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Foto cover: Van Gogh Alive! Te zien in Ateneo Valencia
Pagina 3

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Eklke dag

november 2019

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00

12.30

Inloop en inschrijven leden en bloeddrukmeten

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00
10.00
12.00

13.00
13.00

Computercafe
Biljarten Libre
Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.30

23.00

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00

11.30

Spaanse les gevorderden

11.30

12.30

Spaanse les conversatie

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Instuifsoos spelletjes

10.00

13.00

Biljarten Libre

10.30
10.00

13.00
12.00

Jeu de Boules
Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

19.00

21.30

Biljarten Libre

10.00

13.00

Biljarten Driebanden
Tennis, na afspraak in Whatsapp groep.

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 2019-2020
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Creativiteit
Evenementen
Entertainment
Reizen

Maarten v.d. Heijden
José Smit a.i.
Aad Wessling
José Smit
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Ton van der Klei
Marja Beems
vacant

Gastvrouwen

Antoinette Heijnen
Greetje van de Berg
Hetty de Kievith
Chris van Gennip
Leonie Alders
Margje van der Linden

Inkoop/ Bar

Wim de Vos

Jeu de Boules

Vacant

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Wandelen

966 875 429
965 882 173
965 878 814
965 882 173
0031 622 405 845
0031 622 029 999
681 251 145
965 878 814

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: Dirk de Vogelaere
Margaret de Vree, tijdelijk: Anke Kooiman
Ton van der Klei

Tekenen/Schilderen
Tennis
Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)

administratie@nvcb.net

634 366 717
673 397 320
681 251 145
redactie@nvcb.net

Guus Schaaf (acquisitie)
Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Van de voorzitter
Ik schreef al eerder dat, als er een opvolger voor mij als
voorzitter zou zijn, ik graag met het voorzitterschap
zou willen stoppen.
Hoewel ik die taak met plezier heb gedaan, is het voor
een vereniging altijd goed als er weer andere mensen
zijn die fris tegen de zaken aankijken en, wellicht met
andere visies, het stokje willen overnemen
Stoppen is voor mij nu mogelijk omdat René Oosterbroek heeft laten
weten het voorzitterschap van mij over te willen nemen.
De leden moeten er natuurlijk nog mee instemmen maar het is niet te
verwachten dat er nog meer kandidaten zullen zijn of dat de leden René
gaan wegstemmen.
Wel blijf ik nog bestuurslid, voor een deel om de continuïteit te
waarborgen en een deel om tijdelijk het gemis van een secretaris op te
vangen. Want dat is op dit moment wel een groot probleem.
We hebben tot nu toe helaas nog niemand kunnen vinden die het
secretariaat wil overnemen. Dus, hoewel binnen enkele dagen de
ledenvergadering al wordt gehouden, hier toch nog eens de dringende
oproep aan alle leden eens na te denken over een jaartje of wat
bestuurswerk.
Graag als kandidaat secretaris maar binnen het bestuur kan (moet) er
altijd nog over de functies worden beslist. Zo heeft de penningmeester
laten weten eventueel het secretaraat te willen overnemen mits er een
geschikte penningmeester wordt gevonden. Dus, voelt u wel wat voor
het penningmeesterschap, ook dan kunt u de vereniging van een groot
probleem verlossen.
Ik hoop en vertrouw dat de stijgende lijn die onze vereniging op dit
moment laat zien, zal worden vastgehouden. We hebben nu al duidelijk
meer leden dan in het hele vorige seizoen en ook de belangstelling voor
de evenementen groeit nog steeds, hoewel we daar al nooit over te
klagen hadden. Het gaat goed met NVCB en ik kan dan ook met een
gerust hart het voorzitterschap overdragen.

Sjef van Hamelsveld,
voorzitter
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Evenementenkalender
September
2

NVCB gaat weer open!

Zon

22

Onze Dart en Sjoelmiddag met lekkere hapjes.

Zat
Zon
Zat
Don
Zon

5
13
19
24
27

Open Dag NVCB.
Lasagna maaltijd door Davide van HBC
Rommelmarkt
EHBO korte cursus, aansluitend een Chequi presentatie.
Indische maaltijd door NVCB-keukenbrigade

Ma
Vrij
Zon
Zon
Don

4
8
10
17
21

Algemene Leden Vergadering NVCB
Ikea en bezoek Valencia
Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.

Zon
Don
Don
Zon
Woe

8
12
12
22
25

Kerstbingo en maaltijd
Kerststukjes maken, zaal versieren (ochtend)
Lezing Laura van Lochem, hartproblemen, 13.00 uur
Kerstdiner
Kerst inloop ?

Zon
Zon
Zon

5
19
26

Nieuwjaarsborrel en trekking loterij
Stamppot middag!
Pannenkoeken 3 soorten.

Zat
Zat
Zon
Vrij
Zat

8
15
16
28
29

Puzzeltocht
Mosselen, indien te grote belangstelling ook Zon.16
Mosselen?
Entertainment, avond
Entertainment, middag

Zon
Zon
Zon

1
15
29

Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
Maaltijd Chef Rein, tapas en zang Canto Felice
PaasBingo

Zon
Ma

12
27

Paasbrunch
Koningsdag BBQ

Zon
Zon

10
21

Moederdag met Indische buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

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

Mei
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Bestuursmededelingen
NVCB-Jaarverslag over het seizoen 2018 -2019
Weer ging er een jaar voorbij in onze vereniging en weer mogen we met tevredenheid
terugkijken. Tot aan het einde van het seizoen
meldden zich nieuwe leden en deze trend zet
zich door in het nieuwe seizoen. In november
werd de ALV gehouden in een rustige en
prettige sfeer.
We namen afscheid van penningmeester Cobi
Fuchs en verwelkomden onze nieuwe penningmeester Kick Schütz en een nieuw bestuurslid Technische Zaken, Maarten van der
Heijden.
Onze financiële basis is nog steeds goed en
dus werd de contributie niet verhoogd. De
proefperiode van de gastenkaart was voorbij
en besloten werd er niet mee door te gaan.
De aanwezige leden stemden er ook mee in
dat over werd gegaan tot de aanschaf van een
AED (een defibril-leerapparaat). Dit is intussen gebeurd en dus zijn we weer beter toegerust om hulp te bieden, mocht er iemand niet
goed worden.
In de afgelopen zomermaanden heeft het bestuur ook veel energie gestoken in het opschonen van het archief van de vereniging. Er
werd kritisch gekeken naar zaken die de
moeite waard waren om te bewaren. En zo
werden er een aantal belangrijke documenten
teruggevonden tussen de notulen, bankafschriften en kasverslagen van vele jaren
NVCB.
Als het gaat om de aankleding van onze
locatie, valt op te merken dat het technische
team ook dit jaar niet stil heeft gezeten.
De ingang naar het terras werd voorzien van
een oprit voor rolstoelen en verfraaid met
planten. De tafels en stoelen ondergingen een
metamorfose. De hulp van een paar vrijwilligers met twee rechterhanden maakte de klus
aanzienlijk gemakkelijker!
En tenslotte werd de binnenlocatie voorzien
van ventilatoren zodat de biljarters, bridgers
en klaverjassers in de hete zomermaanden de
tropische temperaturen konden trotseren.

