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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
10.00

13.00
12.00
12.30

Computercafe
Inloop Info verzekeringen door Martin Overdevest
Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

februari 2020

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

Vacant
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

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

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
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

En zo is het alweer bijna lente, hoewel, hier aan de Costa
heeft de winter talloze prachtige lentedagen en is de winter
gelukkig bijna altijd ver weg.
De lente is wel de tijd waarin weer als vanzelf nieuwe
plannen lijken op te borrelen. Het bestuur is daar vanzelfsprekend mee bezig maar ook van buiten het bestuur worden we benaderd met ideeën waar we als vereniging wel
wat mee kunnen.
Zo zijn we al bezig om binnen de schildergroep ook met andere creatieve
uitingen aan de gang te gaan. Met boetseren wordt binnenkort begonnen maar
er is alle ruimte om met veel meer creatieve hobby`s aan de slag te gaan.
Verder is er al een initiatief om een keer per maand of later misschien per week
een schaak- en/of damavond mogelijk te maken. Dat lijkt mij persoonlijk heel
leuk omdat ik daar zelf veel plezier aan hebt beleefd.
Voor later in het seizoen zijn er ideeën voor avonden waarop gezamenlijk naar
sportevenementen kan worden gekeken. Het wordt een uitgelezen sportzomer
met een EK voetbal natuurlijk, Olympische spelen en niet te vergeten de Tour
en af en toe een Formule 1 met Max Verstappen in de hoofdrol!
Het plan is onze beamer weer in stelling te brengen en zo op super grootbeeld
de sportevenementen te beleven, ja, met een hapje en een drankje en zo. Lijkt
mij echt leuk.
Ook leuk is het hier en daar geopperde idee van een eetclubje. In welke vorm
moet nog wat duidelijker worden, maar grofweg is het idee dat een groep
gezamenlijk een, liefst wat exotische, maaltijd bereidt en dan gezellig met die
groep van de maaltijd gaat genieten. Dat moet in de smaak vallen zou ik zo
zeggen.
De komende maand eerst maar eens op de 15e gewoon lekker mosselen eten,
waarna aan het eind van de maand weer de jaarlijkse NVCB-entertainment
avonden! Ik weet uit eigen waarneming dat er alweer keihard wordt gewerkt
daar ook dit jaar opnieuw een succes van te maken.
Het voorjaar is ook een prima tijd om weer wat aan ledenwerving te doen. We
hebben daarvoor onze mooie folder wat bijgewerkt en daar laten we er weer
flink wat van drukken. Wel hebben we voor het verspreiden uw hulp
nodig, maar dat zal ook wel lukken.
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. stamppotten
Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!

Zon
Zat
Zon
Vrij
Zat

2
8
9
28
29

Puzzeltocht
Mosselen, indien te grote belangstelling ook Zon.9
Mosselen?
Entertainment, avond
Entertainment, middag

Zon
Zon
Zon
Zon

1
8
15
29

Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
Canto Felice koor met maaltijd.
Maaltijd Chef Rein, tapas verrassingen!
PaasBingo

Zon
Ma

12
27

Paasbrunch
Koningsdag BBQ

Zon
Zon

10
21

Moederdag met Indisch 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
Probeer eens iets nieuws,
Boetseren!
Als daar voldoende belangstelling voor
is, gaan we beginnen met een boetseergroep.
Boetseren is een heel toegankelijke
manier om eens leuk creatief bezig te
zijn. Veel gemakkelijker ook om mee te
beginnen dan tekenen of schilderen.
Er zal deskundige begeleiding zijn maar
leden die ervaring hebben met boetseren
zijn zeer welkom als extra steun voor de
echte beginners. Bij voldoende
belangstelling kunnen we ook gaan
denken over de
aanschaf van
een oven.
Er zijn enige
kosten voor
materiaal aan
verbonden; gedacht wordt aan 5 euro per
keer.
Even aanmelden bij de ledenadministratie op maandagmorgen of via mail:
aanmelden@nvcb.net
Wel even aangeven dat het om boetseren gaat en graag uw naam vermelden.

Geen telefoonboek meer op de
website
Alweer een aantal jaren kunnen we op
onze website de telefoonnummers van
de leden vinden door op “NVCB
telefoonboek” te klikken.
Hoewel de leden bij aanmelding er mee
akkoord gaan dat zij in het telefoonboek
worden opgenomen, sluit het bestuur het
toch niet uit dat het telefoonboek op
gespannen voet staat met de nieuwe
privacy wetgeving.

Nieuwe NVCB folder komt er aan!
We hebben onze folder weer
eens helemaal anno 2020
gemaakt.
Het blijft een folder die is
gemaakt om duidelijk te
maken wat er allemaal
bij de NVCB te doen is.
We zijn er zeker van
dat daarmee weer eens
flink wat leden te
werven zijn.
Dat zal niet vanzelf
gaan, de folder zal zoveel mogelijk
moeten worden verspreid onder de
Nederlandstalige bewoners van de Costa
Blanca.
Het bestuur hoopt dat de leden zullen
helpen de folder ruim te verspreiden,
Nee, niemand hoeft op El Cisne te gaan
flyeren (mag wel). Als de folder wordt
doorgegeven aan alle vrienden en
bekenden komen de nieuwe leden
vanzelf.

Nieuwjaarsloterij
Deze was weer een groot succes, mede
dankzij enkele grootafnemers werden er
meer dan 1000 loten verkocht!
Daar stonden vele mooie prijzen tegenover. De hoofdprijzen gingen naar Anke
Kooiman, Anne van Empel en Rene
Oosterbroek.
Er is nog een prijs niet afgehaald; op lot
648 viel een kisje met drie flessen goede
wijn. Wordt deze prijs niet afgehaald,
dan zal het kistje op Paasloterij opnieuw
worden verloot.
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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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Mededelingen
Coördinatie NVCB reizen

Toen voorzitter René vroeg om NVCB
reizen te gaan organiseren hoefden Jeanne
en Roos niet lang na te denken. Beide
dames hebben een dochter met een reisen toerisme achtergrond en ze vinden
reizen zelf ook altijd leuk en boeiend.
Jeanne Hendrikx en Roos van Gorp
ontmoetten elkaar bij NVCB bij het jeu
de boulen en het klikte meteen. Geen
wonder want beiden komen uit Brabant
en blijken zelfs jarenlang in de zelfde stad
te hebben gewoond. Grappig he!

