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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Elke dag

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
11.00
09.00

13.00
12.00
12.30

Computercafe
Inloop Info verzekeringen door Martin Overdevest
Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

december 2019

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

Lezingen e/o cursussen

10.00
10.30

13.00
13.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules

10.00

12.00

Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

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
Evenementen
Entertainment
Reizen

Maarten v.d. Heijden
José Smit a.i.
Aad Wessling
José Smit
John de Kievith
Annemieke Post
Ton van der Klei
Marja Beems
Roos van Gorp
Jeanne Hendrikx

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

Cora Copier

603 165 922

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

680 827 342
965 878 814

Wandelen

966 875 429
965 882 173
965 878 814
965 882 173
0031 622 405 845
681 251 145
965 878 814
0031 641 076 470
966 866 017

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

Beste NVCB leden,
Laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik heel blij ben
met het vertrouwen dat ik van u heb gekregen om als
voorzitter te mogen fungeren.
Ja en dan ben je voorzitter geworden, ik heb vier
dikke mappen gekregen van onze vorige voorzitter
en deze allemaal doorgelezen, het ging van bestuursvergaderingen en aanvragen tot jaaroverzichten, daar
ben ik al een week mee bezig geweest.
Ik heb het voor kennisgeving aangenomen en de belangrijke punten genoteerd om in de toekomst er nog wat mee te doen.
Want het gaat mij nu om de toekomst. Wij, het bestuur van NVCB, zullen
er alles aan doen om uw belang te behartigen. Dat doen we door er zorg
voor te dragen dat er genoeg activiteiten blijven maar zeker dat er ook wat
bij gaat komen of oude activiteiten weer nieuw leven in wordt geblazen.
Zo is er weer begonnen met Jeu de Boules. Op de nieuwe banen die de
gemeente La Nucia zo mooi heeft aangelegd. Maar ook onze baan bij de
club is aangepast, er is een muur geplaatst en daardoor is de baan aan de
voorkant 1 meter langer geworden.
Ik hoorde ook dat er vroeger een wandelclub was en een reisclub en wat zou
het niet leuk zijn om dat weer nieuw leven in te blazen. Dit zijn natuurlijk
zomaar wat voorbeelden. Ik hoop wel dat er mensen opstaan en zeggen dat
ze daar wel het voortouw in willen nemen.
Ik hoop u ook te zien in december op onze kerstbingo en natuurlijk ook op
het kerstdiner dat onder leiding staat van chef kok Rein en zijn vrouw.
Vrijdag 22-11-2019 wordt het mijn eerste bestuursvergadering en natuurlijk
ook van Patricia Jansen als onze nieuwe secretaris. Ik wens haar net zoveel
plezier in haar functie als dat ik het heb.
René Oosterbroek, 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
Ma

8
12
12
22
23

Kerstbingo en maaltijd.
Kerststukjes maken, zaal versieren (ochtend)
Lezing Laura van Lochem, cardioloog. 13.00 uur
Kerstdiner
Kerst inloop met gratis kerstbrood bij de koffie

Zon

5

Zon
Zon

19
26

Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
En… trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
Stamppot middag! Div. stampotten
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
posten omhoog gingen. Voor Internet en
telefoon is intussen glasvezel geïnstalleerd
en is het abonnement naar € 24,- per maand
gegaan. In november 2018 werd besloten een
1. Opening:
andere bank te nemen omdat de Banca
Aangezien er voldoende leden aanwezig zijn Popular voor haar service ruim € 600,voor het quorum, opent de voorzitter de ver- vraagt. Dat ging niet zonder slag of stoot
gadering om 10.00 uur en heet iedereen
want de bank werd overgenomen door
welkom.
Santander bank en er moesten allerlei
documenten worden aangedragen. Intussen
2 Notulen van de ALV van 12-11-2018
zijn we bezig een rekening te openen bij de
Omdat er geen op- of aanmerkingen worden Caixalteabank, maar ook daar zitten weer de
gemaakt, worden deze ongewijzigd vastnodige haken en ogen aan.
gesteld.
6. Verslag van de kascommissie
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De commissie heeft de kas- en bankgegevens
De secretaris meldt dat er berichten van
doorgenomen en in orde bevonden en
verhindering zijn van Nel Arends, Janus de
verleent décharge. De financiële situatie van
Dooij, Cobi Fuchs, Marianne de Wit, Frank de vereniging is gezond. Namens de
en Wanna van der Zwaluw, José Smit, Carla kascommissie spreekt Nel Kienen haar grote
Bergman en Kees en Patricia Jansen. Er is
waardering uit over het gevoerde financiële
één ingekomen stuk: een ondertekend
beleid. Er zijn geen verdere aanbevelingen
schriftelijk verslag van de Kascommissie.
nodig. De voorzitter bedankt de
kascommissie voor haar werk.
4. Jaarverslag 2018-2019
Naar aanleiding van het door de secretaris
7. Begroting boekjaar 2019-2020
voorgelezen jaarverslag zijn er geen opmer- Voor dit seizoen zijn geen grote
kingen of vragen.
investeringen gepland. Het bestuur stelt voor
een reserveringspotje van € 5.000,- te maken
5.Financieel Jaarverslag 2018-2019 door
voor het 50-jarig bestaan. Ook het project
de penningmeester
van de geluidsisolatie wordt afgerond.
Op het scherm wordt een overzicht
Verschillende pogingen daartoe faalden
geprojecteerd van het boekjaar 2018-2019.
i.v.m. te hoge kosten. Als alles goed gaat
Hierop wordt door de penningmeester een
bouwen we in dit jaar een grotere financiële
toelichting gegeven. Er is sprake van een
buffer op. De Santanderbank wordt nog een
goed seizoen, met name door de inkomsten
jaar aangehouden voor openstaande facturen
uit advertenties en sponsoring. Daarom
van debiteuren (adverteerders in de Por
durfde het bestuur een groot aantal investFavor, op de website en via de borden). Guus
eringen te doen, waarvan de ten dele gespon- Schaaf zorgt voor de inning en zoekt een
sorde aanschaf van een AED-apparaat en
assistent die hem daarbij behulpzaam gaat
ventilatoren in de binnenlocatie de belangzijn.
rijkste zijn. In totaal is € 2.000,- minder
Floor vraagt of er rekening mee is gehouden
uitgegeven aan investeringen dan begroot.
dat een Spaarrekening ook geld kost (0,5 %
Zowel de huur als het elektriciteitstarief zijn rente). De penningmeester zal uitzoeken of
het afgelopen jaar verhoogd, waardoor deze dit zo is.