En nu we het toch hebben over onze vrijwilligers. Zonder hun inzet zou onze vereniging
niet kunnen draaien. En dan hebben we het
niet alleen over de wekelijkse activiteiten,
maar ook over de lijst met evenementen die
hebben plaatsgevonden.
Wat te denken van de maaltijden, waarvan we
konden genieten? De variatie was groot: van
een eenvoudige stamp-pot of pannenkoeken
tot barbecues, een Mexicaans buffet en culinaire hoog-standjes klaargemaakt onder leiding van onze chef-kok.
Als hier zou worden ingegaan op alle evenementen waaraan we konden deelnemen, zou
dit jaarverslag zeker twee keer zo lang worden. Maar er zijn er enkele die een extra vermelding waard zijn.
In oktober 2018 vond het Fiesta Bello Horizonte plaats, waarbij wij ons Hollandse beste
beentje voorzetten met oliebollen, oude kaas
en bitterballen. En van Spaanse zijde was er
een gratis paella en een optreden van de
Escuela de Danza la Nucia. Een geslaagde
dag hoewel we wel wat meer bezoekers
vanuit de urbanisatie hadden verwacht. Ook
een succes was het optreden van het Nederlandse koor Canto Felice. Het was een weekje
op tournee aan de Costa en het bracht met een
enthousiaste presentatie vanaf het begin de
stemming er in. Ze hebben al weer aangekondigd dit seizoen terug te komen. En tenslotte
natuurlijk de Entertainment. Een nieuwe leiding zette er de schouders onder en slaagde er
met veel energie, in korte tijd in, een voorstelling op de planken te zetten die klonk als een
klok. Tweemaal een uitverkochte zaal laat
wel zien dat dit een van de hoogtepunten was
dit jaar! En zo besluit ik hiermee mijn laatste
jaarverslag . Het was bijzonder om vier jaar
lang deel uit te maken van het bestuur van
deze vereniging. Ik wens de nieuwe secretaris
alle goeds!
Chris van Gennip, secretaris a.i.
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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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Even voorstellen

Hallo allemaal, ik wil me graag even
voorstellen aan iedereen en vooral aan
de leden van NVCB.
Mijn naam is René Oosterbroek ik ben
62 jaar jong en ben 37 jaar gelukkig
getrouwd met mijn vrouw Jos.
We hebben in ons huwelijk twee kinderen gekregen een zoon (Bob) 34 jaar en
een dochter (Chantal) 29 jaar en onze
dochter heeft ons een hele mooie kleinzoon geschonken.
Ik ben geboren in Zwolle waar ik
tweeëntwintig jaar heb geleefd en mijn
opleidingen heb gevolgd.
Daarna zijn we verhuist naar Hardenberg waar ik ben gaan werken bij de
Wavin (kunststofbedrijf); hier ben ik
vierendertig jaar werkzaam geweest.
Eerst als productiemedewerker en na
vele cursussen ben ik ploegchef geworden en heb leiding gegeven aan ongeveer twintig mensen. De laatste vijf jaar
was ik binnen het bedrijf opleidingsfunctionaris.
We zijn in juni 2017 naar Spanje
verhuisd en in Altea gaan wonen. Ook
Spaans resident geworden.
Ik mag graag een spelletje klaverjassen
spelen en zodoende bij de club NVCB
terecht gekomen. Daar werd ik heel erg
hartelijk ontvangen en had meteen een
goed gevoel bij NVCB.

november 2019

Ik vind van mezelf dat ik een open en
sociaal persoon ben en wel graag mensen wil helpen met wat dan ook.
Daarom heb ik een paar keer in de keuken meegeholpen en werd ik gevraagd
om mee te doen met de entertainmentgroep. Daar heb ik zoveel plezier aan
beleefd en hele leuke reacties gehad.
Daarom wil ik dit seizoen er weer graag
meedoen.
Mij kwam ter ore dat onze voorzitter
(Sjef) het wat rustiger aan wilde doen.
Na een paar gesprekken met Sjef en
met mijn vrouw heb ik besloten om de
functie van Sjef over te nemen en me
hiervoor kandidaat te stellen
Mijn doel is het om die mooie club
NVCB met alle bestuursleden en natuurlijk met alle VRIJWILLIGERS
goed op de kaart te zetten zodat men
aan de Costa Blanca weet waar we zitten en wat voor een leuke evenementen
er zijn. Onze mooie club NVCB heeft
alle recht van bestaan en we gaan alles
doen om nog flink te groeien.
René Oosterbroek,
kandidaat voorzitter

Jeu de Boules…
Het Jeu de Boulen moet dit seizoen nog
nog wat op gang komen.
Wel jammer want er zijn genoeg leden die
een gezellig partijtje willen spelen.
Het beste zou zijn als enkele liefhebbers
met elkaar afspreken wanneer zij samen
gaan Boulen en dan gewoon beginnen.
Dat afspreken kan nog beter via een
Whatsapp-groep. Binnenkort zal via de
email de Boulers worden gevraagd mee te
doen aan een Boulers Whatsapp-groep.
Pagina 11
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Biljarten
Een woordje uit onze Biljarthoek
Allereerst heet ik onze nieuwe biljartleden
van harte welkom.
Ook zij nemen nu deel aan onze gezellige
onderlinge biljartwedstrijden.
Niet iedereen is terug, maar voor diegenen
die er wel zijn is het weer leuk om onderling fanatiek en sportief een biljartje te
kunnen leggen.
Ons ledenaantal staat nu op 34.
Dat is een heel mooi aantal en
er komen er nog enkele bij in de
nabije toekomst.
Zoals de meesten van ons weten, heeft op
zaterdag 19 oktober een Toernooi plaatsgevonden tegen een andere Biljart vereniging
“De Eloy Vrienden” die uit El Campello
komen.
Deze vrienden werden om 09.30 uur in ons
clubgebouw verwelkomd met een kopje
koffie. Om 10.00 uur begonnen de wedstrijden.
Rond 12.00 uur was er een gezamenlijke
lunch, verzorgd door onze keukenbrigade
en de barmedewerk(st)ers. Dit werd door
ons allemaal enorm gewaardeerd daarom
dan ook een woord van dank aan hen.
De sportiviteit en gezelligheid stonden
hoog in het vaandel.
Onze vrienden waren zeer te spreken over
de verzorging en gastvrijheid die hen werd
geboden. Alle aanwezigen vonden dit voor
herhaling vatbaar.

Ook was men zeer te spreken over onze
nieuwe lakens en (led)verlichting. Het was
wel even wennen maar verder gaf dat geen
problemen.
Om ongeveer 16.00 uur namen we weer
afscheid van elkaar en met een saamhorigheidsgevoel kon iedereen tevreden terugkijken op een geslaagd toernooi.
Daarvoor allen dank. We mogen
gerust trots zijn op alle deelnemers die dit mogelijk hebben
gemaakt. Even later keerde iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts.
Het geeft een geweldige voldoening om de
inspanningen van beide teams beloond te
zien worden met een hoge mate van sportiviteit en gezelligheid.
Dat er nog meer toernooien gehouden gaan
worden staat vast, zoals het toernooi in
november tegen onze vrienden uit Calpe.
Ook dan wordt er weer gezellig en sportief
gebiljart. Wij kijken er dan ook naar uit om
hen weer te verwelkomen in ons
clubgebouw.
Ik spreek de wens uit dat ieder lid en aankomend lid de onderlinge sportiviteit en
saamhorigheid ten volle zal benutten om
een gezellig partijtje te biljarten.
Mvg.
Maarten vd. Heijden.
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Tennissen?
Tennisliefhebbers kunnen altijd gebruikmaken van de
tennisbaan in Bello Horizonte, op 100 meter afstand van
ons verenigingsgebouw aan de Carrer Bruselas.
Zoekt u tegenstanders of gezellige mee-spelers meld u
dan aan bij de WhatsAppgroep tennis!
Een sms naar Ton van der Klei is voldoende: 681 251
145. Wel, zo nodig, de Whatsapp-app op uw eigen
telefoon zetten!
U wordt dan toegevoegd aan de tennis-Whatsappgroep en
u weet altijd of er wordt getennist en of er spelers nodig
zijn. Ook kunt u dan melden zelf zin in een partij te
hebben!
Redactie