Steun de kattenopvang Altea
De meeste leden weten wel dat Henk
Schonewille, samen met wat buurtbewoners een kattenopvang runt.
Zwerfkatten kunnen daar een beschermde en comfortabele plek vinden maar
niet voordat ze zijn gesteriliseerd en
medisch zijn opgelapt.
Dat kost natuurlijk best veel geld. Er
zijn wat donateurs maar niet genoeg.
Voor wat meer geld verzamelt een van
de vrijwilligers goede kleding en bruikbare spullen voor verkoop op de verschillende rommelmarkten. De kleding
en spullen kunnen op de club aan Henk
worden gegeven; liever niet ergens in
ons gebouw achterlaten maar graag aan
Henk persoonlijk afgeven.
Henk is op de biljartdagen maandag en
vrijdag meestal op de club.

De wereld is klein, maar ook mooi en
interessant om te zien. Ook Spanje
natuurlijk en daarom willen ze graag
NVCB leden mee op reis nemen. Ze
willen hierbij zoveel mogelijk meeliften
met reizen die de gemeente La Nucia
organiseert.
De gemeente subsidieert die reizen voor
haar inwoners en NVCB leden worden
ook als zodanig beschouwt. Daardoor
worden de reizen betaalbaar. Daarnaast
willen ze graag zelf leuke reizen organiseren voor leden van de vereniging.
Ze hebben er zin aan en hopen u op een
van de reizen te ontmoeten.

Zin om te tennissen?
Meld u dat bij Whatsapp
681 251 145
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Het lezen van Digitale boeken
Het lezen van digitale boeken ofwel E-boeken
is snel groeiend als gevolg van een steeds
breder wordend aanbod.
Bent u ook een digitale lezer, dan heeft u
waarschijnlijk in uw kring vrienden en familie
lezers met wie u boeken deelt. Bij van deze
lezers bestaat er behoefte om hun lees ervaringen met elkaar te delen om zo meer
diepgang te verkrijgen bij het lezen.
Vandaar het idee van het opzetten
van een leesclubje, 4 tot 6 deelnemers, die afspreken om met z´n
allen gelijktijdig een in onderling
overleg gekozen boek te lezen.
Een goed voorbeeld is het recent
verschenen boek “Grote Verwachtingen”
van Geert Mak dat in 20 wekelijkse
afleveringen door hem op TV wordt gepresenteerd. Het is een vervolg op zijn eerdere
boek “In Europa”.
Een gekozen boek kan door één lid van het
clubje worden gekocht en vervolgens gedeeld
met de andere leden. Er zijn voldoende
leveranciers bij wie dit legaal kan.
Zodra alle deelnemers het gekozen boek
hebben gelezen, volgt een uitwisseling van de
leeservaringen.

Dat kan via internet maar, beter nog en ook
gezelliger, in een bijeenkomst van de
clubleden.
Van deze uitwisseling wordt een verslagje
gemaakt door een lid van het clubje dat zich
daarvoor aanbiedt.
Dit verslagje kan in de
Por Favor worden
geplaatst met als doel
om ook niet-clubleden enthousiast te
maken om dat boek
te gaan lezen. Dat zou op
termijn kunnen leiden tot de oprichting van een nieuw clubje voor het
lezen van boeken van mogelijk een
ander genre. Over smaak valt
immers niet te twisten!
Voor sommigen is het ontvangen van
boeken en die vervolgens op een reader plaatsen in het begin misschien een beetje een
probleem maar zij kunnen rekenen op de hulp
van de andere, iets meer ervaren, readergebruikers.
We wachten af of het idee aanslaat en nodigen
geïnteresseerden uit dit aan mij kenbaar te
maken.
Mijn e-mailadres is ronaengeorge@gmail.com.
George Le Doux
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Zomaar…
Onze voorzitter kon het niet
laten. Op een rustige dondermorgen moest hij deze
foto maken van de schildercrea-club.
Ons afgesloten terras blijkt
steeds meer een ideale
plaats te zijn voor deze
club. Ideaal licht, lekker
warm op koudere dagen en
op donderdag heerlijk rustig.
Er is nog plaats voor meer
leden die willen (leren)
schilderen of op een andere
manier creatief bezig willen
zijn.
Boetseren kan binnenkort al
maar ook voor alle andere
creatieve hobby's is plaats.
Te denken valt aan de vele
geweldige ideeën die op internet bij Pinterest te vinden
zijn. Het zou heel goed kunnen daar met een groepje in
deze club mee aan de slag
te gaan!
Redactie

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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Ware verhalen (1)
Code Rood ergens in Altea
Op zaterdag 18 januari kreeg ik uit
Nederland appjes met waarschuwingen
voor alle onheil die mij zou kunnen
overkomen i.v.m. de code ROOD en de
storm Gloria waarover kranten en TV in
Nederland berichtten t.a.v. de weersverwachting aan de Costas in Spanje. Velen
wensten mij sterkte maar anderen appten
“spannend” alsof ze dit zelf ook graag
mee hadden willen maken. Sommigen
gaven mij het advies de zandzakken alvast
voor de deur te zetten.
Dit alles zal u ook wel zijn overkomen.
Nu moet ik u zeggen, enige voorbereidingen had ik wel getroffen. Op het balkon
had ik dingen vastgezet en de auto had ik
buiten op een hoger liggende plek geparkeerd. Het appartement ligt nl. direct aan
zee en bij een eerdere Gota Fria waren de
golven over het strand geslagen en was de
garage van het appartementengebouw ondergelopen.
Op zondag19 januari was het dan zover.
El tiempo (een Spaanse weersvoorspel-ler)
gaf voor 100% regen met flinke
windstoten en hoge golven aan.
Zondagmorgen is
mijn wandelochtend
en ik baalde al daar ik
niet de deur uit zou
kunnen. Echter toen ik
opstond was het
stralend weer en mijn
wandelmaatje belde al
aan en vroeg wat we
gingen doen. Ik
Prachtig weer
twijfelde geen
seconde en we gingen op pad. Toch wilde
ik controle houden voor het geval het weer
plotseling zou veranderen;