Notulen van de ALV van NVCB
op 4 november 2019
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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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8. Verkiezing nieuwe leden voor de
Kascommissie
Leon Hermans meldt zich als nieuw lid van
de Kascommissie. Hij zal samen met Gea
Altena dit seizoen de kascontrole uitvoeren.
Reserveleden zijn Aad Kooiman en Nel
Kienen.
9. Vaststelling van de contributie voor het
verenigingsjaar 2019-2020
De contributie wordt gehandhaafd op € 70,voor seizoensleden en € 17,50 voor maandleden.
10. Verkiezing nieuwe leden van het
Hoofdbestuur
De voorzitter Sjef van Hamelsveld en de
secretaris a.i. Chris van Gennip hebben te
kennen gegeven af te treden en niet herkiesbaar te zijn. Voor de functie van voorzitter
heeft zich, met een verklaring van bereidheid
één kandidaat gemeld: René van Oosterbroek. Voor de functie van secretaris heeft
zich gemeld: Patricia Jansen. Aangezien zich
geen tegenkandidaten hebben gemeld is er
geen stemming nodig en worden de nieuwe
bestuursleden bij acclamatie benoemd. De
voorzitter bedankt de aftredende secretaris
en overhandigt haar een bos bloemen. Hij
heet de nieuwe voorzitter welkom.
11.Presentatie van het Hoofdbestuur
De nieuwe voorzitter wordt verzocht achter
de bestuurstafel plaats te nemen en zich te
presenteren aan de vergadering . De nieuwe
secretaris is helaas verhinderd om aanwezig
te zijn.
12. Mededelingen van het bestuur en
Rondvraag
- De voorzitter vraagt een minuut stilte ter
herdenking van allen die ons in het
afgelopen seizoen ontvallen zijn.
- Annemiek bedankt de aftredende
voorzitter en overhandigt hem een fles
wijn. Sjef bedankt de vergadering voor het
in hem gestelde vertrouwen
- Corrie van der Vlies maakt bezwaar tegen
het feit dat de geplande dagtrip naar

december 2019

Valencia plaatsvindt op een dag dat er
activiteiten zijn van de bridge-afdeling.
Volgens haar mogen activiteiten elkaar
niet in de weg staan. Maar in artikel 13b
van het Huishoudelijk Reglement staat dat
evenementen (dus bijv. dagtrips) prevaleren boven afdelingsactiviteiten en dat dit
per verenigingsjaar tweemaal mag voorkomen op werkdagen. Het verschil tussen
een activiteit en een evenement is niet
iedereen duidelijk en wordt uitgelegd. Er
wordt wel altijd overlegd met de afdelingen wanneer er een evenement wordt
gepland tijdens een afdelingsactiviteit.
- Annemiek bedankt alle vrijwilligers voor

hun inzet in het afgelopen seizoen. Ze wil
een vast team van vrijwilligers oprichten.
Ze deelt mee in het volgend seizoen te
stoppen met haar activiteiten voor de evenementen, maar nog wel bestuurslid te
blijven.
- Maarten van der Heijden bedankt alle vrijwilligers die hem bij staan bij alle klussen
van de Technische afdeling en met name
Janus de Dooij, Aad Kooiman en Dirk
Guldentops.
- De voorzitter vraagt of leden, wanneer ze
signaleren dat er iemand voor een langere
periode ziek is, dit willen doorgeven aan
Gerard Ruizendaal. Hij zorgt dan voor een
attentie. Zijn telefoonnummer staat op
pagina 5 van ons clubblad PorFavor.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor
hun komst en sluit de vergadering.
Chris van Gennip
Pagina 11
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Dagelijks bestuur NVCB in 2020,
nieuw en jonger
Het heeft er om gespannen of het zou
lukken nieuwe bestuursleden te vinden voor
onze aftredende voorzitter Sjef van Hamelsveld en secretaris Chris van Gennip.
Gelukkig was René Oosterbroek bereid om
de voorzitterstaak van Sjef over te nemen
maar een opvolging voor de secretaris bleef
een groot probleem.

Annemieke Post bedankt vertrekkend
voorzitter Sjef van Hamelsveld voor
zijn driejarig voorzittersschap van
onze NVCB.

Op de Algemene Ledenvergadering moest
er een kandidaat-secretaris beschikbaar zijn
omdat anders de vereniging in grote
problemen zou komen.
Slechts enkele dagen voor de ledenvergadering liet Patricia Jansen weten de
secretaristaak op zich te willen nemen; het
dagelijks bestuur was gelukkig weer
compleet!
Patricia kon zelf niet op de vergadering
aanwezig zijn, andere verplichtingen konden
niet meer worden afgezegd.
Op de middenpagina`s van deze Por Favor
kunt meer over haar lezen in de vaste
rubriek “In gesprek met…. ”.

De scheidende voorzitter
onverhandigt de voorzittershamer aan
René Oosterbroek.

Met dit DB heeft onze NVCB, met de vorig
jaar aangetreden penningmeester Kick
Schütz en de nu gekozen bestuursleden,
een vernieuwd en meer jeugdig bestuur.
Ongetwijfeld met nieuwe, frisse ideeën over
een nog beter NVCB.
Redactie

En natuurlijk een bloemetje voor
Chris voor vier jaar secretariaat.
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Bedankt!
Enige tijd geleden heb ik het bestuur van NVCB gevraagd
of via de club iets georganiseerd kon worden voor het
getroffen gebied rond Torreviega/Orihuela. Zoals jullie
ongetwijfeld weten heeft de “Gota Fria” Dana daar flink
huis gehouden en wat overbleef in bepaalde gebieden was
na de overstroming één grote catastrofe.
Het bestuur heeft positief gereageerd op mijn verzoek. Ze
heeft kopieën gemaakt van mijn verzoek en deze zodanig
neergelegd dat er niemand zonder dit te lezen het
clubgebouw kon verlaten. Ook werd in een mailing naar
alle leden aandacht gevraagd voor deze actie.
Daarom wil ik hierbij het bestuur bedanken voor de medewerking. Natuurlijk wil ik ook allen bedanken die een
bijdrage hebben geleverd om mij met een volle wagen met
bruikbare goederen, voor
mens en dier, af te leveren.

