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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

November 2021

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.00

22.45

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
13.30

11.00
12.30
17.00

Spaanse les gevorderden
Spaanse les conversatie
Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules (alleen na onderlinge afspraak)

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 (alleen na onderlinge afspraak)

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
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Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Evenementen
Entertainment
Reizen

Vacant
Corrie van de Vlies a.i.
Aad Wessling
Wie wil dit gaan doen?
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Marja Beems
Roos van Gorp
Jeanne Hendrikx
Maria del Pilar/Arie van den Oord

Gastvrouwen

Anke Kooiman
Chris van Gennip
Anne van Empel

Inkoop/ Bar

Wim de Vos

Jeu de Boules

Wie wil dit gaan doen?

Klaverjassen

Guus Schaaf
Aad Wessling
Ruud en Mia Wijnoltz

Hoofdsponsor van de NVCB
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(Whatsapp)

Cobi de Dooij-Fuchs
Mona Kapsenberg de Cock
Ida Oomes

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent: Dirk de Vogelaere
Anke Kooiman
Sleutel bij de bar

Team Redactie Nieuwsbrief

Ziekenboeg
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John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)
Guus Schaaf (acquisitie)
Gerard Ruizendaal

965 878 814
?
0031 622 405 845
0031 652 084 477
0031 641 076 470
966 866 017

?

Ledenadministratie

Crea ochtend
Tennis

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke laatste maandag van de maand vanaf 11.45 uur in ons clubhuis uw
bloeddruk en indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.

November 2021

Functies/Taakverdeling seizoen 2020-2021

Wandelen

Tennis, sleutel tennisbaan ophalen bij de bar.

Jaargang 44

034 646 516 218
965 878 814
0031 654 335 278
619 592 698
administratie@nvcb.net

634 366 717
673 397 320

redactie@nvcb.net

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Evenementenkalender

Beste leden,
Een, hopelijk normaal, NVCB-seizoen is alweer twee
maanden op gang. Met normaal bedoel ik natuurlijk
zonder al die coronamaatregelen en met leden die weer
gewoon onbelemmerd naar de club kunnen komen.
We vertrouwen erop dat de leden dit jaar weer de weg
naar de club weten te vinden.
In 2023 bestaat de NVCB 50 jaar en wat is mooier als we dat kunnen vieren met
zoveel mogelijk leden!
We gaan daarom de komende maanden flink werk maken van zowel het jubileum
als van het werven van leden.
Het zal nog niet meevallen alle activiteiten weer volop op gang te krijgen. Na
bijna twee seizoenen stilstand of op een laag pitje lijkt het soms moeilijk om
weer vol energie op gang te komen.
Maar eigenlijk moet dat geen probleem zijn; juist na zo´n nare en moeilijke
periode zal ook het gevoel overheersen dat het weer kan. Eindelijk weer gezellig
met een flinke club bridgen of klaverjassen! Of anders wel lekker met een wandelclub naar buiten en genieten van het heerlijke klimaat! Daar hebben we zolang
naar uitgekeken!
Hopelijk zijn er velen die dat gevoel herkennen: het kan weer, het mag weer, we
gaan er wat moois van maken! Het mooie is ook dat de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn. Veel hangt echter af wat de leden willen en kunnen. De leden
maken niet alleen de club maar ook de activiteiten! Juist nu, nu we weer een
soort nieuwe start maken krijgen nieuwe ideeën en initiatieven alle kans!
Kom gerust met een idee voor iets leuks; vanuit het bestuur krijgt iedereen en
alles alle medewerking.
Maar, ik zal eerlijk zijn, het is nodig dat er nieuwe mensen met ideeën komen om
de NVCB-kar te trekken. Veel van onze steunpilaren sinds vele jaren worden
beperkt door leeftijd of mindere gezondheid; het zal een uitdaging worden daar
een antwoord op te vinden.
Hoe het ook verder gaat, de NVCB blijft een club waar iedere overwinteraar of
pensionado een gezellige vriendenkring kan vinden en is het waard om te bloeien
en te groeien!

Hieronder de voorlopige evenementenlijst voor de komende maanden. Er kan nog van alles bijkomen maar dat hoort u bijtijds.
EVENEMENTEN VOOR SEIZOEN 2021-2022 (tot jan. 2022)
OKTOBER
02
ZATERDAG
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OFFICIELE OPENING

van het NVCB-seizoen, natuurlijk weer met
een hapje en een drankje!