dus niet te ver weg.
Als er af en toe een flinke windstoot komt
schrik ik toch en adviseer mijn wandelmaatje rechtsomkeert te maken. Zo gezegd
zo gedaan. Rond lunchtijd zijn we terug,
maar nog steeds was het prachtig weer.
Op internet lees ik dat de luchthaven in
Alicante is gesloten tot 13.00 uur de
andere dag. Ondertussen komen er weer
appjes uit NL hoe het met me gaat. Ik
stuur foto’s met het mijn zonnige uitzicht
en schrijf erbij “hoezo code rood”! En ze
appen terug “stilte voor de storm”. Een
kennis die in Finestrat woont vraagt aan
me of het slechte weer al is begonnen in
Altea. Hij zit zelf ook nog in het zonnetje
maar gaat voor de zekerheid straks maar
even zijn hondje uitlaten.
Om 15.30 uur is het
eindelijk zover. Vanuit
de achterkant van mijn
woning kijk ik normaal
uit op de bergen van
o.a. Altea Hills maar
waar ik even tevoren
nog een regenboog zag,
is het nu ineens pikzwart en geen berg
meer te zien. De regen komt met bakken
uit de lucht.
Ik ben wel benieuwd hoe het in La Nucia
is, mijn wandelmaatje is naar de Stamppotmiddag bij de club.
Om 17.00 uur zie ik flinke golven. Ze
slaan al wel over het kiezelstrand maar
nog niet de tuin in zoals 3 jaar geleden.
Het zal mij benieuwen hoe code rood
vanavond en vannacht uitpakt.
Ik zal het voornamelijk van het horen
moeten hebben want ‘s nachts is er niet
veel te zien.
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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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Vervolg Code Rood pagina 17
Als ik om 23.00 uur naar buiten kijk omdat het geluid aanzwelt, is het licht in de
tuin uitgevallen, maar door licht van het
volgende appartementengebouw kan ik
zien dat meters hoge kolkende golven
over het strand de benedenverdieping van
dat gebouw bereiken en uiteenspatten.
Nu begint het wel een beetje eng te worden. Wat een macht heeft die zee. Het
beste is te gaan slapen als dat mogelijk is
met die herrie en morgen zie ik wel of er
schade is.
Ik lees trouwens dat vanwege het weer
een groot aantal scholen de komende dagen gesloten is.
Het is maandagochtend 20 januari. De
hele nacht heeft het gespookt en toen ik
opstond en naar buiten keek leek de schade beperkt met een paar afgewaaide borden en omgewaaide vuilcontainers. Maar
als ik naar de garage in loop zie ik dat een
deel van de garage is onderge-lopen. Binnen korte tijd is echter de hele garage
ondergelopen.

Het water komt steeds hoger. Pas als ze
zandzakken plaatsen in de buurt van de
garage komt er geen water meer bij en
heeft het leegpompen zin.

februari 2020

De hele dag houdt me e.e.a. flink bezig
ook met het beantwoorden van vragen
van bezorgde familie en vrienden. In de
garage staan ook auto’s van eigenaren die
op dit moment niet in het land zijn en ik
vrees het ergste.....!
Inmiddels zijn de tuin en het zwembad
ook helemaal overspoeld met het zilte
zeewater.

Als het donker is gaat de zee nog flink
tekeer. Morgen zien ik wel weer.
De hele nacht is er (hoorbaar) doorgepompt om het water uit de garage te verwijderen.

Op dinsdag 21 januari is de zee nog wel
wild maar de golven bereiken de tuin niet
meer. Morgen wordt het weer, met minder wind en misschien wel de zon, beter
en kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen. Hopelijk zijn de sporen van Gloria uitgewist als over een paar maan-den
alle toeristen hier weer komen, maar vergeten doe ik het nooit.
MdW

Elke donderdagmiddag
In Bowlingcentrum Winkelcentrum La Marina
Aanmelden bij: aad_wessling@hotmail.com
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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 (2)
Waarschijnlijk kunnen alleen mensen die hun
leven delen met een of meer huisdieren
begrijpen wat het met je doet als je hond of
ander huisdier serieus ziek wordt. Kosten noch
moeite worden gespaard om de bijna
onmisbare, altijd vrolijke trouwe huisgenoot er
weer bovenop te helpen. Hier een verhaal van
Gea Tempelaar over haar hond Rio.

We kregen daar 100% zekerheid van de
diagnose hernia tussen de 12e en 13e ruggenwervel. De foto’s en de bevindingen van
de neuroloog werden doorgestuurd naar de
DA in Altea, El Porte. Zoals afgesproken,
werd direct de chirurg gebeld. Toen wij in
Altea aankwamen om half zes is hij direct
geopereerd en ‘s avonds om half negen konden we Rio ophalen. De revalidatie kon beOnze hond RIO en een HERNIA
ginnen. 2x op 1 dag onder narcose is ook
Onze jongste hond Rio had al geruime tijd
voor een hondenlijf niet ideaal. Zijn lijf had
wat problemen met spelen en wandelen.
best een tik gehad en er volgde een beste
Het ene moment liep Rio normaal zoals
blaasontsteking. Gelukkig was deze ontstealtijd aan de band en het
king met goede medicijandere moment liep hij
nen snel onder controle en
achter mij en Solei te
Rio plaste zelfstandig.
sjokken. Dit is niets voor
Nu, 2 maanden later gaat
Rio omdat hij altijd numhet goed met hem en kan
mer één wil de zijn. Eind
hij in huis en in de tuin
november werd het erger
weer zonder hulp goed
en we besloten naar de
bewegen en heeft hij er
dierenarts te gaan. Na het
weer zin in. Hij bruist van
Liefdevolle verzorging door zijn “zus”
verhaal van zorg verteld te
energie en is zo sterk als
hebben, dacht de dierenarts aan een
een beer. Dat houdt ook in dat Rio moeilijk
mogelijke hernia.
te remmen is.
In eerste instantie adviseerde zij het kalm
Buiten wandelen gaat ook goed met behulp
aan te doen met Rio, geen lange wandelinvan een ondersteunend tuigje voor de achgen en zoveel mogelijk laten rusten in de
terhand.
hoop met medicijnen het probleem op te
Bij El Porte zijn ze onder de indruk van zijn
lossen. Dat lukte niet; wel werd het heftiger.
snelle herstel voor een hond van inmiddels 7
Je zag ook de pijn in zijn ogen en bovenjaar oud. De dierenartsen zijn daar echt
dien Rio (20kg +) 3 x per dag dragen naar
“gek” met hem. Wij zeggen hij gaat weer
het bos viel ook niet mee. Dus weer naar de
naar zijn fanclub als hij voor controle naar
dierenarts en de beslissing om te opereren
de dierenarts gaat.
was snel genomen. Op 5 december gingen
We zijn heel blij dat er zo uitstekend is gewe naar Murcia om een MRI te maken van
handeld en behandeld.
zijn rug. Dit om er zeker van te zijn dat er
niets anders het lijf parten speelde.
Gea
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Martin Hamers
DE LA CECA A LA MECA
Vroeger liepen wij eens te wandelen (nog
zonder Tom-Tommetje) toen we tot de
conclusie kwamen dat we min of meer
verdwaald waren en we besloten even de
weg te vragen aan de dichtstbijzijnde
Spanjaard die zich voorstelde als Juan.
Na het verplichte: a ver... eens even kijken,
legde hij ons uit dat de gezochte plaats
slechts op een steenworp afstand was gelegen: ¡ aaaah, está solo a un tiro de piedra,
señor!
Toen wij een kwartier later nog ons doel
nog niet zagen naderen, kreeg ik een steeds
groter respect voor het atlethisch vermogen
van deze man. Hij moet een Olympisch
kampioen kogelstoten zijn geweest.
Blijkbaar lag het huis dat wij zochten en el
quinto infierno ofwel: ergens in de rimboe.
Dejado de la mano de Diós....ergens op een
van God verlaten plek.
Nadat we nog een half uur hadden rondgedwaald a túntún...op goed geluk, zijn we
maar op onze schreden teruggekeerd.
Mijn Spaanse kennis Juan beklaagde zich
dat hij vorige week bij Ayuntamiento was
en hij vertelde me: me enviaron de la Ceca
a la Meca. Wij zoeken het in deze situatie
dichter bij huis en zeggen dan: ze stuurden
me van het kastje naar de muur.
Wellicht heeft het iets te maken met de
langdurige Moorse overheersing dat hier te
lande de richting van Mekka wordt opgezocht.
Hij had (net als wij in het Nederlands) ook
een bijbelse verwijzing kunnen doen en
zeggen: iba de Pilatus a Herodo waarbij
toch opvalt dat Pontius Pilatus laten opdraven die voor ons geestesoog nog steeds zijn
handen in onschuld staat te wassen.
Die Moren van hierboven duiken ook op in
de uitdrukking: ¡ Hay Moros en la costa!