Gea en Christiena met een
deel van de ingezamelde
spullen voor Torreviega/
Orihuela.

Tevens wil ik Maarten
bedanken voor zijn
spontaan aangeboden hulp.
Altijd geweldig als je op je
vrienden kunt rekenen.
Nogmaals dank jullie allen
namens hen die we
geholpen hebben .
Gea Tempelaar.
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”
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
Pagina 16
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Mededelingen
Presentatie cardioloog

NVCB Nieuwjaarsloterij

De bekende cardioloog Laura van
Lochem, verbonden aan o.a HCB, komt
donderdag 12 december een presentatie
geven over hartproblemen in het algemeen
en die bij vrouwen in het bijzonder.

Vergeet niet ook wat loten te kopen voor
onze jaarlijkse Nieuwjaarsloterij.
Altijd mooie prijzen te winnen en… het
geeft u de kans de vereniging extra te
steunen! De loten worden verkocht
tijdens evenementen voor slechts 1 euro.
Tussen de evenementen ook te koop bij
de bar.

Het blijkt namelijk dat vrouwen heel
andere klachten kunnen hebben bij een
hartprobleem dan mannen. Het is goed om
dat te kunnen herkennen.
Aanvang 13.00 uur.
Aansluitend op deze presentatie geeft de
bij ons welbekende verzekeringsman
Martin Overdevest toelichting op een
aantal verzekeringsmogelijkheden.
(zie ook pag.37).

Kerstversiering
Donderdagmorgen 12 december gaan we
ons gebouw in kerstsfeer brengen.
Daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken. Niet alleen gaan we de zaal versieren
maar ook leuke kerststukjes maken voor
op de tafels. We denken ook aan kerstverlichting aan de buitenkant van ons
gebouw en wellicht een kerstboom.
Kom gezellig helpen, vanaf 10.00 uur
bent u welkom!
Opgeven bij Ton v.d. Klei of
aan de bar

Fallas feesten Valencia
Het duurt nog even maar we hebben
plannen om half maart met de NVCB
naar de Fallas feesten in Valencia te
gaan.
De hele stad is dan
bezaaid met
schitterende
beeldengroepen
met allerlei
maatschappelijke
thema`s en die aan
het einde van het
feest ritueel in
brand worden
gestoken!
Deze onvergetelijke
gebeurtenis met nog veel meer
evenementen duurt meerdere dagen en is
een bezoek meer dan waard.
Op internet is ook in het Nederlands
veel te vinden over dit door en door
Spaanse feest:
www-valencia.tips/las-fallas-valencia

Zondag 8 december
weer een gezellige Kerstbingo
met aansluitend heerlijke Chili con carne
met een lekker toetje. Kom ook en breng gerust
iemand mee! Toegang gratis.
Mee-eten voor slechts 7.50 euro. De deur gaat open om 14.30 uur.
Pagina 17
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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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Mededelingen
Het bestuur van de
NVCB wenst u fijne
feestdagen toe.
We hopen dat u geniet
van het Kerstdiner op
22 december en zien u
graag bij de Kerstinloop op 23 december.

Een varkentje wilde wat beleven

Jeu de Boules ballen rollen weer!
Na een wat moeizame start is ook dit
seizoen weer een behoorlijk grote
groep jeu de boulers met het boulen
begonnen.
Gelijk maar op de mooie buitenbanen omdat de baan naast het terras
door een kleine
verbouwing
overhoop lag.
De groep houdt
contact via
WhatsApp
zodat snel met
elkaar overlegd kan worden bij
minder goed weer of een ander
tijdstip.
Nieuwe boulers zijn altijd welkom !

En vluchtte uit zijn kot
Hij zwierf langs ös Heren wegen
En was na twee uur keikapot
Hij ontwaarde een grote hond
En kreeg het doodsbenauwd
Hij begreep terstond
Die heeft mij zo opgeknauwd
Hij had een hond syndroom
En met zijn laatste krachten
Vluchtte hij in een boom
Om op betere tijden te wachten
Daar zat hij dan heel gedwee
De buurt vond het een mirakel
Maar redde hem: waarmee
Het was een spek-takel
Herman Vos
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Martin Hamers
Años.........Jaren
We hebben ze allemaal beleefd zonder
dat we ons daar nou zo van bewust
waren. De zeven vette jaren zoals wij dat
in onze taal zo mooi kunnen zeggen.

In het Spaans beschikken ze in dit verband
ook over een aantal komische mogelijkheden zoals: zij hebben een TV uit het jaar
nul = tienen un televisor del año de
Maricastaña.
Een andere mogelijkheid is dat je met een
kleine variant zegt: ze hebben een stokoude
auto: tienen un coche de los días (de los
tiempos) de Maricastaña.
Maricastaña gaf in 1386 leiding aan een
revolte tegen het bisdom van Lugo waar zij
woonde en is wellicht enigszins vergelijkbaar met onze beroemd/beruchte Kenau
van Hasselaar althans wat strijdvaardigheid
betreft.
Nog een paar interessante zegswijzen die
hetzelfde betekenen zijn:
Es una bicycleta del año de la pera (totaal
verouderd of uit het jaar nul.)
Ook kun je zeggen este traje (dit pak) es
del año de la tana (totaal ouderwets).
Je kunt tenslotte ook nog zeggen: es del
tiempo del rey Wamba.
Dat is uit de tijd van koning Wamba.
Steeds om aan te geven dat iets niet meer
van deze tijd is.
Nog even terug naar het begrip año = jaar.
Als u twee Spaanse mannen tegen elkaar
zou horen zeggen: esa mujer se quita años
dan bedoelen ze dat deze mevrouw zich
jonger voordoet dan ze is en dus niet haar
leeftijd opgeeft zoals die volgens haar
paspoort nou eenmaal is.
Maar wie zal haar dat kwalijk nemen?
Dat is één van de voordelen van het vrouw
zijn; over je leeftijd mag je een beetje jokken.
We willen allemaal wel eeuwig jong blijven.

