zijn
als ze bij andere rijders mee kunnen gaan.

De bijdragen voor deelname zijn:
- Voor de rit met maaltijd € 12,50
- Introducés
€ 15,00
Het is immers een prachtig gebied waar we - Voor alleen de rit
€ 5,00 p.p.
die dag gaan rijden. De eerste deelnemer
- Voor alleen de maaltijd € 7,50 p.p.
start om 11 uur en daarna wordt om de 3
minuten een deelnemer gelost.
Opgeven kan vanaf heden bij de bar.

Ik werd opgeleid tot cuisiné
Maar had het vaak benauwd
Van appelflap tot roompaté
Alles werd voorgekauwd

Herman Vos
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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.
Hieronder foto´s gemaakt Op de Nieuwjaars receptie en de Indische middag.
Foto´s bliven welkom, mailen naar: redactie@nvcb.net
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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

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.
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Beleggingsclubje?
Enkele leden zouden graag een beleggingsclubje willen oprichten.
Een clubje dus die iets met beleggingen
gaat doen.
Dat kan door gezamenlijk een beleggingsportefeuille te beheren of gewoon
met elkaar te overleggen over de meest
succesvolle manier van beleggen.
Het gaat niet direct om grote bedragen
of risico´s maar meer om ervaring met
beleggen op te doen. Het clubje moet
dan ook vooral als een leuke hobby
worden gezien.
Het clubje krijgt de nodige steun en
informatie van de Alex/Binck bank die
zelfs genegen is een beginkapitaaltje te
sponsoren!
Er is echter een klein probleem; we
zoeken iemand die dit wil coördineren.
Het beleggen zelf wordt gezamelijk
gedaan maar iemand moet de clubbijeenkomsten organiseren en contact
met Binck onderhouden.
Lijkt het u wat om dit clubje een kans te
geven laat dat dan even weten aan
Annemieke Post. tel.: 0031 622405845
Of per mail: annapost@outlook.com

februari 2019

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

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur
Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team biedt u
verpleging en verzorging aan op alle niveau’s.
Tel.: 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Tel.: 965 867 801 (24 uur)
info@euroclinicarincon.com
C/. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze
website: www.euroclinicarincon.com
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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

Tomaat

Tomaten zijn erg veelzijdig. Zowel rauw
als gekookt smaken ze goed, en je kan ze
aantal van salades, sausjes en soepen
toevoegen. Maar er zijn nog meer
redenen om van tomaten te houden: ze
zijn namelijk ook ontzettend gezond.

We hebben vijf belangrijke gezondheidsvoordelen van de tomaat voor je
op een rij gezet.
1. Kanker voorkomen
Verschillende studies hebben aangetoond
dat het eten van tomaten het risico op het
krijgen van bepaalde soorten kanker behoorlijk kan verminderen. Vooral dan
long-, maag- en prostaatkanker. Een stof
genaamd lycopeen, die ook verantwoordelijk is voor de rode kleur van tomaten,
wordt verantwoordelijk geacht voor dit
beschermende effect tegen kanker.
Verwerkte tomaten zijn zelfs nog rijker
aan lycopeen dan rauwe tomaten. Als je
de tomaten eet met een klein beetje vet,
olijfolie bijvoorbeeld, help je je lichaam
de lycopeen beter op te nemen.
2. Het risico op hart- en vaatziektes
verminderen
Tomaten bevatten belangrijke voedingsstoffen zoals niacine, foliumzuur en
vitamine B6.