Ofwel: er zijn Moren op de kust.
Met andere woorden: groot alarm want die
komen niet om gezellig een praatje te maken maar om te plunderen.
Op vele plaatsen langs de Oostelijke kust
zie je wachttorens die altijd werden bemand om te voorkomen dat zeerovers de
bewoners in hun slaap zouden kunnen
verrassen.
De kreet: Moros en la costa zorgde er
vroeger voor dat eenieder ¨al arma¨snelde
(letterlijk: te wapen) om de zeeschuimers
uit Afrika tegen te houden.
En un santiamén (letterlijk: heilig amen)
oftewel: ...in een oogwenk stond iedereen
paraat om de aanval af te slaan. Dat waren
erg spannende tijden.
Wij hebben hier een onschuldige variant
aan overgehouden in de vorm van de
Moros y Cristianos feesten waarbij zogenaamde Moren inderdaad aanvallen doen
op de kust en er onderhandelingen volgen
in een nagebouwd castillo. Zo beleefd zal
het vroeger zeker niet gegaan zijn.
Heden ten dage in veel reclames: Nos
prometen el oro y el Moro. Ze beloven ons
gouden bergen.
Wat men vaak ziet in allerlei uitdrukkingen
is een soort op elkaar afgestemde klank
zoals in: Ceca y Meca (zie boven) en ook
bijvoorbeeld in: oro y Moro.
De tegenstanders van Zwarte Piet in
Nederland, verenigd onder de vlag van
KOZP (kick out Zwarte Piet) wil ik graag
dit zinnetje voorleggen......
El paje moro de San Nicolas es negro como
el carbón.
De Moorse bediende van Sint Nicolaas is
zwart als steenkool...
En niemand hier in Spanje doet daar
moeilijk over !!!
Saludos de Martín.
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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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Sudoku