NVCB website
gecertificeerd
Misschien is het u
nog niet opgevallen
maar sinds kort heeft
ook onze website
https voor het
internetadres staan.
Dat betekent dat we
nu een
extra
veilige
website
hebben met
een heus
veiligheidscertificaat.
Voor onze site
misschien niet zo
heel nodig maar
sommige browsers
gingen melden dat
we een onbetrouwbare website zouden
kunnen zijn en dat
willen we natuurlijk
niet.
JdeK
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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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Mededelingen
Van Gogh Alive!
Gaat u mee met de busreis naar
Valencia en Ikea op 8 november dan
heeft u een uitgelezen kans om ook de
“Vincent van Gogh Alive Experience”
te bezoeken.
Het is een adembenemende audio, maar
vooral visuele show van al het werk van
Van Gogh.
Op de voorkant van deze Por Favor een
sfeerfoto van de expositieruimte.
Het is te zien in het “Ateneo de Mercantil de Valencia”, in het hart van de
stad.
Even Googelen met “Van Gogh Valencia” voor meer informatie en enkele
filmpjes.

Lage opkomst EHBO,
gemiste kans!
Op 24 oktober konden de NVCB leden
deelnemen aan een informatieve EHBO
demonstratie/flitscursus.
Helaas waren er maar 12 deelnemers;
velen hebben nu dus de geweldige
EHBO-hints gemist die Urgentiaverpleger Manuel Lopez zo beeldend en
met humor wist te brengen.
Voor veel urgente, levenbedreigende
situaties had hij een heldere uitleg over
wat te doen om mogelijk een leven te
redden. We gaan dit nog wel een keer
herhalen. Mis het niet!
Erg rustig bij de
Indische maaltijd?
Nee hoor, Pieter
leefde nog in zomertijd. Klok niet teruggezet dus ietsie te
vroeg!

Op 17 november
weer iets heel bijzonders…
Een originele Limburgse maaltijd!
Meer op pag. 37 !
We hebben eindelijk Fibra-internet!
Al jaren kijken we afgunstig naar al die
wijken die werden aangesloten op het
snelle internet via glasvezelkabel.
En ja hoor, eindelijk is het zover ook de
NVCB is inmiddels aangesloten op een
echte “Fibra” kabel !
De belofte is dat het sneller en goedkoper is en met meer Internetmogelijkheden. We zullen zien!

Entertainment
weer begonnen!
Het duurt nog even voor de uitvoeringen
er zijn, maar de Entertainmentgroep is
alweer begonnen met maken van plannen
en met repeteren. Het is gelukt om weer
een leuke enthousiaste groep bij elkaar te
krijgen.
Wel zouden we er graag nog wat muzikanten bij hebben. Dus kunt u een instrument
bespelen, we denken dan vooral aan een
accordeon of piano/key-board, maar elk
ander instrument is wel leuk om er bij te
hebben.
Kunt u redelijk of misschien goed zingen,
ook dan bent u heel welkom!
Zou u het wel wat vinden om mee te doen,
meld dat even aan Marja Beems!
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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
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Liever in Spanje blijven met 24 uurs zorg?
Dat kan met uw eigen zuster in huis!
Al geruime tijd woont of verblijft u in Spanje. Indien u of uw partner
niet meer zelfstandig thuis kan zijn, bent u op zoek naar een prettige
oplossing van zorg, waardoor u kunt blijven genieten van uw verblijf in Spanje.
Zuster in Huis, biedt 24 uurs zorg als een prettige oplossing. Zuster in Huis werkt
met Europese verzorgenden die speciaal voor u naar Spanje komen en tijdelijk, bij
u inwonen. Hierdoor is uw zorg persoonlijk en exclusief.

Onze zorg kan betaald worden uit het Persoons Gebonden
Budget (PGB)
Voor een PGB dient u nog wel ingeschreven te zijn in Nederland.Wij zijn uiterst
deskundig bij het regelen van de benodigde zorgovereenkomsten en om onze zorg
uit PGB vergoed te krijgen.

Prettige Zorg

Bent u resident in Spanje, dan kunt u geen beroep doen op het Nederlandse
zorgstelsel. U dient de kosten voor de zorg dan zelf te betalen.

Exclusieve samenwerking met Anneke Integral Care Services
Zuster in Huis is een dienst van Global Care Capacity B.V. en werkt aan de
Costa Blanca exclusief met:: Anneke Integral Care Services.

Goede zorg

Meer weten over onze 24 uurs zorg?
Voor meer informatie of het inplannen van een huisbezoek kunt u contact
Betaalbare zorg
opnemen met ons kantoor 0031-10-4659797 of mailen met
info@zusterinhuis.es Maar u kunt ook bellen met Anneke Integral Care
Services in Spanje; + 34 966 814 034
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Restaurant LaCena by Nola
NU OOK IN CALPE !

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 € 8,95 p.p.

Lunch met een verse
rustieke baguette, verse
pasta, salade of
bijvoorbeeld een lekkere
saté met huisgemaakte
friet
€ 10,95 p.p.

Diner met keuze uit
diverse vlees en
visgerechten.
Of kies voor een
wisselend 3- gangen
menu vanaf
€ 15,95 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 +34 966 864 190
Ook in Altea, Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: 965 779 771
Mail: lacenabynola@outlook.com
Ook in Calpe Calle Dinamarca 4, tel: 965 977 894
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Ware verhalen
Neem (g)een huisdier!
Neem een huisdier en je leeft vijf jaar
langer, schijnt wetenschappelijk te zijn
vastgesteld.
Met deze wetenschap in gedachten hebben
we in ons gezin altijd wel een poes gehad,
regelmatig een hond en soms allebei. Twee
huisdieren is twee keer vijf jaar dus mooi
tien jaar langer leven toch?
Ook wel een aquarium gehad met 120
vissen, maar die zullen wel niet meetellen
ben ik bang.
Al die jaren met huisdieren overziend ga ik
toch een beetje twijfelen of de wetenschappelijke basis voor die beloofde levensverlenging wel zo sterk is. In de loop van de
tijd ben ik er wel achter gekomen dat het
leven met een temperamentvolle hond of
anders wel een kat met gebruiksaanwijzing
niet altijd even gezond kan zijn en dan heb
ik nog niet eens over rekeningen van de
dierenarts die je zomaar een hartaanval
kunnen bezorgen.
Vele stressvolle momenten hebben we met
onze lieverdjes gekend en om duidelijk te
maken hoe stressvol dat kan zijn hier een
voorval met onze vorige hond.
Die hond was een Franse Bulldog met de
naam Dimple vanwege de whiskykleur en,
atypisch voor dat ras, was hij gek op lange
wandelingen.
Nou had die hond wel meer atypische
eigenschappen want gewoonlijk zijn die
tamelijk kleine bulldogs zacht-aardig van
karakter en spelen lief met andere hondjes,
nou deze niet dus.