De Spaanse taal heeft hier ook een mooie
uitdrukking voor bedacht want die zegt: los
años de las vacas gordas. De jaren van de
vette koeien! Prachtig toch.
En waar wij zeven magere jaren beleven
volgen de Iberiërs ons met hun años de las
vacas flacas (de jaren van de magere
koeien).
Ook in Spanje kennen ze overigens la
enfermedad de las vacas locas oftewel de
gekke koeienziekte.
Maar laat ik even bij het begrip jaren en
tijd blijven zoals in de aanhef beloofd.
Om aan te geven dat iets zijn tijd nodig
heeft kan de Spanjaard de volgende
uitdrukking gebruiken.
No se ganó Zamora en una hora oftewel:
de stad Zamora in de provincie Castilië en
León werd niet in één uur veroverd.
Met deze uitdrukking wordt verwezen naar
een belegering in de 11e eeuw die erg lang
duurde maar uiteindelijk moest Zamora
toch capituleren.
Let u ook eens op het rijmende Zamora en
hora hetgeen natuurlijk geen toeval is.
Vaak zie je dit soort charmante rijm in vele
Spaanse uitdrukkingen.
Wij hebben voor het hierboven gebezigde
gezegde óók een prachtige uitdrukking en
nog wel met twéé steden nl: Keulen en
Aken zijn niet op één dag gebouwd.
Nog een leuk gezegde kun je gebruiken als
je bijvoorbeeld wilt zeggen dat iets stokoud
en ouderwets en volkomen uit de tijd is.
Wij kunnen hier b.v. zeggen dat iets uit het
Saludos de Martin
jaar nul stamt.
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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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Deze maand heb ik een aantal huishoudelijke mededelingen:
Op dinsdag 3 december 2019 houden wij de jaarlijkse vergadering van onze afdeling .
Er zijn 2 vacatures te benoemen, nl. van coördinatrice en van penningmeester. Deze
worden nu a.i. door José Smit en Aart van Nes vervuld, die zich beiden verkiesbaar
hebben gesteld. Mochten er meer mensen zich kandidaat willen stellen, kunnen zij zich
bij José Smit melden. De uitnodiging en de agenda worden nog per mail toe gezonden.
De tweede mededeling behelst "De Kerstdrive".
Deze zal gehouden worden op dinsdagmiddag 10 december
2019 en afgesloten worden met een buffet ter plaatse.
Aanmelden voor deze drive kan bij Cobie Maas op de bridgemiddagen.
Ik hoop op een grote opkomst op beide dinsdagmiddagen.
Met vriendelijke groet,
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 Patricia Jansen
Ze hadden daarvoor een heel druk bestaan
geleid en Patricia en Kees hadden er
moeite mee om in een keer als het ware
niks meer te hoeven doen.
Ze startten een nieuw avontuur en kochten
een slecht lopende camping in Noord
Limburg. Na een korte tijd draaide de
camping weer als een tierelier.
Tussendoor gingen ze, als dat kon, steeds
even naar hun huis in Alfaz. “Een camping
is mooi als gast”, vertelt Patricia “maar als
beheerder heb je het zwaar en ben je bijna
Patricia kon niet op de ALV aanwezig zijn nooit vrij”. Na vier seizoenen hebben ze de
en daarom heb ik haar uitgenodigd voor
camping te koop gezet en na een half jaar
het gesprek en kunt u via deze weg een
was hij verkocht. We schrijven 2017.
beetje met haar kennismaken.
Vandaag heb
ik een gesprek
met de goedlachse nieuwe
secretaris van
NVCB, een 48
jarige uit
Gouda.

Patricia had een toeristische opleiding en
was ooit ook werkzaam bij een reisbureau.
Echter toen zij kennismaakte met Kees,
haar huidige echtgenoot, maakte ze ook
kennis met zijn stukadoorsbedrijf. Samen
bouwden ze dit met vele jaren hard werken
op tot een gerenommeerde onderneming.
Er kwam interesse vanuit het buitenland en
in 2007 hebben ze het bedrijf verkocht en Terug in Alfaz renoveerden ze het huis
nog 5 jaar meegedraaid. In 2012 hebben ze incl. het zelfstandige gastenverblijf en verhet stokje definitief overgedragen.
nieuwden m.n. de keukens en badkamers.
Patricia laat me vol trots een paar prachMet de middelen uit de verkoop wilden ze tige plaatjes zien van de woning met tuin,
een huis kopen in het buitenland. In eerste zwembad en uitzicht op zee.
instantie kwamen ze tijdens hun zoektocht In het gastenverblijf wonen momenteel
uit in Portugal omdat de broer van Kees
Aad en Truus waarmee ze klaverjast.
daar ook een tweede huis had. Ze realiZelf hebben ze 4 slaapkamers en dat is ook
seerden zich echter dat Portugal te koud is wel nodig want regelmatig ontvangen ze
om te overwinteren zoals ze in gedachten bezoek van familie en vrienden uit
hadden.
Nederland. Of zoals Patricia het zegt
“Hotel Jansen is weer open!”.
Via een tip van een vriend – zo gaat dat
meestal – gingen ze zich in de omgeving
Tijdens hun verblijf in Alfaz overleed een
van Benidorm verder oriënteren. Na een
van haar (3) honden. Ze kwam daardoor in
gedegen zoektocht van een halfjaar vielen contact met het dierenasiel in La Nucia en
ze beiden voor een riant huis met veel
vanaf dat moment is Patricia daar iedere
mogelijkheden in Alfaz del Pi, kochten het maandag- en donderdagochtend te vinden
en verbleven daar regelmatig.
en actief als vrijwilliger.
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Ze benadrukt dat het heel dankbaar werk is
en dat ze op die ochtenden dan ook nergens anders voor beschikbaar is.
Uit het asiel nam ze tevens 2 kleinere
honden mee naar huis die dus ook deel
uitmaken van de familie Jansen.
De hele familie trekt er regelmatig op uit
om met de camper naar mooie gebieden in
de directe omgeving te rijden en dan te
gaan wandelen.
Omdat Diksie van den Berg enthousiast
was over NVCB zijn wij in 2018 ook lid
geworden en doen met veel plezier mee
aan het klaverjassen. Het is altijd erg
gezellig en af en toe gaan we samen na
afloop eten.
Sinds mijn lidmaatschap heb ik soms wel
wat kleine klusje gedaan als vrijwilliger.
Toen Aad vertelde dat er nog geen kandidaat was voor de functie van secretaris en
vroeg of dat niks voor mij was hoefde ik
niet lang na te denken om hierop positief
Soms maken ze ook meerdaagse uitstapjes te reageren. “Ik heb er erg veel zin in om
wat verder weg en verblijven dan op een
samen met het bestuur en de leden de
camping. Nu het ’s avonds wat kouder
vereniging een nieuwe impuls te geven”
wordt is dat geen probleem; in de camper sluit Patricia af.
is een goede kachel aanwezig.
Marianne de Wit, redactie