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 Antoinette Lindner
U kent haar als
de vrouw van
Wim Heijnen.
Ze is elke maandag aanwezig op
de club tijdens de
inloopochtend
waar ze optreedt
als gastvrouw.
Ze is in 1938 geboren in Den Haag.
Haar vader was arts en had een praktijk
aan huis in de wijk Bezuidenhout.
In 1945 vluchtte zij samen met haar
moeder en nog 4 kinderen, van wie de
jongste 2 maanden oud was, voor bombardementen die de Engelsen per vergissing
uitvoerden in de wijk waar ze woonden.
De Duitsers zaten echter aan de andere
kant van het Haagse bos, Benoordenhout.
Ze weet nog goed dat ze midden in de
nacht werden opgehaald door een vrachtwagen van een bekende, terwijl in de
omgeving nog volop werd geschoten. Ze
werden gebracht naar haar opa en oma die
in Haarlem woonden.
Haar vader bleef in Den Haag om voor
zijn patiënten te zorgen. Bij een luchtalarm
beval hij zijn patiënten en andere aanwezigen onder de trap te gaan staan. Toen
ook hun huis was gebombardeerd zette hij
zijn praktijk voort op een verdieping van
een woning van een van zijn patiënten.
In die tijd liet haar vader zijn patiënten
vaak in goederen betalen i.p.v. geld. Het
enige wat hem nog restte was een fiets,
verlostas en een grote ronde kaas. Natuurlijk goud waard in de oorlog. Later hebben
patiënten zijn auto nog kunnen redden die
in een garage stond.
In Haarlem ging Antoinette naar de lagere
school. Na een halfjaar kregen ze een
andere woning aangeboden waar voorheen
een NSB-er had gewoond.
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Ze hebben daar een jaar gewoond en
vonden toen een woning in Bezuidenhout
dicht bij de plek waar ze eerder een huis
hadden. Antoinette maakte de lagere
school af en haalde haar HBS-b-diploma.
Ze werd klinisch chemisch analiste in het
gemeente ziekenhuis aan de Zuidwal in
Den Haag.
Antoinette was fervent zwemster en trainde een paar keer per week. Op zondagmorgen lag ze al om 8.00 uur in het zwembad.
Ook de jonge Erica Terpstra (ca.14 jaar)
trainde mee. Om 9.00 uur trainden de
jongens. De “meisjes” keken, onder het
genot van een consumptie, op de tribune
naar de verrichtingen van de jongens en na
afloop maakten ze een praatje met elkaar.
Wim Heijnen was een van die jongens..... !
Op een dag vroeg Wim haar mee te gaan
naar een feestje van de Kweekschool en zo
kwam van het een het ander. Ze trouwen in
1961 (!) en kregen 2 dochters.
Ze verhuisden regelmatig omdat Wim als
ambtenaar steeds een andere, betere, functie werd aangeboden en daarbij kregen ze
ook steeds een woning toegewezen. Wel
jammer dat Antoinette daardoor haar baan
niet meer kon uitvoeren; ze heeft nog weleens gewerkt als analiste in een verpleeghuis.
Tijdens vakanties kampeerden ze in die
tijd altijd met hun De Waard tent; bij echte
kampeerders een geliefde tent met heel
veel haringen. Met veel plezier denkt
Antoinette terug aan de vakanties op
Vlieland.
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Toen ze in Aalten, aan de oostgrens van
Nederland woonden, werd Wim ernstig
astmatisch. De uitstoot van de varkens in
dit gebied deden hem geen goed. Hij werd
arbeidsongeschikt en de longarts adviseerde hem in een beter klimaat te gaan
wonen, ergens aan zee.
Iemand die ze kenden van de opera had
een huis in Calpe dat ze konden huren,
maar in plaats daarvan overwinterden ze
op Camping Sertorium in Villajoyosa waar
ze vele NVCB-ers ontmoetten. In 2000
betrokkenen ze een woning in Finestrat en
een aantal jaren later waren Aad en Truus
Wesseling hun buren. Alhoewel Wim geen
verenigingsmens is, heeft Antoinette hem
toch over kunnen halen om lid te worden
van NVCB. Ze vindt het fijn om anderen
te ontmoeten en af en toe gezellig een
wijntje met ze te drinken. Ze doet graag
mee aan de heerlijke etentjes bij de club.
Zoals ik al schreef is ze een van de gastvrouwen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit
een zeer belangrijke functie is. Vol trots
vertelt Antoinette dat er op dit moment
meer leden zijn dan vorig jaar aan het eind
van het seizoen.
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Sinds een jaar wonen ze in Forum Mare
Nostrum in Alfaz del Pi. Het ingeglaasde
balkon van hun appartement staat vol met
orchideeën, de een nog mooier in bloei dan
de andere. Antoinette is er gek op.

Gek is ze ook op haar hond Alina die ze
uit het asiel heeft gehaald. Ze maakt meerdere keren per dag een flinke wandeling
met haar. Alina moest erg wennen aan
haar nieuwe woonplek omdat ze vanuit het
appartement niet zomaar naar buiten kan
lopen. Antoinette en Wim wonen er met
veel plezier.
Ik bedank Antoinette hartelijk voor het
gesprek.
Marianne de Wit,
redactie

Verpotten :
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Ik las in El PAÍS
Het klooster El Monastil functio-neerde dus
als Byzantijns administratieve en fiscale zetel
in opdracht van de keizer. Antonio Poveda,
Elda is een stadje zoals er zoveel zijn. Het
directeur van het Archeologisch museum van
heeft een kasteel en een schoenenmuseum.
Elda vertelt dat ze al vijf en twintig jaar hebHet ligt in het achterland van Alicante en je
rijdt er zo naar toe via de A31. Maar er is wel ben gezocht naar de oplossing van het raadsel. Wat werd aangezien
iets bijzonders aan de
voor een Romeins-Visigohand. Op een heuvel
tische vestiging blijkt nu dus
even buiten de gemeente
een Byzantijns klooster te
ligt een ruïne die veel
zijn met een basiliek met een
archeologen de nodige
oppervlakte van 84 vierkante
hoofdbrekens heeft bemeter. Door deze belangrijzorgd. In 1873 meldt de
ke ontdekking kunnen ook
toenmalige stadsarchivade andere vondsten die in de
ris al wel dat het resten
ruïne werden aangetroffen
zijn van een klooster.
verklaard worden. Zoals
Maar uit welke tijd!?Was het Romeins of
bijvoorbeeld de ba-sis van een achthoekige
Visigotisch? En al vijftig jaar lang zijn er
opgravingen gedaan, tot voor kort zonder dat zuil, die kenmerkend is voor de Byzantijnse
architectuur. En een paar metalen voorwerpen
er uitsluitsel kon worden gegeven. Maar nu
zijn er vondsten gedaan die het raadsel lijken die gebruikt werden bij de Grieks-Byzantijnse
liturgie, zoals een lepeltje, een klein mesje, en
op te lossen. Er is sprake van een GrieksByzantijns klooster: El Monastil, het eerste en een ronde mar-meren doos waarin de hosties
enige in zijn soort, dat ooit werd aange-troffen bewaard wer-den. Ook werd op 200 meter van
het klooster een aantal graven gevonden
op het Iberisch schiereiland. Experts van de
waarin vier rin-gen werden aangetroffen met
Universiteit van Alicante en het Archeologisch Museum van Elda bevestigen het het sigmateken en één met een Grieks kruis.
Maar alle twijfel over de vondsten werd pas
en El País wijdt er een hele pagina aan in de
afdeling Cultura van de krant van 19 januari. weggenomen toen de munten uit de tijd van
keizer Justinianus werden aangetroffen
Wat is er dan eigenlijk gevonden? Een paar,
tamelijk onooglijke, ronde voorwerpen van
lood, met Griekse inscripties, die werden aan- Ben je nu nieuwsgierig geworden, misschien
is het dan interessant deze zomer eens een
getroffen in de ruïne. Om te weten wat het
kijkje te gaan nemen in Elda. In het Archeozijn moeten we even in de geschiedenis duiken. In de zesde eeuw was Justinianus keizer logisch Museum zijn voorwerpen te zien uit
de opgravingen waar Poveda het over heeft en
van het Oost-Romeinse (Byzantijnse ) Rijk.
Hij legde in zijn rijk de verplichting op om de hopelijk zullen er te zijner tijd ook weer
rondleidingen worden gegeven rond El
staatsmunten te bewaken. Dit gebeurde in
Monastil. In elk geval is op You Tube al een
elke plaats in de belangrijkste kerk van de
filmpje te zien van de vindplaats op
stad. Daar moesten handelaren aantonen dat
de munten die ze gebruikten in gewicht overwww.ufo-spain.com/2020/01/18
eenkwamen met de officiële munten. Wij
zouden het een soort ijksysteem noemen. De descubren-primer- monasterio-bizantinokerken stonden met hun officiële munten (van peninsula-iberica.
lood) garant dat het er eerlijk aan toeging bij
Chris van Gennip - van der Scheer
transacties en dat er bij het betalen van
belasting niet werd gefraudeerd.
Het raadsel van Elda
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Computers
MS Office helemaal gratis!
Dat kan echt het hele, normaal
peperdure, Office pakket is als on-line
programma gewoon legaal te gebruiken!
Ga daarvoor naar de website
Outlook.com en log in met je hotmail of
outlook account. Heb je geen Hotmail
dan kan je die daar ook aanmaken.