Kennelijk behept met het zelfbeeld van een
Kaukasische wolfshond had hij absoluut
geen respect voor andere honden, hoe groot
en vervaarlijk die ook waren.
Op een dagelijkse wandeling in de
omgeving van Finestrat passeerden we op
ruime afstand een huis waarvan ik wist dat
daar een grote Doberman waakhond huisde
met de toepasselijke naam Brutus.
Brutus had de taak dag en nacht have en
goed te bewaken. Een taak die hij graag
uitvoerde afgaande van zijn blikkerende
tanden en gloeiende ogen.
Dimple liep niet aan de riem want Brutus
de Doberman was ver weg en die zat
bovendien vast aan een lang touw dus hem
vrij rond laten lopen kon daar wel.
Toch was hij plots verdwenen, ik had geen
idee welke richting. Tot ik een
enorm gekrijs hoorde uit de
richting van, ja hoor, het huis
van Brutus de Doberman.
Dimple had het kennelijk
leuk gevonden Brutus met een
bezoek te gaan intimideren, maar helaas was
dat, gezien zijn gegil en
gekrijs, niet erg gelukt.
Ik rende in de richting
van het gegil en ja
hoor Brutus had mijn
lieverdje vol te
pakken en stond
met met zijn machtige kaken om de nek van mijn schatje,
klaar voor de finale, dodelijke beet…
Vervolg op pag. 23
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Vervolg van pag. 21

Wat te doen, ik roepen om een baas van
Brutus maar geen reactie, Spanjaarden
laten hun waakhond rustig een dag of wat
alleen zonder eten of drinken, Brutus
stierf misschien wel van de honger!
Ik moest wat doen, mijn hond was nog
maar een jaar oud en had bovendien 1200
euries gekost dus Brutus moest van zijn
bloeddorst worden afgehouden.
Maar wat te doen? Ik voelde er ook niet
veel voor om een hap uit been te hebben
of een paar vingers te moeten missen.
Toch raapte ik al mijn moed bij elkaar en
greep Brutus bij zijn halsband, Brutus liet
van schrik mijn Dimpeltje los dus dat
was al gewonnen.
Ik sleepte hem zo ver mee dat zijn lange
touw het toeliet met de gedachte dat bij
een strak touw ik verder weg kon lopen
en veilig zou zijn voor zijn machtige
kaken. Dat lukte, helaas was mijn hond
niet zo verstandig om snel af te druipen
maar had kennelijk het idee dat met hulp
van zijn baas wel wraak op Brutus
genomen kon worden!
Hij vloog op Brutus af, ik kon hem
gelukkig met een schreeuw en wat
gericht voetenwerk van zijn aanval
weerhouden. Nou pakte ik hem nooit zo
hard aan maar ik had Brutus nog beet met
beide handen aan zijn halsband, ik moest
wel.
Het liep deze keer dus goed af, geen
verwondingen of trauma`s, althans bij de
hond, ik heb nogal slecht geslapen die
nacht.
John de Kievith
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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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Langzamerhand komen de bridgers uit het koude natte Holland Spanje binnen gedruppeld. Afgelopen dinsdag hadden we al weer 7 tafels! En er moeten nog een
flink aantal trouwe overwinteraars arriveren, dus het belooft weer een leuke grote
groep te worden.
Voor de mensen, die het nog niet weten: wij zijn geen strenge club met arbite , tijdklok etc. De bedoeling van onze club is een gezellige middag
met bridge spelen. Er mag gerust gepraat en gelachen worden
en onze pauze met een drankje en een bitterballen is beroemd.
Mocht u denken, "dat lijkt me wel wat", kom dan eens op onze
speelmiddagen dinsdag en vrijdag kijken. U kunt gerust een
middag op proef meespelen.
Vriendelijk groet en hopelijk tot ziens,
José Smit

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. 965 847 010
www.alhama.eu
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In gesprek met Maarten v.d. Heijden
Maarten is in
Op zijn 21e ging hij in dienst volgde het
september 1959
opleidingsprogramma in Roermond, Eindgeboren in Eindhoven in Oirschot bij de landmacht. Ik
hoven. De eerste 6
moeilijke jaren van
zijn leven waren
(achteraf gezien)
bepalend voor de
ontwikkeling van
Maarten als persoon.
Hij verhuisde in die periode een paar keer
noodgedwongen en woonde toen hij 6 jaar
was weer in Tilburg waar hij naar de
lagere school ging. Maarten zegt nog
steeds contact te hebben met een van de
leraren. Drie keer heeft hij oud leerlingen
van de lagere school opnieuw ontmoet op
een reünie die Maarten samen met twee
anderen had georganiseerd.

werd chauffeur van de Leopard 1 tank en
dat van vele andere voertuigen. Hij bleef
tot zijn 27e jaar in dienst waarvan de laatste 14 maanden bij de aan- en afvoertroepen in Den Haag.
Twee jaar na zijn huwelijk werd hij voor
de eerste keer vader van dochter Desiré en
na nog eens twee jaar van dochter Iris.
Na het lager onderwijs ging hij naar de
Tevens was er uit een eerdere relatie van
KOFS en volgde voor 3 jaar een opleiding zijn vrouw nog een stiefzoon. Maarten
aan de lagere zeevaartschool in Rotterdam. heeft met hem een echte vader-zoon relatie
Het ontbrak hem helaas aan doorzettings- en hij laat me een appje zien waarin beiden
vermogen om de opleiding met nog een
elkaar dagelijks begroeten. Ook van zijn
jaar af te maken. Het liefst zou hij met 16 dochters ontvangt hij een dagelijkse bejaar in dienst zijn gegaan maar zijn ouders groeting.
gaven hiervoor geen toestemming.
Omdat hij liever zelfstandig wilde wonen Na diensttijd werkte Maarten 14 jaar bij
ging hij, terug in Tilburg, op kamers
een Internationaal vervoersbedrijf. Hij
wonen en betaalde dat met het geld dat hij vervoerde stukgoed van en naar o.a.
verdiende bij o.a. de Edah. Maarten had in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
die tijd allerlei baantjes die het uitzendSoms ook binnen Nederland. Maarten
bureau hem aanbood als hij aangaf dat hij vertelt dat hij zich meteen thuis voelde
was uitgekeken op bepaald werk.
toen hij voor de eerste keer de Spaanse
grens passeerde.
Op zijn 19e verhuisde hij via een vriend
naar een kamer in Bladel. In Bladel
Hij wilde zijn vrouw overhalen om in
ontmoette hij een vrouw waarmee hij later Spanje te gaan wonen maar zij bleef liever
trouwde. Na 1,5 jaar contact kregen ze
in Nederland bij de familie en bovendien
verkering en in 1984 traden ze samen in
had ze een goede baan in de horeca.
het huwelijk.
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Om zijn vrouw en kinderen kennis te laten
maken met Spanje heeft hij ze een keer
mee op vakantie genomen naar Nules bij
Valencia waar hij als vrachtrijder vele
kisten met mandarijnen ging ophalen om
te vervoeren naar Nederland.