Al deze stoffen worden gelinkt aan het
voorkomen van hart- en vaatziektes.
Eén studie stelde vast dat bij vrouwen die
zeven tot tien porties tomaten per week
aten het risico op hartziekten tot 30
procent lager lag dan bij vrouwen die
slechts één tot twee keer per week
tomaten op het menu zetten.
3. DNA schade voorkomen
Tomaten zijn rijk aan belangrijke antioxidanten zoals vitamine C en vitamine
A. Deze vitamines beschermen ons tegen
DNA-schade die kan veroorzaakt worden
door vrije radicalen. Het gevolg is dat het
goed mogelijk is dat tomaten ons beschermen tegen een aantal ouderdomsgerelateerde ziektes zoals atherosclerose
en diabetes.
De tomaat beschermt tegen vrije
radicalen die ontstaan als de zon te lang
op de huid brandt.
4: Sterk immuunsysteem
Tomaten zijn een goede bron van
vitamine C. Deze vitamine draagt bij aan
een goed functionerend immuunsysteem.
Een sterk immuunsysteem is belangrijk
om je lichaam te beschermen tegen
allerlei virussen, bacteriën, schimmels en
parasieten. Daarnaast helpt het ook bij het
opruimen van afvalstoffen in je lichaam.
Verder draagt vitamine C bij aan een
gezonde huid, de opname van plantaardig
ijzer en het sterk houden van je botten en
tanden.
5. Een gezonde stoelgang
Het eten van tomaten kan je helpen om je
stoelgang gezond te houden en obstipatie
te voorkomen. Dit komt doordat tomaten
veel vocht en vezels bevatten. De
combinatie van deze twee zorgt ervoor
dat je ontlasting meer volume krijgt en
soepel blijft.
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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
Pijnen rond de heup
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de
praktijk is een pijn die rond de heup zit. Deze pijn straalt dan
vaak uit in de bil, lies en via de buitenkant van het bovenbeen
naar de knie. Daarbij is dan ook vaak het gevoel dat er door de
knie gezakt wordt en liggen in bed op de pijnlijke zijde is
vrijwel onmogelijk.

Veelvuldig wordt gedacht dat er sprake is
van slijtage van de heup of slijmbeursontsteking in de heup. Echter ligt daar met
deze combinatie van symtomen bijna nooit
de oorzaak van deze klachten.

heup waardoor liggen op die zijde
onmogelijk is. Daarbij kan er ook sprake
zijn van irritatie van de ischiaszenuw die
een tinteling of diepe pijn geeft in het
gehele been.

Na grondig onderzoek blijkt meer dan
vaak dat er sprake is van een bekkenverwringing. Omdat de heup
zijn gewricht maakt met een
bekkenhelft, komt het heupgewricht in een verdraaide
toestand te staan. Hierdoor
raakt vaak de slijmbeurs
geïrriteerd en door deze
standsverandering is de stand
van de knie onder de heup
afwijkend. Hierdoor ontstaat er instabiliteit
en zakken mensen met deze klacht vaak,
zonder pijn, door hun knie heen. De pijn
aan de buitenkant van het been wordt
veroorzaakt door het onder hoogspanning
staan van een spier die aan aan de
buitenkant van het been loopt (iliotibial
band) en aan het kniekapsel is aangehecht.
Door de standsverandering is de afstand
tussen bekken en knie vergroot en trekt
deze spier aan het gewrichtskapsel en
geeft nog meer druk op de slijmbeurs in de

Deze klacht is dus een complexe
aandoening met vele biomechanische
verbindingen die elkaar beïnvloeden en een uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken. U begrijpt dat
een nauwkeurige diagnose essentieel is om deze klacht goed te
kunnen behandelen. Het is dan
ook van essentieel belang om bij
deze aandoening alle aspecten
van de klacht te behandelen. Dus
alleen het gewricht of de spier aanpakken
is niet voldoende. Wij speuren alle oorzakelijkheden met gevolgen op en om van de
klachten af te komen, zal dit in zijn geheel
worden behandeld.
Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd
in het behandelen van bovenstaande klacht
en helpen elke dag veel mensen van deze
klacht af. Ook als u al alles geprobeerd
heeft, is het het waard onze vizie erover te
laten gaan. U hoeft echt niet altijd met
deze klacht te blijven rondlopen.

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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€
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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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