Samenwerking TZ
Om ervoor te zorgen dat de jeu de boulesbaan aan de voorkant van het
NVCB gebouw kon worden verlengd,
moesten Maarten en Aad eerst een 5tal coniferen verwijderen, een pittige
klus. Daarna werd een muur gemetseld
die later door Janus werd gestuct en
Aad heeft geschilderd.
Het resultaat mag er zijn...!
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Ik las in El PAÍS
Arbo voor ezeltjes

In het aangepaste arbeidsstatuut staat dat
een vervoerde volwassene niet meer dan
80 kilo mag wegen en dat een ritje niet
langer dan 15 minuten mag duren. In de
nieuwe regels staat ook iets in over de
werktijden. In de herfst en de winter wordt
er gewerkt van 9 tot 6 uur en zomers en in
de lente van 8.30 uur in de ochtend tot
9.30 uur in de avond. En
wel met een rustpauze van 2
tot 5 uur in de middag.
Er is ook sprake van een
minimumleeftijd: jonge
ezels mogen pas aan de slag
gaan als ze drie jaar zijn of
ouder (een gemiddelde ezel
wordt zo’n 30 tot 35 jaar). Ook worden er
allerlei eisen gesteld aan de stallen waar
de dieren zijn ondergebracht: er moet
voldoende frisse lucht en loopruimte zijn
en toegang tot water. Voldoet de eigenaar
niet aan de gestelde eisen, dan loopt hij de
kans op een boete.
Salvador Torres is eigenaar van een stal
met ezels. “Alles wat het welzijn van de
dieren bevordert is prima”, vindt hij,
hoewel hij wel graag deel had uitgemaakt
van het comité dat de regels aanpaste. De
klachten dat de ezels te hard zouden moeten werken wuift hij weg: “Ze rusten bijna
de hele dag. De service werkt als een taxistandplaats: de ezel die zijn rondje heeft
gelopen sluit achter in de rij aan. In de
zomer werken de ezels drie keer per dag
en in de winter een keer in de week. De
rest van de tijd staan ze te wachten in de
schaduw”.
Hoe dan ook, met het aanpassen van de
regels is het duidelijk dat Cameron en zijn
maatjes een last van de schouders is
gevallen!

In veel Spaanse steden kun je de stad
verkennen, zittend in een dubbeldekker of
-wat moderner-, staande op een segway of
een elektrische step. Maar in Zuid-Spanje,
bijvoorbeeld in het stadje Mijas, in de
buurt van Malaga wordt er nog steeds
gebruik gemaakt van de
ezeltjes-service. Een ploeg
van 69 ezels, je kunt er
tegen aan kijken als een
soort levende taxi’s, vormen
een van de toeristische
hoofdattracties van de
omgeving. Niet iedereen
wordt hier blij van. Nogal wat inwoners
van de stad en ook toeristen, vaak afkomstig uit Noord-Europa vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds gebruik wordt
gemaakt van ezels en paarden om toeristen
te vervoeren. En ook de PACMA (Partico
Animalista Contra el Maletrato Animal),
de Spaanse Partij voor de Dieren, wil een
totaal verbod op het ezeltjesrijden. Maar
met ingang van 1 januari 2020 zijn er
nieuwe richtlijnen vastgesteld met de
bedoeling het welzijn voor de ezels te
verbeteren. Ze zijn vast gelegd in een
soort arbeidsstatuut, wij zouden zeggen de
Arbo-regels voor de dieren.
Neem bijvoorbeeld Cameron, hij is een elf
jaar oude ezel, die iets meer dan 300 kilo
weegt. Iedere dag wordt hij geborsteld en
mooi opgetuigd met een zadel en wollen
versieringen. Samen met zijn maatjes
Torete, Fauco, Molinero en Pajaríto gaat
hij aan het werk. Een ritje van 15 minuten
door het historisch centrum van Mijas kost
15 euro en een ritje in een koets voor twee
personen en met twee ezels 20 euro.
Het zijn vooral Britten en Japanners die
gebruik maken van de ezeltaxi’s.
Chris van Gennip - van der Scheer
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Computers
Maak eens een mooie wenskaart!
Het lijkt misschien onpersoonlijk; een kerstkaart maken en versturen met de computer.
Dat is zeker zo als dat gaat met een van die
automatische kaartenmakers als Hallmark en
vele anderen.
Met wat meer moeite is het mogelijk om heel
mooie en originele en vooral persoonlijke
wenskaarten te maken.

Als je daar eenmaal de weg weet
gaat er een wereld van mogelijkheden
open.
Talloze geweldige apps zijn voor
weinig of geen geld binnen handbereik.
Kijk er eens rond en succes!
John de Kievith

Er moet wel eerst een programma of app
worden gedownload waarmee die kaart kan
worden gemaakt.
Het beste kan dat met een iPad of Android
tablet. Bij de meeste apps kan je een achtergrond of omlijsting samenstellen en er dan
tekst en een eigen foto en tekst aan toevoegen. Dat ziet er al gauw heel leuk uit.
Deze kaart gemaakt is met de “Christmas
greetings cards” app, de mogelijkheden zijn
haast onbeperkt.
Er zijn er ook waarmee werkelijk hilarische
Kerst- of Nieuwjaarsfilmpjes kunnen worden
gemaakt.
Wel moet men
een beetje
thuis zijn in de
“app store” van
Apple of “Play
store van
Google.
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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
Andere tijden?