Microsoft, One Drive, worden
opgeslagen. Dus niet direct op je
eigen computer.
Wel kan het daar vandaan eenvoudig weer naar de eigen computer bij de documenten worden
geplaatst. Direct printen is wel
mogelijk.
JdK

Je komt dan direct in je email pagina.
Daar in de meest linker bovenhoek op
het vakje met de 9 puntjes klikken.

En, o wonder, daar staat zomaar ineens
het hele MS Office pakket gratis en voor
niks tot je beschikking! Het leuke is dat
dit ook werkt op een
Apple computer of op
een tablet zoals de
iPad.
Een voordeel, maar
ook wel een beetje een
nadeel, is wel dat de
gemaakte bestanden
op de “cloud” van
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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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Ware verhalen (3)
Wat een pech, internetkabel weg…..

Ons contract was afgesloten met Amena,
het internet wordt geleverd door Orange en
Iedereen heeft wel ervaren dat het geen
die had de kabel weer laten aanleggen door
enkele moeite kost om een telefoon- of
Movistar....
internetabonnement af te sluiten. Een
Wat volgde was een Kafkaiaanse doolhof
vinkje of kruisje op een website en direct
van telefoonnummers met lange wachtstaat de monteur voor de deur om je te
tijden. De juffrouw van het na lang zoeken
laten genieten van je nieuw verworven
gevonden Amena info-telefoonnummer
telefoon of internet. Je bankverwees naar Orange.
nummer komt later wel, evenMaar, hoewel Orange wel de
als het altijd veel hoger uitvalrekeningen stuurt, konden
lende maandbedrag.
zij toch niets voor ons doen
omdat daar Amena verantDe aanleg van glasvezelinterwoordelijk voor was! Wel
net voor onze vereniging brak
gaven ze een Amena stoqua snelheid alle records, op
ringsnummer. Dat direct
woensdagavond het vinkje gegebeld, maar aan het in rap
zet en donderdagmorgen al een bevestiging Spaans geratelde menu was geen touw vast
met aankondiging dat de monteurs die
te knopen, iets onverstaanbaars: ???.pulse
middag al de kabel kwamen aanleggen! En uno, en dan weer zoiets met pulse dos, en
ja hoor, binnen twee dagen was alles klaar dat tot pulse cinco. Dat werd dus niks.
en het functioneerde nog ook! Dat
Orange maar weer gebeld, er werd tot mijn
verbaasde ons wel een beetje want over de verbazing vlug opgenomen, maar een wat
kwaliteit van de aanleg en de monteurs
arrogant klinkende meneer liet weten dat er
hadden we al direct onze twijfels.
helaas alleen in het Spaans kon worden
De dichtstbijzijnde kabelaansluiting zat
gecommuniceerd en ook een beetje Engels
220 meter van ons gebouw verwijderd.
was niet mogelijk.
Deze grote afstand bleek geen probleem,
Wat nu, toch Orange maar weer gebeld, in
de kabel werd gewoon als een soort mega- zo´n Callcenter zal toch wel iemand ook
waslijn over daken en straten gespannen en een beetje buiten de deur kunnen praten?
vervolgens enigszins slordig los over ons
Ja hoor, deze meneer was veel bereiddak gedrapeerd en via een gat in de gevel
williger en begreep hoe hoog de nood was.
naar binnen gebracht.
Binnen een dag stond er een monteur voor
Het zag er bepaald niet professioneel uit en de deur die overigens wel even schrok van
leek geen lang leven beschoren. Dat laatste de ravage en direct meedeelde dat hij
klopte wel; de “code rood” storm op 19
“mañana” met versterking terug zou kojanuari rukte onze mooie 220 meter lange
men. Geheel tegen de Spaanse gewoonte in
waslijn-glasvezelkabel zonder pardon van
kwamen de monteurs ook werkelijk
de gevels en die lag dus voor oud vuil door “mañana” opdagen om alles weer in orde
straten en tuinen. Ons supersnel internet
te maken.
was zo dood als een pier.
Hopelijk kunnen we er nu wat langer van
genieten.
Gewoon even bellen naar een storingsdienst zou je denken, ja ehhh, welke?
JdeK
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Columbus 1492
C/San Pere 33
Altea
tel. 965841151

Oktober 2019
Soms is er gelukkig een regenachtige dag hier aan de Costa, een
van de fijnste plekken in Europa, en prettig toeven qua klimaat en
het rustige leven.
Op zo’n dag gingen we naar dit bootrestaurant dat overmatig is
gedecoreerd. Gelukkig hoeven wij die tierlantijnen niet schoon te
houden.
Er is een aardige ambiance met een actieve bediening. Men
hanteert hier geen dagmenu dus maken we een keuze uit de kaart
met een ruim aanbod. Alles staat geprijsd zonder de 10% IVA.
Om te drinken bestellen we een fles water (€ 2,30) en een fles
Verdejo wijn (€ 10,00). Om te eten kiezen we als hoofdgerecht
zeebaars in zout-korst (€ 20,00) voor zijn tweetjes (compartir).
Mijn partner had het nog nooit eerder gegeten. Ondertussen wordt
het brood met olie enz. (€ 0,90) geserveerd.