Het zat Maarten niet mee want in 1996
kreeg hij ernstige gezondheidsproblemen
die te maken hadden met het verzuren van
zijn spieren waardoor hij in de WAO
raakte.
In Nederland kreeg hij het advies van de
dokter om in een warm land te gaan
wonen. Na dit advies wilde zijn vrouw het
3 jaar proberen in Spanje. Zoon Willem
zou op het huis in Bladel passen en weer
plaats maken als de familie besloot na 3
jaar terug te keren. Maar na 3 jaar wilde
m.n. mijn vrouw niet meer terug! Zij had
intussen een leuke baan in de horeca gevonden in Albir en ze woonden inmiddels
met plezier in Park la Nucia.
Ze verblijven nu 20 jaar hier in Spanje.
Tijdens die 20 jaar heeft Maarten definitief
een punt gezet achter het consumeren van
een aantal producten die niet goed voor je
zijn als je er teveel van gebruikt. De flessen wijn die zaten in de pakketten die hij
won tijdens een nieuwjaarsloterij heeft hij
weggegeven.

november 2019

Ik vraag Maarten of hij ook heeft gevoetbald omdat hij van die ‘plakplaatjes’ op
zijn armen heeft. Maarten lacht en zegt dat
hij op zijn 17e zijn eerste tattoo liet zetten
en bij iedere bijzondere gebeurtenis er een
liet toevoegen; na de geboorte van zijn
kleinkinderen voor het laatst. Ja, sommige
mensen hebben een dagboek en ik heb
mijn tatoeages.
Maarten vertelt dat hij tijdens zijn leven
gemerkt heeft dat mensen tattoos afwezen
“en mij dus ook”. In de loop van de jaren
is dat wel wat veranderd vooral nu tattoos
in de sport algeheel goed is geworden.
Drie jaar geleden is hij via Rob Bakker lid
geworden van NVCB en actief bij de
Biljartclub. Ook doet hij sinds vorig jaar
mee met de Entertainment groep. Buiten
NVCB is hij op maandagmiddag aan het
darten met een vriend, een afspraak die
nergens voor wijkt.
Verder is
Maarten vaak
bezig met klusjes bij NVCB.
Hij werkt daarbij erg prettig
samen met
Janus, Dirk en
Aad.
In zijn leven heeft Maarten veel steun
gehad van zijn vrouw en kinderen.
Makkelijk was het niet altijd voor hen en
voor hemzelf. Uiteindelijk is alles toch
goedgekomen! Ik bedank hem voor het
openhartige gesprek.
Marianne de Wit, redactie

De pastoor preekte vol vuur,
over ons komend stervensuur.
Maar tot eenieders geluk,

was de geluidsinstallatie stuk.
En net als bij de eerwaarde,
er was geen contact met aarde.
Herman Vos
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Ik las in El PAÍS
Ambulancia del Deseo
Je bent in de dertig, al doof vanaf je zevende
levensjaar, en vijfentwintig jaar later krijg je
er nog een slopende ziekte bij: progressieve
neuropathie. Je gezichtsvermogen is hierdoor ook nog aangetast en de spieren van je
onderlichaam functioneren niet meer. De
kans dat je nog eens een dagje gezellig naar
het strand gaat met je familie is vrijwel uitgesloten. Maar gelukkig bestaat sinds kort in
Murcia de Ambulancia del
Deseo die dat wel mogelijk maakt en in de El País
van 11 oktober wordt uitgelegd hoe. Het is een
stichting die in het leven
geroepen is door een
groep werkers in de gezondheidszorg, dokters,
verplegers en ambulancemedewerkers. Ze
vervullen dromen van kinderen en volwassenen die gehandicapt of chronisch of zelfs
terminaal ziek zijn. Ze brengen ze naar
plaatsen waar ze anders nooit zouden kunnen komen. In Nederland kennen we ze al
wat langer, de Wensambulances, en eigenlijk
is dit project ook geïnspireerd door een Nederlander, Kees Veldboer. Hij maakte het in
2007 voor een Spaanse oud-zeeman mogelijk om nog één keer zijn geliefde havenstad
Rotterdam te bezoeken. Na wat telefoontjes
en een geleende ambulance slaagde Veldboer er in om de wens van Mario Stefanutto
uit te laten komen. Twee maanden later
richtte hij de Ambulance Wens Stichting op.
De gezondheidswerkers in Murcia vonden
het zo’n goed idee dat ze besloten hetzelfde
te doen en de Ambulancia del Deseo draait
nu iets meer dan een jaar.
“Het is fijn om iets terug te doen voor deze
mensen en ze maken er graag gebruik van”,
zeggen Laura Juguera en Carolina Cánivas,
de initiatiefneemsters van het project. Eind
augustus hielpen ze Sergei Romanero, de
dertiger met neuropathie.

Hij wilde graag nog één keer zwemmen in
de Baai van Mazaron. De laatste keer dat hij
aan de kust was geweest was vijf jaar geleden toen zijn dochter was geboren en vóór
dat hij ziek werd. Sergei wordt thuis opgehaald en na een uur rij-den komt de ambulance aan bij de Boulevard van Mazaron,
waar zijn familie hem op-wacht met eten en
drinken. Iedereen wil graag dat dit een bijzondere dag wordt en een mooie herinnering
om aan terug te denken.
Romanero heeft moeite met
horen, praten en zien, maar
hij blijft optimistisch. Hij
houdt van voetbal en kijkt
naar tv-series als Breaking
Bad en Game of Thrones.
Hij volgt ook een studie in
documentatiewetenschappen en journalistiek. Zijn familie communiceert met hem via tekens en door vlak bij
zijn gezicht te praten. “Ik ruik de zee! ” zegt
hij, ingesmeerd met zonnebrand en met een
zonnebril op, zodra hij uit de ambulance
komt, “Ik ben erg gelukkig, het zou me niets
kunnen schelen als ik nu verdronk! “ lacht
hij als hij in het water ligt.
De Ambulancia del Deseo stelt heel weinig
voorwaarden als het er om gaat om wensen
te vervullen. Iedereen kan een wens indienen
via hun website, als ermaar een emotionele
achtergrond is, de persoon in kwestie niet
mobiel is en een ambulance nodig heeft.
José Manuel Salas, dokter op een Eerste
Hulp afdeling en medeoprichter van het
project zegt dat het vervullen van wensen je
een heel speciaal gevoel geeft. “Je moet niet
alleen naast de mensen staan, maar ook goed
naar ze luisteren en ze begeleiden, “legt hij
uit”. En zo blijkt de Wensambulancevoor
beide partijen een heel bijzondere
ervaring…..
Chris van Gennip - van der Scheer
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Computers
Gratis software?
We kennen ze wel, van die websites die
allerlei “gratis” programma`s aanbieden.
Probeer je daar iets bruikbaars te
downloaden dan is het nog een heel gedoe
om tussen allemaal “Download hier!!!
pijlen” het beoogde programma te vinden.
Meestal kom er iets heel anders binnen en als
het wel goed is gegaan blijkt het helemaal
niet gratis te zijn….
Toch is er een heel goede site waar zonder
probleem en overzichtelijk uit een keur van
prima gratis programma`s kan worden
gekozen. Zal wel illegaal hoor ik al, toch
niet, het zijn allemaal “Open Source” of
“Freeware” programma`s.
Dat wil zeggen dat ze zijn gemaakt door
echte computer liefhebbers, deze mensen
moeten wel bestaan uit een soort mengeling
van computernerds, idealisten en wereldverbeteraars.
Ze vragen geen geld, een enkele keer wordt
beleefd en vriendelijk om een donatie
gevraagd, dat is alles.

Ga maar eens naar de website
gratissoftware.nu en een wereld van
de meest handige tot geniale
programma`s gaat open.

De programma`s zijn er niet minder om, nog
sterker, soms zijn ze veel beter en origineler
dan die van grote broer Microsoft of zusje
Apple.