17

ZONDAG

14.30

INDISCHE MAALTIJD

Weer heel lekker als altijd.

30

ZATERDAG

14.30

BBQ

nu ook met nieuwe vegetarische hapjes!

NOVEMBER
13
ZATERDAG

11.00

ROMMELMARKT

Weer heel leuk met hapjes en drankjas aan de bar!

08

MAANDAG

10.00

ALV

Algemene Leden Vergadering.

18

DONDERDAG

14.30

LEZING

over het online verzekeren en meer.

25

DONDERDAG

WIJN PROEVEN
met geweldige wijn-reis vertellingen door de
inmiddels bekende George Reuchlin.
Proef alle soorten Moezelwijn uit deze reis en wij
maken de heerlijkste Duitse hapjes! Kosten € 15,-

DECEMBER
02
DONDERDAG

08.30

IKEA Murcia, plus Elche,

bezoek aan schoenenfabriek, koopjes!

04

ZATERDAG

14.30

KERSTBINGO

met maaltijd om 13.30 uur.

06

MAANDAG

10.00

KERSTstukjes

maken en zaal versieren

12

ZONDAG

14.30

HIGH TEA

gemaakt door kok Martin

19
25

René Oosterbroek, voorzitter.

10.00-15.00
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ZONDAG
ZATERDAG

15.00
11.00

KERSTDINER door Rein
KERSTINLOOP
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Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering

Toelichting op de vergadering

Maandag 8 november houden we weer
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Elk lid kan zich aanmelden
voor deel-name aan het bestuur. Heeft
u belang-stelling laat dat dan even
weten aan een van de bestuursleden.

In functie blijven
René Oosterbroek,
Aad Kooiman,
Wim de Vos

AGENDA
ALV 8 november 2021 aanvang 10.00
uur.

Maria del Pilar van Oord is kandidaat
bestuurslid.

1. Opening door de voorzitter
2. Bespreking en goedkeuring
notulen 2020
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Annemieke herdenking
5. Jaarverslag 2020-2021.
Coronaverslag
6. Verslag kascommissie, Cobi
Fuchs en Nel Kienen
7. Begroting komend jaar
PAUZE
8. Vaststelling contributie voor het
verenigingsjaar 2022-2023
9. Verkiezing nieuwe leden
bestuur en aftreden Annemieke,
Maarten vd. Heijden.
10. Oproep nieuwe vrijwilligers en
coördinaten, Annemieke
11. Presentatie nieuw Hoofdbestuur
12. Jubileum 50 jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting.
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voorzitter
penningmeester
bar

Annemieke Post stelt zich niet meer
herkiesbaar.

Voor de functies van secretaris en bestuurslid Alg. Dienst (keuken) kunnen
kandidaten zich tot de vergadering
aanmelden.
Aan de agenda kan op schriftelijk verzoek aan het hoofdbestuur van tenminste 10 stemgerechtigde leden een agendapunt worden toegevoegd dat door hen
is genoemd en toegelicht.
Dit verzoek moet het hoofdbestuur
tenminste 2 weken vóór de datum van
de ALV hebben bereikt.

Annemieke doet stap terug.
Al eerder liet Annemieke Post weten
het toch wat rustiger aan te willen
(moeten) doen. Maar nu is toch echt het
moment gekomen dat iemand anders
het stokje van haar moet overnemen.
Dat hoeft niet één persoon te zijn, het
zou zelfs veel beter zijn als b.v.
meerdere mensen elk een eigen idee of
evenement organiseren.
Als het u wat lijkt om één of meer
keren in een seizoen iets leuks of
lekkers te organiseren, laat dat even
weten aan een bestuurslid of stuur een
mailtje naar annapost@outlook.com
Bestuur
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Bierfest La Nucia
Het jaarlijkse “Bierfest” van de Costa Blanca is dit jaar van Calpe naar La Nucia
verhuisd. Lekker dichtbij dus. Dat maakte het aantrekkelijker om er eens heen te gaan.
We deden een oproep aan de leden om met een kleurrijke NVCB-delegatie de sfeer te
gaan proeven.
Op het prachtige Sportcomplex Camilo Cano bruiste het niet alleen van het bier maar
er waren ook volop vrolijke bezoekers en nog vrolijker muziek.
Hoewel dat de laatste dag van de bierweek was, zagen we geen tekenen van
verzadiging, integendeel.
Het Bierfest blijkt een heel gezellig en ontspannen evenement waar we volgend jaar
beslist met een veel grotere groep naar toe zouden moeten gaan.
Misschien wel met georganiseerd vervoer, want een bierfest en rijden in een auto heeft
toch wel zijn beperkingen….
redactie