Beoordeling
Sfeer
7,7
Prijs
7,4
Bediening 7,5

Ooit heb ik dat zelf klaargemaakt: een mooie vis verpakken in zout
en dan in de oven zodat alle smaken op je bord komen. Door het
zout met eiwit te mengen wordt de korst in de oven hard. Bij het
opdienen kun je korst breken en daaronder zit een mooie zachte
vis.
We nemen als tussengerecht een parrillade de verduras (€ 8,50).
Na ca. 20 à 30 minuten wordt de vis gebracht en mooi over de
borden verdeeld. De vis wordt opgediend met groenten en hadden
we het tussengerecht dus beter over kunnen slaan. Het was lekker
maar eigenlijk te veel.
Conclusie een heerlijke maaltijd, niet goedkoop maar wel weer
eens wat anders dan veelal de dagmenu’s.
We hebben geen toetje meer genomen maar alleen koffie (€ 1,45)
en thee (€ 1,30).
Op deze boot was het goed toeven!
Smulpaap, Jean G
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Nuttige telefoonnummers
Dringende oproepen
112
Nederlands Consulaat
966 875 932 + 75 (Madrid)
Belgische Consulaat
965 929 147 + 48
Brandweer
965 854 080

februari 2020

Special Las Coronas

€ 18.95

Menu Las Coronas
 Franse uiensoep
 Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise

 Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.

Politie Dringend
091 / 092
Politie Lokaal
966 807 766
Politie Nationaal
966 831 930
Guardia Civil
965 850 330

 ´Vitello tonato´ dungesneden varkenslen-

Toeristische info
965 851 311 + 965 853 224
Gemeentehuis informatie
966 815 428

 Varkenshaas medaillons met aardappel-

Clinica Benidorm
965 853 850
Clinica Benidorm Ambulance
900 380 088
Euro Clinica La Noria
965 868 891
Euro Clinica Albir
966 865 103
Euro Clinica Rincón
966 830 849
Hospital de Levante
966 878 787
Hospital de Levante Dringend
900 223 344
Hospital Villajoyosa
966 859 200

de met tonijn en mayonaise

 Garnalenkroket met whisky cocktailsaus


 Kogelbiefstuk met pepersaus
 Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade
puree en Calvados saus

 Tagliatelle met kipfilet, bacon, rucola,
Parmezaan en pesto

 Thaise viskoekjes geserveerd met salade
en een zoete chili saus


 Chocolade brownie met roomijs
 Mandarijn sorbetijs
 Koffieijs met koffie likeur
 Huisgemaakte lemon cheescake
 Koffie of thee

Allergenen-informatie beschikbaar op aanvraag. Informeer uw ober als u allergieën of
intoleranties voor voedsel heeft.

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818
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Deze keer wil ik wat vertellen over het vele werk dat achter de schermen van de bridgeafdeling wordt verricht.
Voor aanvang worden alle deelnemers ingeschreven, in paren ingedeeld, en wordt de inleg voor die middag geïncasseerd. Daarnaast
kan men dan de beroemde bitterballen of een andere snack bestellen
om in de pauze te nuttigen. Deze inschrijving wordt beurtelings door
Rietje van de Oudenrijn, Bep van Kessel of Cobie Maas verricht.
Daarna worden de paren op de lijst door Rona le Doux, met hulp van Aart van Nes, in
het bridgeprograma op de computer ingevoerd, worden “loopbriefjes” afgedrukt en
uitgedeeld. Op die loopbriefjes staat per paar, welke spellen aan welke tafel tegen welke andere paren moet worden gespeeld.
De resultaten van gespeelde spellen worden door de deelnemers op afstand middels
een klein kastje in het systeem van het computer-programma ingevoerd. Dat heeft als voordeel dat aan het eind van de bridgemiddag de
computer vliegensvlug per paar het scoreverloop en uitslagen kan
uitrekenen. Rona maakt hiervan dan een afdruk en de uitslagen worden aan de deelnemers bekend gemaakt. Deze wordt ook op het publicatiebord geprikt. Hierdoor kan men dan ook zien, hoe de andere
paren het spel gespeeld hebben.
Een andere zeer gewaardeerde “helpster” is onze bardame, Anke
Kooiman die elke vrijdagmiddag ons van onze drankjes voorziet, zorgt dat als het
koud is de kachel lekker brandt en op tijd het licht aangaat. Op dinsdag zijn de
bardames Cobi Fuchs en Bep van Kessel.
Onze penningmeester Aart van Nes zorgt voor de inkoop van de flessen wijn, die men kan winnen (1 paar per middag). En wanneer de
computer niet werkt, is hij onze rots in de branding ! We kunnen dan
toch bridgen op de ouderwetse manier door zelf de scores te noteren.
Aart neemt de scorebriefjes mee en rekent dan ‘s avonds de uitslagen
uit zodat wij die toch nog krijgen. Wat de computer vliegensvlug
doet, kost Aart wel een paar uur werk.
Door medewerking van al deze mensen hebben wij 2 keer per week
een hele gezellige middag. Ik wil ze hiervoor, en ik weet zeker ook namens de andere
bridgers, heel hartelijk bedanken !
José Smit, coördinator
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Weetje
Wespen pesten graag mensen…
Hoewel wespen hier in Spanje nooit helemaal weg zijn kan het
in de warmere periodes zomaar een ware plaag worden. Vervelend en soms gevaarlijk; wat kunnen we daar tegen doen.
De populaire wespenval met suiker of zo helpt zeker niet
maar trekt juist wespen aan, ze ruiken de suiker al van ver!
Omdat wespen zo goed kunnen ruiken is het beter ze op
afstand te houden met, voor de wesp, onaangename geurtjes.
Een bakje met kruidnagels is al heel effectief. Doe in dat bakje nog wat azijn en succes
is verzekerd!
Wat ook goed werkt is een schoteltje met gemalen koffie, dat aansteken en er onstaat
een langdurig smeulend koffiehoopje. De wespen hebben daar een enorme hekel aan,
sommige mensen trouwens ook, kan ook handig zijn…
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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.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

Prettige Zorg

Goede Zorg

Costa Blanca exclusief met: Anneke Integral Care Services.

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 +31-10-4659797 of mailen met info@zusterinhuis.es
U kunt ook bellen met Anneke Integral Care Services in Spanje; +34 966 814 034
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“Nieuwjaarsborrel” 5 januari
Hier en daar noemt men het ook wel receptie maar bij de NVCB maken we ter ere van
het nieuwe jaar er gewoon een gezellige boel van. Natuurlijk met veel oliebollen, iets
minder Cava maar wel met muziek van onze huisband “Several Sounds”!
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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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Voor in uw agenda:
Donderdag 12 maart presentatie over
behandeling van artrose.
Orthopedisch chirurg Jan-Ide de Jong
doet deze presentatie en geeft o.a.
uitleg over het gebruik van het
artrosemiddel Synofit.