Voor zowel de Windows PC als voor
de Appels.
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

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

DIGITAL CALPE
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Mededelingen
Van de redactie

FaceBook?

Sinds oktober heeft onze Por Favor
maar liefst 52 pagina´s! Ja we weten
het, zo`n beetje de helft van die zee aan
ruimte is voor de advertenties.
Toch blijven er nog genoeg pagina`s
over om met zinvolle verenigingsberichten te vullen. Want dat willen we
graag: verenigingsnieuws, plannen en
vooruitzichten en af en toe een
terugblik.

Ja hoor, ook onze NVCB
heeft een FaceBook pagina:
Nederlandse vereniging NVCB

Het mooiste zou zijn als elke activiteit
of afdeling van onze
NVCB regelmatig een
stukje schrijft over hun
eigen clubje. Gewoon
belevenissen, plannen
en hoe leuk juist hun
activiteit is.
Wat zeker ook niet mag ontbreken zijn
de persoonlijke verhalen van leden. Die
verhalen krijgen we nog wel eens ingestuurd maar sinds onze schrijftalenten
Jan van de Heiligenberg en Nel Meyer
niet meer naar Spanje komen is dat wel
minder geworden.
Nieuwe schrijftalenten zijn daarom zeer
welkom. Dus heeft u wat meegemaakt,
weet u een goed verhaal? Stuur het naar
de reactie! Dus naar: redactie@nvcb.net

Nou is dat FaceBook lang niet bij
iedereen even populair, de verhalen over
het bedolven worden onder de reclame
en de mogelijke schending van je
privacy kennen we allemaal wel.
Toch hebben we ervoor gekozen meer
gebruik te gaan maken van Facebook.
Wel in een heel besloten vorm, zonder
reclame en alleen voor leden. Bovendien
wordt elke bijdrage eerst bekeken voor
het wordt geplaatst, daarmee houden
veel ongewenste inhoud buiten onze
pagina, wel zo overzichtelijk.
Het grote voordeel van FaceBook voor
onze vereniging is wel dat leden direct
contact met elkaar kunnen maken en we
alle verenigingsnieuws direct naar
buiten kunnen brengen.
Want dat hebben we als NVCB nodig,
meer bekendheid en wat meer aan de
weg timmeren.
Wel moet ieder NVCB-lid met een
FaceBook account zich even aanmelden.
Misschien toch maar eens een
aanmaken?
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www.eurocarslanucia.com
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Reserveren
Omdat het altijd
druk is, is het aan te
bevelen een aantal
dagen tevoren te
reserveren.

Beoordeling
Sfeer
7,5
Prijs
7
Smaak 8
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In september 2019 ben ik met vrienden gaan eten bij het bekende
restaurant SABOR (smaak) dat altijd veel mensen trekt ondanks het
feit dat ze de prijs van het dagmenu hebben verhoogd naar € 19,Genieten is natuurlijk niet alleen de smaak van de gerechten maar ook
de manier waarop ze worden geserveerd en de ambiance daaromheen.
Bij Sabor zit je wat dat betreft goed en ook op je gemak. De bediening is accuraat en aanwezig voor de leuke dingen die je verwacht in
een restaurant. Er is aandacht en zorg op het juiste moment of het nou
over de drank gaat of over andere zaken.
Als je al eerder bij Sabor bent geweest dan weet je dat er, als je je nog
bezint op de menukeuzes, een het schaaltje met bruin en wit brood op
tafel wordt neergezet met aoili- en cocosdip met zwarte olijven.
Leuk, op een fles wijn wordt de uitgebreide wijnkaart weergeven met
vele witte wijnen, cava’s, champagne, rosé en rode wijnen.

Voorgerechten:
Hoofdgerechten:

Toetjes:

2 Soorten soep (lekker) - tonijn (super lekker) - varkenshaas gebraad
(heerlijk).
- Vijgen met geitenkaas, serrano ham en noten (in een woord
geweldig). De smaken pasten echt goed bij elkaar en ook die van de
Rosé Granatxa druif, lekker droog met een bittertje en een zachte
fruitige afdronk (heerlijk, genieten).
- Torentje van gekonfijte eend en gekarameliseerde appel op een
mooi opgemaakt bord (ervan genoten).
- Romige pasta met sneetjes rundfilet (heerlijk, rijk van smaak maar
zwaar eten, niet helemaal opgegeten).
6 Soorten heerlijkheden waaruit je moeilijk kunt kiezen, alles lijkt
heerlijk - vanille ijs - fruitslade - mascarpone - appeltaart- sorbete de
limon (onze keuze, was heerlijk)

Al met al een zeer geslaagd etentje bij dit bekende restaurant
tegenover de haven in Altea.
Smulpaap Jean G
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Weetjes
Spaghetti-lepel
Het is je vast weleens opgevallen dat er een gat in je spaghettilepel
zit. Dacht je dat dit gat erin zit om te voorkomen dat je water opschept? Dat is inderdaad een fijne bijkomstigheid, maar het heeft
eigenlijk een heel andere functie. Het gat is namelijk bedoeld om
precies één portie spaghetti af te meten. Superhandig!
Kerstboompje van kurken
Je kunt ook heel simpel zelf een kerstboompje maken van een paar
kurken. Verf een van de uiteinden van de kurk met de kleur groen,
rood of wit en plak de kurken vervolgens met de zijkanten tegen
elkaar aan in de vorm van een kerstboompje. Zie bijgaand voorbeeld.
Witte was
We weten allemaal dat je witte was niet voor altijd stralend wit zal
blijven. Toch kan je dit voorkomen door zo nu en dan een kunstgebittablet bij je witte was in te stoppen. Zet die wasmachine maar
aan en laat het tablet z’n werk doen!

17 november weer iets heel
bijzonders….
Een originele Limburgse
maaltijd!
Onze gelegenheids chefkok Rein is
een onvervalste Limburger, hij heeft
onze NVCB aangeboden deze keer
een heuse Limburgse maaltijd te
verzorgen.
Rein heeft al een aantal bijzonder
geslaagde maaltijden voor de NVCB
verzorgd en deze zal daar zeker niet
voor onder doen.
Hier alvast de voorlopige menukaart,
heel Limburgs! Je waant je al in het
bronsgroen eikenhout van het
schoanste stukske Nederland!
Tot ziens op 17 november! Wacht
niet te lang met aanmelden, de
deelname is beperkt tot 60 personen!

Menu
Zondigse sop
(zondagse soep)

Tete de veau

(kalfsvleesgerecht)

Zoer vleisj

(rundvlees in zoetzure saus)

Knien in 't zoer (

konijn in zoetzure saus)

Zoer moos
(zuurkool)

Aerpel croquetjes
(aardappel kroketjes)

Kow sjottel

( Limburgse koude schotel)

Rieste vlaai

(Limburgse rijstevlaai)
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Adreswijziging doorgeven, zelf doen?
Je bent gepensioneerd, woont hier
permanent (resident) en gaat in de regio
verhuizen van de ene huurwoning naar de
andere. Naast het verzorgen van je normale
privéadreswijzigingen komt er heel wat
kijken om die ook officieel te maken.

Actie en meenemen:
Via website dgt.es keuze cambio domicilio
het formulier impreso de solicitud cambio
domicilio afdrukken en invullen
Kopie inschrijving gemeente, kentekenbewijs, groene kaartje, paspoort, rijbewijs.
5. Naar de politie in Benidorm
Daar wordt het adres op het groene kaartje
gewijzigd. Hiervoor moet een afspraak op
internet worden gemaakt.
Ter voorbereiding op de afspraak...