NVCBRommelmarkt

RESTAURANTE nuevo

Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN
LUNCHMENU € 18,00 p.p.

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

Tel.: 965 873 208

Op zaterdag 13 november kan iedereen weer hun overtollige, maar bruikbare spullen verkopen.
Vanaf 12.00 tot +/15.00 uur
Kom ook!
Met lekkere hapjas
en de bar is open.
Een rommelmarkt is
altijd gezellig!

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Verhuizen

Dit jaar was ik in eigen land op vakantie.
Omdat je hier altijd met vakantie bent had
ik niet in de gaten hoe duur het is om elders (vanwege aangenamere temperaturen) met vakantie te gaan.
Toen ik in september terugkwam heb ik
naar aanleiding daarvan mijn plannen voor
de rest van mijn bestaan bijgesteld: ik ga
op zoek naar een geschikte huurwoning en
verkoop mijn appartement. Op die manier
kan ik die dure vakanties en de huur van
de woning gemakkelijk betalen.
Zo gezegd, zo gedaan.
Al jaren heb ik een huurappartement op
het oog waar ik mijn oude dag wel wil
slijten. Nu ik mijn plannen heb bijgesteld
is dat moment eerder aangebroken dan
gedacht.
Ik mail naar de makelaar die in de verhuur
van deze appartementen normaliter bemiddelt en ik krijg netjes een berichtje terug
dat er geen van dergelijke appartementen
op dit moment beschikbaar zijn.
Tegelijkertijd krijg ik een link met het
advies dagelijks even te kijken op de site
naar het verhuuraanbod.
Niet te geloven: na precies 2 weken staat
er een door mij gewenst appartement op
de site. Ik reageer ongezien meteen zowel
per mail als telefonisch of ze dit appartement voor me willen reserveren. Ik weet
namelijk hoe gewild ze zijn en wil zeker
weten dat deze aanbieding me niet ontglipt. Een dergelijk appartement komt
maar zelden beschikbaar voor verhuur.
Pagina 12
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Wat maakt dit appartement zo bijzonder:
Het ligt aan zee, beschikt zowel over een
binnen- als buitenzwembad en het heeft
een sauna. Verder is het groter dan de
gemiddelde vakantiewoningen hier en zijn
er kwalitatief hoogwaardige producten
gebruikt. Daarbij komt dat de huurprijs alleszins redelijk is.
Na een bezichtiging heb ik het appartement meteen gehuurd. Het aardige is dat
de eigenaar bij de bezichtiging al bezig
was met het schilderen van het appartement en de kookplaat in de keuken werd
vervangen omdat de vorige bewoner die
niet zo netjes had achtergelaten. Zo’n
beslissing zet je leven wel helemaal op
zijn kop.
Op 25 oktober ga ik verhuizen. Heb al
heel wat naar het appartement gebracht
maar ook veel weggedaan dat ik niet meer
gebruikte. Op de NVCB rommelmarkt
zullen ook nog wel wat overtolligheden
van mij worden aangeboden. Ik zit nu al
weken met een minimale kookspullen,
servies, kleding e.d. en kan nog steeds
gewoon doorleven zonder dat ik wat mis.
Zo zie je maar dat je veel te veel spullen
hebt. Zoals ik al zei komt 25 oktober de
verhuizer om de meubels en de rest te
verhuizen.
Inmiddels is de verhuizing achter de rug.
Twee sterke mannen met een vrachtwagen
hebben binnen minder dan 6 uur alle meubels op zijn plek gezet. Twee dagen daarna had ook de inhoud van alle dozen een
plek gekregen in het nieuwe appartement.
Alleen de schilderijen nog ophangen.
En nu maar hopen dat het eerder bewoonde appartement snel wordt verkocht.
Marianne de Wit
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Vakantieverhaal
Op een mooie avond liepen we vanaf de
camping in de Elzas naar een stadje in de
buurt om te gaan eten. De aardige juffrouw
van de receptie, maar ook andere gasten op
de camping, hadden ons verzekerd dat daar
een prima restaurant was en dat het maar
20 min. lopen was naar restaurant
“Strasbourg”.
Sportief als we zijn, vonden we dat geen
probleem. Wij gingen dus tegen zes uur op
op pad en we liepen, liepen, liepen…
Na bijna een uur kwamen we eindelijk bij
het restaurant aan. Gelukkig maar want we
hadden nu wel heel veel trek in een hapje
en een drankje.
Terug lopen zouden we zeker niet doen en
spraken daarom af om met een taxi terug te
gaan.
Het restaurant was prachtig klassiek ingericht; niet vreemd want het was een deel
van een imposant neo-barok theater uit
1850.