NVCB-Entertainment
voorstellingen komen eraan!

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

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur

Uitvoeringen:
Vrijdagavond
28 februari 19.30 uur
Zaterdagmiddag 29 februari 14.00 uur
Zondagmiddag
1 maart 14.00 uur
Zaal gaat 30 min. voor aanvang open!
De zaterdag is helaas al volgeboekt!
Toegangsprijs: 7.50 euro
Kaarten bij de bar en ledenadministratie.

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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Kalknagels
Een besmette nagel kan dik worden en
de verdikte nagel kan pijnlijk tegen de
bovenkant van je schoen drukken. Ook
kan een vervormde nagel de huid
rondom de nagel beschadigen.

Veel Nederlanders hebben (weleens last
gehad van) kalknagels. Het is een
veelvoorkomend probleem, maar is
daarmee niet bepaald mooi te noemen.
Gelukkig is er een vrij makkelijke
remedie en je kunt het nog zelf maken
ook.
Oorzaak
Het is niet bepaald een lekker verhaal,
maar kalknagels, ook wel
schimmelnagels genoemd, worden
veroorzaakt door een huidschimmel die
de nagel infecteert. De schimmels
kunnen op je terecht komen door direct
contact met iemand die al besmet is,
maar meestal raak je besmet door
schimmelsporen. Denk bij
schimmelsporen aan bijvoorbeeld
huidschilfers van mensen die al besmet
zijn met schimmel. Raak je besmet en is
je afweersysteem niet sterk genoeg?
Dan krijgt de schimmel de kans om te
groeien en kun je kalknagels krijgen.
Pijnlijk
Niet alleen is een kalknagel niet heel
mooi, maar het kan ook heel wat
ongemakken met zich meebrengen.

Middeltjes
Het is belangrijk dat je niet te lang blijft
rondlopen met een schimmelnagel. Als
je te lang wacht met het behandelen kan
de infectie in de matrix van je nagel
terechtkomen en dan kom je er
simpelweg niet meer vanaf. Er zijn bij
de apotheek verscheidene middeltjes te
verkrijgen die je af kunnen helpen van
dit euvel. Maar daar hangt natuurlijk
een prijskaartje aan vast. Gelukkig kun
je ook zelf een middeltje maken tegen
de kalknagels.
Dit heb je nodig:
- Waterstofperoxide- Alcoholdenat, ook wel SD alcohol
genoemd
- Azijn.
Zo gebruik je het:
Meng de benodigde ingrediënten goed
door elkaar in gelijke hoeveelheden. Dip
een watje of een wattenschijfje in het
mengsel en leg het doordrenkte watje op
de kalknagel. Laat dit een kwartier op je
nagel zitten en spoel het er daarna af
met warm water.
Doe dit twee keer per dag en de
kalknagel zal verminderen.
Trouwens, kalknagels
kunnen ook met
betadine behandeld
worden. De betadine
goed onder de nagel
laten lopen.
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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
SHOCKWAVE Therapie
Zoals u wellicht weet is onze kliniek al jaren gespecialiseerd in het
behandelen van problemen in de wervelkolom, het zenuwstelsel en de
daaraangrenzende gewrichten zoals heup en schouders. Wij maken
daarbij gebruik van manuele technieken en werken niet met apparatuur.
Verder nemen wij het gehele lichaam in acht, dus kijken onze patiënten
van top tot teen na. Het probleem van peesaandoeningen is dat er
weinigdoorbloeding aanwezig is in deze structuren.
Met therapie wordt geprobeerd de doorbloeding aan te zetten, maar manuele kracht
zoals bij frictioneren (hard duwen op de
pees) of massage blijkt niet diep genoeg door
te dringen.Ook ultra geluid therapie blijkt de
kracht niet te hebben die het zou moeten
hebben. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft echter laten zien dat Shockwavetherapie de enige therapie is die zorgt dat
peesweefsel herstelt.
Shockwave therapie zorgt dat er letterlijk een
acoustische drukgolf door de weefsels wordt
gejaagd. Dit resulteert in een verhoogde stofwisseling en activiteit, meer groeifactoren in
het weefsel en toegenomen doorbloeding.
Hierdoor blijkt Shockwave dus een regeneratief (herstellend) effect te hebben op peesweefsel. Dit is absoluut niet te bewerkstelligen met manuele technieken. Hierdoor is
Shockwave eigenlijk de enige therapie die
werkt bij de tennis/golfelleboog, achilluspeesaandoenigen, plantaire faciïtis (hielspoor), schouderpeesaandoeningen.
Verder blijkt ook dat Shockwave verkalkingen kan verhelpen. Door de drukgolf die
ontstaat bij deze therapie verandert hard kalk
in een soort tandpasta, wat door het lichaam
kan worden afgevoerd. Hierdoor kunnen met
Shockwave vervelende kalkafzettingen in de
schouder worden behandeld zonder dat
operatie nodig is.

Andere bindweefselaandoeningen als
verhard littekenweefsel, verklevingen, Depuytren en spierscheuren herstellen succesvoller dan andere soorten therapie.
Al bovenstaande redenen was voor ons
genoeg reden om Shockwave therapie aan
onze behandelmogelijkheden in beide klinieken in Calpe en Altea toe te voegen.Onze
Shockwave specialiste richt zich specifiek op
de behandelingen met Shockwave. Hierdoor
kunnen wij ook zeer vervelende aandoeningen als tennis/golfelleboog, hielspoor en
schouderpeesaandoeningen lokaal goed behandelen. Natuurlijk moet buiten het lokaal
behandelen van deze klachten ook de oorzaak van de klacht moeten worden aangepakt. Dit betekent dat naast het lokaal behandelen met Shockwave ook eventueel andere
zones moeten worden aangepakt. De sleutel
tot herstel is altijd het GEHELE probleem
aanpakken en niet alleen een gedeelte, dit
blijft zelfs met Shockwave altijd gelden.
Vooral klachten die al maanden of zelfs
jaren lang aanwezig zijn kunnen door de
intensieve werking van Shockwave herstellen.
Dit betekent dat u dus niet met uw klachten
hoeft te blijven rondlopen, maar dat er dus
echt iets aan gedaan kan worden.
Bel voor informatie of een afspraak naar:
Quiropractica Calpe en Altea en vraag naar
een Shockwave afspraak!

Voor informatie bel met onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917
of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)
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Tarieven
Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)
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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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