1. Naar het gemeentehuis
Om op de afdeling Empadronamiento je
nieuwe adres door te geven. Dit kan vanaf
de officiële ingangsdatum contract.
Meenemen:
Het originele huurcontract in de Spaanse
taal,je paspoort, je groene kaartje
(Certificado de registro de ciudadano de la
union) daarop staat je Nie nummer.
2. Naar Centre Salud
Voor gezondheidszorg Seguridad Social.
Meenemen:
Een kopie van de inschrijving bij de
gemeente en je SIP kaartje.
Over dat SIP kaartje wordt een sticker
geplakt en krijg je een nieuwe huisarts
toegewezen. Dit alles als je tenmiste naar
een andere gemeente verhuist.
3. Naar de SUMA in b.v. Benidorm
Voor adreswijziging t.b.v. eventuele
gemeente- en wegenbelastingen.
Meenemen:
Een kopie van de inschrijving bij de
gemeente en je groene kaartje.
4. Kantoor DGT in Alicante
Voor adreswijziging van eventuele
kenteken. In NL is dat de RDW.
Je moet daarvoor via de website dgt.es een
afspraak maken: solicitud de sita previa.
Ter voorbereiding op de afspraak het
volgende...

Actie en meenemen:
Kopie van de inschrijving bij de gemeente,
paspoort, groene kaartje, een pasfoto.
Formulier EX 18 op internet zoeken naar
modelo ex 18 afdrukken en invullen
Formulier 790 op internet zoeken naar
modelo 790 - codigo 12 afdrukken en
invullen en hiermee naar de Bank gaan en
12 € betalen.
Een afspraak maken via de site/link (internet
cita previa):
Sede.administracionespublicas.gob.es/
pagina/index/directorio/icpplus.
Keuzes provincia Alicante, policiacertificados UE.
Als je geluk hebt is er meteen een afspraak
beschikbaar. Soms krijg je een voorstel voor
een afspraak in een andere stad. Meestal
moet je het weken proberen voordat een
afspraak beschikbaar is... blijven proberen
want er is geen andere weg.
Na het bezoek bij politie ben je dan eindelijk
klaar.
Alternatief
Voor bovenstaande is er toch nog een andere
weg....
Je laat dit door een GESTOR doen, maar
daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje
aan.
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Mededelingen
Bezoek Valencia en Ikea
Het is al bijna zover maar vrijdag 8 november gaan we met de bus naar Valencia en
Ikea.
Eerst naar het centrum van Valencia; de
liefhebbers kunnen daar blijven tot ze weer
worden opgehaald.
Het is ook een mooie gelegenheid om een
spectaculaire Vincent van Gogh multimedia
show te bezoeken, (Teatro Ateneo
Mercantil) Zie ook website: vangogh.es.

De anderen gaan na anderhalf uur in Valencia door naar Ikea.
Vertrek vanaf het grote parkeer/markt
terrein van Albir om 8.30 uur en we zijn
18.00 uur daar weer terug.
Kosten slechts 15.- euro
Er kunnen nog mensen mee, aanmelden bij
Annemieke Post, tel. +31 622405845
Email: annapost@outlook.com of op
maandagmorgen bij de ledenadministratie.

Pagina 41

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

november 2019

Villa in La Nucia (Urbanisaties)
Volledig gemeubileerde en
ingerichte villa op toplocatie,
vlakbij commerciële centra en op
slechts enkele kilometers van de
nabije stranden. Mooie woonkamer
met open keuken, 5 slaapkamers, 4
badkamers, gasten toilet. Garage,
carport en prive parking voor
verschillende auto’s. Zwembad met
buitendouche en toilet, barbecue en
volledig ingerichte buitenkeuken.
Grondstuk 928m2, bebouwd 200m2
Prijs: 399.000€

Barranco Hondo:
Charmant huis, volledig
ingericht, met prive tuin en
parking. Eigen zwembad met
buitendouche en BBQ.
Ruime woonkamer met open
keuken en berghok,
ingeglaasd en open terras,
3 slaapkamers, 2 badkamers,
airconditioning.
Grondstuk 485m2, bebouwd
158m2.
Prijs was 275.000€, nu
250.000€!!!
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Foto galerij
Open Dag NVCB
5 Oktober hadden we weer onze traditionele Open Dag.
Deze dag is bedoeld voor iedereen die wil weten of de NVCB iets voor hen is maar
zeker ook als start van het nieuwe verenigingsseizoen.
De dag was een groot succes, heel veel nieuwe bezoekers waarvan er tientallen direct
lid werden! Er was een gezellige, ontspannen sfeer met heerlijke live muziek van
onze huisband “Several Sound”. Restaurant La Cena verzorgde weer de heerlijkste
hapjes wat van deze dag nog meer een feest maakte. Deze dag was in alle opzichten
een succes, we gaan er alles aan doen om het komende seizoen dat ook te laten
worden!
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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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Koop en Verkoop
Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@ncvb.net

————————————————
Te koop
Mooie 50cc scooter te koop
Slechts 500 km op de teller.
APK tot 2020
Vraagprijs slechts 500 euro
Tel: 0031 630 190 610
————————————————
Gevraagd
Petra Beumer speelt 3e klarinet en zoekt
mede muzikanten om samen te spelen.
Mail naar: pjebeumer@hotmail.com
————————————————
Wie heeft er een goed functionerende
combimagnetron overcompleet?
Martha, 031 622 029 999
————————————————
Ik zoek een goede hogedrukspuit om
over te nemen.
John, 648 772 105
Unne skoappendoes fokker oit Rijsen
Krig op un show nooit prijzen
Haai kos better mi fokken stoppen
Want zun heuntjes haan gin doeskoppen
Herman Vos
Elke maandagmorgen kunt u zich
aanmelden als lid van de NVCB.
Maar weet u dat ook eenvoudig € 70
kunt overmaken naar banknummer :
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
t.n.v. Penningmeester NVCB
Wel even vermelden:
“lidmaatschap 2019-2020”
Uw lidmaatschapskaart ligt dan op
maandagmorgen klaar bij de ledenadministratie!

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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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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Martin Hamers
ANIMALES = DIEREN
Wij hebben in onze taal een ongelooflijk
aantal uitdrukkingen waarin dieren,
beesten of beestjes voor komen.
Ik zal er een paar memoreren om u enig
idee te geven van de vindingrijkheid van
de Nederlandse taal.
Wij kunnen bijvoorbeeld kippig zijn
terwijl we tegelijkertijd hanig gedrag
vertonen.
Nou, ik kan u hierbij mededelen dat het
Spaans hier niet van terug heeft.
Je kunt ook via een kattebelletje
mededelen dat een en ander gen kattenpis
is en dat je met die hele poespas niks te
maken wilt hebben en dat je het niet jofel
vindt als er een kat- en muisspelletje met je
wordt gespeeld.
Ik heb wel erg veel lol gehad toen ik
bovenstaande uitdrukkingen aan mijn
Spaanse kennissen en vrienden heb
proberen uit te leggen.
Probeer aan een Spanjaard maar eens uit te
leggen wat het betekent als je zegt dat iets
géén kattepis is of dat zijn tennisracket in
de kattebak (bagage-ruimte) ligt.
Of je moet eens vragen op hij een
opkikkertje kan gebruiken!!
Vaak moet ik in mijn column de kool en de
geit sparen omdat ik anders sommige
mensen spinnijdig maak en vaak denk ik er
dan aan met de hele ratteplan maar te
stoppen.
Als je anders bent dan andere mensen
word je al gauw beschouwd als een witte
raaf.
Ik zie me zelf liever als een vliegende kraai
die altijd wat vangt.
Behalve midden in de zomer want dan
vallen zelfs de mussen dood van het dak.
Ja, er zijn natuurlijk vogels van diverse
pluimage en iedere vogel zingt zoals hij
gebekt is.