Medische lezingen en presentaties

De voorzitter mijmert in zijn voorwoord
waar toch die grote NVCB-wandelclub
van vroeger is gebleven….
Er zijn onder onze leden heus wandelliefhebbers genoeg maar die wandelen
(noodgedwongen?) alleen of in een
ander verband.
Hieronder een foto van onze toenmalige
wandelgroep die nog niet eens zo lang
geleden is gemaakt.

Voor de lezingen bij onze NVCB over
medische problemen en gezondheid was in
vorige jaren altijd grote belangstelling.

Het enige verschil met nu is dat er vroeger altijd wel een ervaren wandelaar te
vinden was die wat sturing aan die
groep gaf en wist waar de mooiste
routes te vinden waren.
Niet moeilijk, niet veel werk, maar
iemand moet het doen.
Dus kom op! Wie voelt daar iets voor?
Redactie

Zo kwamen enkele jaren geleden naar een
presentatie van Dr. Nora Hendriks zeker
80 belangstellenden!
Niet zo heel lang geleden werd ook de
lezing van Dr. José Cánovas over prostaat
aandoeningen nog heel druk bezocht.
Terecht, want het zijn altijd heel verhelderende en informatieve bijeenkomsten.
Deze lezingen dragen zeker bij aan meer
begrip voor medische problemen maar
zeker ook bij het voorkomen ervan!
Dit seizoen echter is de belangstelling
voor de lezingen tot nu toe erg laag.
Dat is heel jammer, de wegblijvers missen
zo misschien wel heel belangrijke informatie en het is zonde van de kostbare tijd
van de dokter of specialist.
Donderdag 12 december komt de bekende
Cardioloog Dr. Laura van Lochem bij ons
spreken over hartproblemen. En dan vooral over het herkennen daarvan en hoe
problemen kunnen voorkomen.
Zie ook pag.17.
Kom eens luisteren!
Redactie
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www.eurocarslanucia.com
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Op een mooie zondagmiddag gaan we, nadat we naar de markt in
Albir zijn geweest, naar restaurant Castell del Port.
We gingen erheen voor een pizza. Het aanbod daarvan is er erg
groot en ook nog acceptabel van prijs . Verder gingen we er naar
toe omdat je er zo heerlijk zit.
Het wordt geen pizza want ik laat me door mijn partner overreden
om andere, veel duurdere, gerechten van de kaart te gaan eten.
Eerst maar een wijntje (Verdejo € 3,50), lekker maar prijzig en
een water (0,3 cl € 2,20). Hierbij worden lekkere groene olijven
geserveerd.
Van de menukaart kies ik als voorgerecht de tartaar van tonijn
met avocado sojasaus, peper enz. We delen het voorgerecht
(€16,50). De tartaar was heerlijk rul. De ober komt ook nog langs
met een rijtje azijn, pittige olie, peper en zout om nog meer smaak
aan dit voorgerecht te geven. Mijn disgenote vond het te duur en
we besluiten alle andere gerechten hierna ook samen te delen.
Het hoofdgerecht wordt een mooie escalope met roquefortsaus à
la limone met een spaghetti met peper en knoflook en olie.
Ik was ondertussen wel aan een rode wijn toe en mijn favoriete la
planta (Ribero del Duero) kwam langs (€ 3,80 per glas).

Beoordeling
Sfeer
7,5
Prijs
6,7
Smaak 7

Aan het eten van een toetje komen we niet meer toe en sluiten de
maaltijd op het zonnige gezellige terras en de aardige bediening af
met een koffie (solo € 1,20) en thee verde (€1,80).
Nadat het uitbuiken vragen we om de rekening die toch weer
tegenvalt (€ 61,50). Tja dan hadden we maar voor een Pizza
moeten kiezen vanaf € 8.00. De volgende keer maar weer een
goedkoper gerecht of restaurant. Maar we hebben wel een leuke
en fijne zondag gehad.
Smulpaap Jean G
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Weetjes
Ontwar je kabels
Heb jij ook altijd zo’n last van kabels die volledig in de war zijn
geraakt? Je televisie, DVD-speler en boxjes leiden allemaal naar
dezelfde stekkerdoos, maar al gauw zijn de kabels één grote knoop.
Je kunt dit heel gemakkelijk oplossen door een tie-wrap ietwat
losjes om de kabels te binden. Zorg ervoor dat op dit moment de
kabels netjes zijn en naast elkaar liggen. Rijg dan tussen iedere
kabel een tie-wrapje om de tie-wrap die om de kabels heenzit (zie
de foto hieronder ter verduidelijking). Zo creëer je een zelf gemaakt verdeelsysteem, waarbij iedere kabel door zijn eigen gaatje
gaat. Als iedere tie-wrap op zijn plek zit kun je ze allemaal iets
strakker trekken. Knip de uiteinden van de tie-wraps af.
Stickerresten verwijderen
Wrijf achtergebleven papier- en lijmresten in met blanke lampenolie. Zorg dat de sticker goed doorweekt wordt. Laat het even inwerken en verwijder de resten. Meestal kunnen de resten gemakkelijk met een schildersmes van de ondergrond geduwd worden. Let
daarbij wel op voor krassen.