November 2021

rosé en genoten van de fantastische
entourage en ambience die werd
geboden.
Toch nog snel konden we het diner
bestellen dat erg goed was en mooi werd
geserveerd.
Buiten werd het
dan wel donker
maar het was
erg gezellig.
We bestelden
na het heerlijke
eten nog maar
een wijntje.
We gingen toch
met een taxi
terug.
Om 20.30 uur betaalden wij en vroegen
aan de chef van het restaurant voor ons
een taxi te bestellen.
Hij keek ons aan alsof wij iets buitengewoons aan hem vroegen.
Een Taxi???… moelijk, moeilijk…was
zijn antwoord.
Wij begrepen het niet en dat merkte hij
natuurlijk ook en toen kwam het; wij
hebben helemaal geen taxis hier in de
stad….!
“Moment, ik ga nog iets proberen” zei
hij en telefoneerde en telefoneerde …
Nee sorry ik kan u geen taxi aanbieden.

We kregen een mooie plaats aangeboden
maar konden alleen wat te drinken bestellen en nog niet eten want dat kon pas vanaf
19.00 uur.
Geen probleem, we hadden geen haast en
voor de terugweg zouden we toch een taxi
nemen. Wij bestelden een heerlijk koele
Pagina 14
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Wij verlieten het restaurant met een goed
gevulde buik maar met een slecht gevoel.
Dat hele eind teruglopen is niet leuk.
Maar over onbekende, smalle wegen in
het pikkedonker een uur lang naar de
camping lopen is wel heel
onaantrekkelijk.

vervolg op pag. 17\
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Nadat we ongeveer 15 min als blinden
in de nacht hadden gelopen, kreeg ik
sterk het gevoel dat we ook nog verkeerd liepen, alhoewel Fritz zei… “nee
… nee…we zijn goed”. Mijn gevoel was
heel anders. “Nee Fritz we gaan niet
goed, we zijn verdwaald”.

Thuiszorg op elk niveau:

Ik voelde me zo hulpeloos, zó koud, zó
zielig. Staan we daar in een pikdonkere
nacht, in een vreemd land en geen mens
te zien.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Of toch! daar reed voor ons een auto een
oprit in, Twee jongelui stapten uit en wij
vroegen hen welke richting wij moesten
lopen naar de camping.

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

“Ohhh … ja, dat is die richting…. waar
staat uw auto”? “Nee wij moeten lopen”
was ons antwoord. “Lopen??? Dat gaat
echt niet. Dat is ver en veel te gevaarlijk.
Ze rijden je in het donker zo maar van
de weg! Wij brengen jullie wel naar de
camping!”.
Ohhhh wat was ik blij...Wij boden hen
aan voor de rit te betalen maar dat werd
absoluut niet aangenomen….
“Nee, nee kom instappen en we gaan”.
Helemaal blij en opgelucht bij de
camper aangekomen hebben we een
heerlijk glas rode wijn gedronken op de
gezondheid van deze lieve jongelui.
Wij zeiden tegen elkaar: “wat lief en
spontaan van deze Franse jongelui…”
Wij zouden zelf dat zeker ook gedaan
hebben.

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Het is fijn geholpen te worden maar zelf
helpen is soms nog fijner.