Eén ding is natuurlijk wel belangrijk:
zekerheid in je dagelijkse leven.
Je kunt altijd beter één vogel in de hand
hebben dan tien in de lucht, zeg ik maar.
Anders ben je al gauw in de aap gelogeerd.
Als jij nou die man of vrouw bent die het
allemaal wél goed voor elkaar hebt dan
kun je voldaan zeggen: zo, kat in het
bakkie !!
Je kunt wel altijd de kat de bel aan willen
binden maar soms moet je ook wel eens
denken: eerste gewin is kattengespin.
Heeft u ook wel eens dat gevoel dat je iets
staat te doen voor de kat z`n viool ???
Vorig jaar kreeg ik een nieuwe Spaanse
buurvrouw en ik moet zeggen: een schatje.
Ik dacht nog: dit is nou de kat op het spek
binden.
Maar ja, de buurman aan de andere kant
begon al gauw onder mijn duiven te
schieten want die gaf haar regelmatig een
flesje parfum cadeau. Ja, kunst zeg, daar is
hij vertegenwoordiger in.
Zo wilde hij natuurlijk in een goede reuk
bij haar komen en zij zal gedacht hebben:
een gegeven paard moet je niet in de bek
kijken.
Zo, ik heb u als voorbereiding op een
aantal artikelen over gezegden over dieren
alvast dit voorgeschoteld en ik zal de
volgende keer proberen u te onthalen op de
Spaanse varianten van deze uitdrukkingen.
Vorige keer was de vraag:
Gota a gota se llena la bota.
Druppel voor druppel vult zich de laars.
Wij herkennen hierin: de gestage druppel
die de steen uitholt.
Mijn vraag aan u: wat is : un premio (prijs)
de consolación (troost)
Bij de oplossing moet u een dier uit de
hoge hoed toveren !!
Saludos de Martin.
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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 en nek en rug
Wij merken dat we heel vaak mensen in de kliniek krijgen die hebben
gehoord, dat ze met een bepaalde klacht “moeten leren leven”. De meest
voorkomende reden dat deze patiënten met hun klachten moeten blijven
rondlopen wordt meestal verweten aan ouderdom, slijtage, artrose,
“waarschijnlijk ”fibromyalgie of een andere vage diagnose.
Onze ervaring is echter dat er in veel gevallen bij
deze norme groep mensen nooit een gedegen
lichamelijk onderzoek is gedaan. Het is namelijk
NIET zo, dat als er artrose in bijvoorbeeld de rug
aanwezig is, dit ook de reden van rugklachten is.
Dat zou betekenen dat iedereen met artrose in de
rug klachten zou moeten hebben en dat is zeker
niet zo.
De oorzaak van klachten in de wervelkolom, rug
en nek, ligt vaak in een combinatie van factoren.
Deze factoren zijn meestal een belastende
houding en dwangstanden in de gewrichten van
de wervelkolom die gewrichtsirritaties veroorzaken. Natuurlijk is het wel zo, dat artrose/slijtage
de rug wat kwetbaarder maakt, maar zeker niet
onbehandelbaar. Door de werkelijke oorzaak van
deze klachten aan te pakken is het mogelijk
klachten die vaak al jaren aanwezig zijn te
verhelpen.
Dit betekent dat we zorgen dat de wervelkolom
optimaal functioneert, de houding wordt verbeterd, eventuele afwijkingen in de voeten
worden verholpen, zwakheden worden getraind,
overbelaste delen worden ontzien en er wordt
gekeken of met vitaminen en/of mineralen
bepaalde klachten kunnen worden opgelost.
Deze complete, vaak multidisiplinaire, aanpak
zorgt ervoor dat wij mensen die al jarenlang een
bepaalde klacht hebben goed kunnen helpen.
De meest voorkomende klachten die vaak al
jaren aanwezig zijn lage rugklachten.
Deze klachten zijn meestal ´s morgens meer
aanwezig, verergeren bij lang stilstaan / zitten en
slenteren en op de buik liggen is niet mogelijk.

Mogelijkerwijs is er ook sprake van uitstraling
naar de benen. Op een röntgenfotobij deze
klachten is bijna altijd slijtage van de rug te zien.
Dit wordt bij ons door de patiënt vaak uitgelegd
dat er geen ruimte meer tussen de wervels zit en
dat dit de reden is van de chronische klachten en
dat daar niets meer aan te doen is.
Feit is natuurlijk dat de slijtage niet verholpen kan
worden, maar de pijnklachten die aanwezig zijn
wel. De aanwezige slijtage is bijna NOOIT de
oorzaak van de klachten. In dit geval worden de
klachten 9 van de 10 keer veroorzaakt door een
(te) holle rug, bekkenscheefstand en verkorte
heupspieren. Daardoor worden de ruggewrichten
constant ovebelast en ontstaan er pijnklachten.
De slijtage is juist het gevolg van de beschreven
overbelasting. Door al deze aspecten en vaak
nog meerdere te behandelen zien wij dat de
klachten verdwijnen of in ieder geval dusdanig
verminderen dat een normaal actief leven
mogelijk is. Dit geldt ongeveer hetzelfde voor
nekklachten. Een stijve pijnlijke nek wordt vrijwel
nooit door slijtage,artrose of oudere leeftijd
veroorzaakt en is perfect te behandelen. Wij
hebben ons in onze kliniek gespeciaiseerd in het
behandelen van deze langdurig aanwezige
klachten.
Wij onderzoeken uw klacht op elke mogelijke
oorzaak en pakken deze, indien nodig multidisciplinair, uitgebreid aan om de klachten te
doen verdwijnen. Uiteraard beoordelen we daarbij
ook eventuele röntgenfoto´s en scans om een zo
volledig mogelijk behandelplan te komen.

Voor informatie bel met onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917
of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)
Pagina 49

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

Adverteerders

Pag.

Alhama Ecotienda
Annemieke Rood MCS
Binck Bank
Buro Thuiszorg Montebello
Chequi
Centro Dental. Eu
Clinica Dental
Computer Services
De Week
Duran Inmobiliaria
Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Eyedoctor
Fliesencenter S.L.
Flores juridisch advies
Fresno
HCB
Hugo Jespers computers
IMMO SERVICE
Impressión
Ingeborg Posthuma
Inmo Service Albir
Kuijper verhuizingen
Liberty Seguros
Nardia Makelaar, NBCS
NBCS
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurant Buena Vista
Restaurant La Cena
Restaurant El Castillo
Restaurant Nuevo Alcazar
Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur
Skinklinnik
SuperContent
Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen
Zorgservice Flor
Zuster in huis

25
14
Cover
24
13,19,41
32
31
23
41
16
34
45
44
36
33
48
28, 35
25
15
14
48
42
51
8
46
22
34
44
2
20
46
10
31
32
12
10
40
38
49
30
18
19

Pagina 50

november 2019

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

Zwartwit






Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

Kleur






Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

€
€
€
€
€

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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