Fresno, voor al uw verzekeringen zoals
auto, opstal en inboedel, uitvaart, wettelijke
Vele mensen kennen mij, al bijna 25 jaar,
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziektekosals Martin van Fresno uit Albir als zijnde
ten, etc.. Wij vergelijken premies met uw
reis- en verzekeringsagent.
huidige polissen zonder compromis.
Ik ben in principe iedere maandag van
Het telefoonnummer is 966800020 en er is
11.00 h. tot 12.00 h. op de NVCB aanwezig. Nederlandstalig personeel op kantoor
aanwezig.
Eind vorig jaar is het verzekeringskantoor
Fresno Costablanca overgenomen door het Mijzelf, nu
bedrijf Coinbrokers. Dit is een vooraanMartin Overdevest van CBKexpat, kunt u
staande verzekeringsmakelaar uit Valencia bereiken onder telefoonnummer 603235885
met meerdere kantoren in de provincies
of per mail martin@cbkexpat.com en zeker
Alicante en Valencia en werken met maat- op de club voor persoonlijke informatie
schappijen zoals Liberty Seguros, AXA,
over verzekeringen.
Reale, Fiatc, DKV, Salus, Sanitas, etc..
Tevens zijn wij aanwezig op donderdag12
Dit jaar heb ik de stap ondernomen door te december na de lezing van Laura van
veranderen van reisburo Fresno naar verze- Lochem voor informatie over ziektekosten
keringen CBKexpat.
en algemene verzekeringen.
Beste Lezers,

U kunt bij ons terecht op het kantoor van
Tot ziens! Bij:
CBKexpat Albir in het winkelcentrum CC
Monver, aan de overkant van het reisbureau
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Kerst in Spanje
In aanloop naar het Kerstfeest
Al weken voor Kerst kun je in de Spaanse
straten fraaie kerstverlichtingen
verwachten. Dit krijgt een climax in het
laatste weekend voor de kerst wanneer
straten en etalages prachtig versierd zijn
met kerstlampjes en belenes
(kerststallen), terwijl overal villancicos
(kerstliedjes) klinken. Op veel Spaanse
pleinen staan levensgrote kerststallen
opgesteld waar complete kerstspelen
worden nagespeeld door acteurs en
actrices die Maria, Jozef en de Drie
Koningen vertolken. Sterk in opkomst in
Spanje zijn de kerstmarkten. Wat wij in
Nederland niet hebben is een Kerstloterij
die het land in z'n greep houdt. In Spanje
wordt deze treffend El Gordo (de vette)
genoemd vanwege de enorme prijzenpot
van ruim 2 miljard euro. Een leuk weetje:
in tegenstelling tot Nederlanders sturen
Spanjaarden geen kerstkaarten naar
familieleden of vrienden die ze in de
kerstperiode gaan zien, lekker praktisch
toch?
Wat wordt er zoal gegeten in Spanje
tijdens het Kerstfeest
Een traditioneel Spaans kerstgerecht is
pavo asado (gebraden kalkoen), hoewel
steeds meer Spanjaarden overgaan op
andere gerechten. Wat tegenwoordig echt
niet mag ontbreken tijdens het Kerstdiner
zijn mariscos (zeevruchten), en dan in het
bijzonder de langostino (zeekreeft).
Natuurlijk staat er ook een goede Spaanse
wijn op tafel. Een typisch Spaans
fenomeen zijn de zogenaamde dulces
navideños als turrón (nougat van honing
en amandelen) en mazapán (marsepein).
Deze overheerlijke en fotogenieke
kerstzoetigheden worden vaak als
nagerecht bij de koffie gegeten.

Kerstavond in Spanje
In tegenstelling tot Nederland speelt
Kerstavond (Nochebuena) de hoofdrol
tijdens Kerst in Spanje. Het is een echte
familiegelegenheid. Families komen in
huiselijke kring samen om uren lang te
tafelen omgeven door overheerlijke
Spaanse gerechten en wijnen. Wie in
Spanje bivakkeert tijdens Kerst dient er
dan ook serieus rekening mee te houden
dat restaurants en bars zijn gesloten - een
zeldzaamheid. Een populaire traditie wat
later op Kerstavond is het zingen van
villancicos waarvan Feliz Navidad zonder
twijfel het bekendste voorbeeld is. Na het
diner is het tijd voor cava, een niet weg te
denken borreldrankje tijdens Kerstavond.

Eerste Kerstdag in Spanje
Op Eerste Kerstdag komen Spaanse
families opnieuw bij elkaar voor een
uitgebreide lunch. Deze bestaat vaak uit
vis en schelpdieren en ook de
eerdergenoemde zoetigheden passeren de
tafel. Hoewel het gebruikelijk is dat
cadeautjes voor de kinderen pas worden
uitgedeeld op Driekoningen vieren steeds
meer Spaanse families de komst van Papa
Noel (de kerstman) op Eerste Kersdag.
Voor elk familielid liggen cadeautjes
klaar onder de kerstboom of naast de
openhaard. Op Eerste Kerstdag is het ook
traditie om met de hele familie een
kerststal in te richten. In tegenstelling tot
Nederland kent Spanje geen Tweede
Kerstdag.
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Oudjaarsavond, Nieuwjaarsdag en
Driekoningen in Spanje
Op Oudjaarsavond komen Spaanse families
samen voor een uitgebreid diner. Om
middernacht klinken via de nationale zender
TVE traditiegetrouw door heel het land de
klokslagen van de Madrileense Puerta del
Sol. Een bijzonder Spaans ritueel
rond middernacht is 'Las Uvas
de la Suerte'. Bij elke klokslag
(in totaal 12) wordt gretig een
druif in de mond gewerkt. Als dit je lukt
dan ben je een jaar lang verzekerd van
geluk.

december 2019

Vervolgens wenst iedereen elkaar het beste
en wordt het nieuwe jaar ingeluid met een
glas cava. Reyes Magos is een kinderfeest
dat opvallend veel gemeen heeft met onze
Sinterklaasviering. Het Spaanse kinderfeest
begint op 5 januari met spectaculaire
optochten door de Spaanse steden die zorgen
voor een regen van snoep net als bij onze
Sinterklaasintocht. De climax volgt in de
nacht van 5 op 6 januari wanneer de
langverwachte pakjes in heel Spanje door de
drie koningen worden afgeleverd. 6 januari
is de dag dat Spaanse kinderen trots met hun
nieuwe speelgoed in de weer zijn.
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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
Dagtocht naar Valencia
Vrijdag 8 november ging de eerste NVCB-reis van dit seizoen naar het mooie Valencia.
Met een zo goed als volle bus vertrokken we al om 8.30 uur uit Albir en kwamen een dik
uur later in Valencia aan. Daar uitstappen was nog een probleem, er was juist een grote
demonstratie gaande waardoor het verkeer in half Valencia zo vast als een huis stond...
Gelukkig wist onze chauffeur de bus via achterommetjes en steegjes op de Plaza de Torros
te krijgen zodat we toch op de geplande plaats konden uitstappen.
Daar gingen we in groepjes met verschillende interesses de stad in. Een aantal maakte van
de gelegenheid gebruik om in het “Ateneo” de van Gogh multimedia show te bezoeken,
een goede keus want het was een schitterend en onvergetelijk beeld van hoe en wat van
Gogh allemaal heeft geschilderd.
Anderen gingen direct het oude centrum in waar vele historische kerken, paleizen en
andere gebouwen eeuwen vol macht, rijkdom en kunst uitstraalden.
Niet uit de middeleeuwen maar wel heel oud, mooi en opvallend is de markthal “Mercado
de Central”. Elke Spaanse stad heeft wel een markthal maar een die zo schitterend en
indrukwekkend en als een kathedraal is gemaakt vind je alleen hier.
De reis is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan misschien een meerdaagse reis?
J.de K.
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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
————————
Vier mooie
eetkamerstoelen.
Samen 75 euro tel.:
669 419 970
Echt Spaans met
rieten zitting.
————————
Ik zoek een goede hogedrukspuit om over te
nemen.
John, 648 772 105

Ik veroorzaakte een rel
Ik gaf een opdringerige del
Een flinke lel
Met eenpollepel.
Zij trok aan de bel
Op gerechtelijk bevel
Zat ik dagen in een cel
Het was daar een hel
Niks als kommer en kwel
Ik ben geen rebel
Zo word je het wel
Al heb ik een hekel
Aan zo`n straatdel
Ik spring nu pas uit mijn vel
Als ik eerst tot tien tel.
Herman Vos

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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Nieuws uit de biljarthoek
Drukte op maandagochtenden
Gemiddeld wilden 20 deelnemers een gezellig potje
biljarten. Met zoveel deelnemers is het op echt je beurt
wachten. Gelukkig was iedereen geduldig. Ze keken toe
hoe de spelers hun kunsten in het biljartspel
tentoonspreidden.
Wachtende spelers waren weleens spreekwoordelijk “de beste stuurlui aan wal”.
Spelers werden door ze aangemoedigd maar
ook werd soms aangegeven hoe zij dachten
dat op een andere manier de bal makkelijker
te maken was geweest. Onze spelers zijn
weliswaar fanatiek maar ook zeer sportief. De
winnaar van een partij was na afloop verheugd
en de volgende partij kon beginnen. Uiteindelijk kon iedereen zijn partijtjes spelen.
Vergadering voor biljarters op 18 november
Om de druk op de maandag wat te verlichten en iedere
speler zijn twee partijtjes libre kan spelen, werd besloten
op maandagochtend de biljarttijden met een halfuur
uit te breiden. Voortaan van 9.00 – 12.30 uur.
Verder werd besloten op woensdagmorgen op één
biljarttafel libre te spelen en op de andere tafel
driebanden. De biljarttijden op woensdag, vrijdag en
zaterdag blijven onveranderd. We proberen de veranderingen een maand uit en evalueren daarna de resultaten.
Toernooi 23 november tegen onze biljartvrienden uit
Calpe
Na de gebruikelijke hartelijke verwelkoming werd gestart.
Op de ene tafel werd er fanatiek libre gespeeld en op de
andere tafel driebanden. Mede door hulp van Cees Vermaas uit Calpe verliep alles goed. Na de heerlijke lunch,
met dank aan onze keukenbrigade, werd er verder
gespeeld. De spelers uit Calpe waren dit toernooi de beste,
gefeliciteerd, en namen dus de wisselbeker mee. De 2
afgelopen toernooien was deze in bezit van NVCB. We
namen afscheid tot volgend jaar.
Met vriendelijke groet,
Maarten vd Heijden
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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 tussen de schouderbladen
Veel mensen komen in onze kliniek in verband met pijn tussen de
schouderbladen. Dit variëert van een lokaal pijnpuntje tot pijn in het
gehele thoracale gebied met uitstraling naar armen en het hoofd.
Meestal is er sprake van een gewrichtsirritatie van de kleine
gewrichtjes tussen de borstwervels of de ribgewrichten die zich
bevinden aan de wervelkolom.
Doordat dit gebied rijkelijk bezaaid is met
zenuwweefsel is het enorm gevoelig.
Vandaar ook dat patiënten vaak klagen
over een mes-in-de-rug-gevoel. Buiten dat
het lokaal erg pijnlijk kan zijn, kan de pijn
ook uitstralen naar de voorkant van de
ribbenkast. Dit kan de ademhaling beperken, onregelmatig maken en hierdoor kan
een constante staat van hyperventilatie
ontstaan met alle klachten die daarbij
horen.
Verder heeft het hogere gedeelte van de
bovenrug directe neurologische verbindingen met het hart. Irritatie van deze zenuwverbindingen vanuit de wervelkolom kunnen zelfs hartkloppingen of beklemmend
gevoel op de borst geven.
Kortom er zijn tal van klachten die niet
direct in verband worden gebracht met de
wervelkolom, maar die erg goed behandelbaar zijn door middel van Chiropractische
technieken.
Natuurlijk moeten alle andere mogelijke
oorzaken van deze pijnklachten worden
uitgesloten voordat op behandeling wordt
overgegaan.
De meeste mensen met deze klachten hebben echter reeds elk onderzoek ondergaan.

Blokkades van de bovenste ribben zijn de
grootste oorzaak van slapende armen en/of
handen en dan vooral ´s nachts.
Tussen de bovenste ribben, de nekwervels
en de spieren in dat gebied lopen de
zenuwen door een soort poort naar de
armen. Door blokkades of dwangstanden
van de eerste en tweede rib wordt de poort
kleiner en deze geeft druk op de zenuwen.
De oorzaak van al deze klachten is vaak
een foutieve houding in het algemeen of
op het werk in het bijzonder.
Vooral mensen die werk aan de voorzijde
van hun lichaam doen zoals bijvoorbeeld
koks, mensen die werken op computers en
in de bediening, zijn erg vatbaar voor deze
klachten.
De behandeling bestaat uit het weer
volledig soepel maken van de borstwervels
en ribben door middel van chiropractische
correcties. Daarna wordt een specifiek
oefenprogramma samengesteld om de
houding aan te passen en de rug te versterken.
In die volgorde, anders wordt iets versterkt
wat niet op z´n plek zit.
Jason Gast

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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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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