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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A. Bausch T.V.
Het is september 2021 en in
Nederland wordt herdacht dat de
TV 70 jaar bestaat hetgeen als
jongetje van 13 jaar meegemaakt. Over dit thema heb ik al
eerder wat geschreven. Achteraf
moet ik bekennen dat ik er met
dit medium vroeg bij was. In
september 1962 maakte ik een
eigen TV-uitzending . Het is 14
september 2016 en op het
Nederlandse journaal verneem ik
dat de TV zestig jaar bestaat. In
september 1956 startte de
Roermondse minister president
van Nederland, hij heette Cals,
officieel de
uitzendingen
leer ik. Dit
geeft mij een
deja vue
gevoel van
de trouwerij
van Jan
Thomas en Ciska van Eijden die
15 september 1962 in het huwelijk traden. Met mijn verloofde
Elly van Eijden heb ik het plan
opgevat om van deze huwelijks
voltrekking een televisie registratie te maken. Even de sfeer
van toen proeven svp. In 1962
was er in Nederland slechts een
Televisie-zender in de lucht die
per dag
Vervolg (hier klikken)
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Ontspanning
Sudoku en Schaken
Leest u de papieren PF, dan kunt u de
sudoku- en schaakspellen resp. spelen op
internet:

Leest u de digitale versie, dan op de
sudoku of het schaakbord klikken en er
opent zich een groter Sudokuveld of
een groter Schaakbord.

https://123sudoku.nl/sudokulib/generate.php?
https://www.shredderchess.com/play-chess-online.html

Restaurant LaCena by Nola
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

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

Crypto
Voor de echte brein-krakers onder ons weer een cryptogram. De oplossing en hints zijn
te vinden op website: https://puzzelclub.be/puzzels/1843.html
Op deze site zijn vele andere cryptogrammen te vinden en talloze andere spellen!
Leest u de digitale versie van deze PF dan alleen even op het cryptogram klikken!
U kunt dan direct spelen!

El Albir,
Av. del Albir 58, (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen
belt u met +34 966 864 190
Altea,
Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: +34 65 779 771
Calpe,
Calle Dinamarca 4, tel: +34 965 977 894
Altea
Carretera del Albir 20 Edificio Sol, Sotano
LaCena by Nola-Beach,
tel: +34 965 087 959
NU OOK: Moraira,
Avenida de La Paz 26 tel: +34 966 942 914
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Wandelen

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.

Het najaar is de mooiste tijd voor
wandelen in het schitterende
achterland van de Costa Blanca.
Soms met verassingen zoals in dit
verhaal.

Onze zorg kan betaald worden uit het Persoons Gebonden
Budget (PGB)

Barranco de Inferno

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.

Een eenvoudige wandeling, het
sprookje van 1001 treden langs
Cova Santa en Isber. Dat had het
moeten worden, een prachtige route
waarbij we eenmaal een barranco in,
en weer uit zullen uitgaan.
Het pakte anders uit en het werd
een zware tocht, met drie keer een
berg op en een drie keer een diepe
vallei in. Dat komt ervan wanneer je
de verkeerde wandelkaart meeneemt en denkt ´Geen probleem,
dat kan ik me wel herinneren´.
Als in trance sjokken wij over oude ezelpaden die tegenwoordig
verworden zijn tot de mooiste
wandeltocht van communidad
Valencia.
In totaal moet je voor deze tocht
zeker 6 tot 7 uur rekenen.
Via een afkorting wist ik een korte weg van maximaal 3 uur.

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

November 2021

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
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 Betaalbare Zorg

Het ging fout toen wij, gestart vanuit
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Benimaurel, het Moorse ezelspad te
lang afdaalden. Bij een rivierbedding
had een richtingaanwijzer moeten
staan. Daar hadden wij een smal
paadje richting Cova Santa moeten
nemen. Helaas voorbij gelopen en het
gezelschap weigerde opnieuw de
berg terug op te gaan. Voor straf
krijgen ze hier toch een berg te veel
voor hun kiezen.
Na de lange afdaling tot in de droge
rivier was de pauze welkom.
Mogelijk dat de slok wijn de reden
geweest is dat opnieuw het geheugen
de mist in ging. Alhoewel ook mijn
Jack Russel, Sofie, de schuld kan
worden aangerekend.
Zij bracht ons spontaan met Spaanse
wandelaars in contact die prompt de
verkeerde weg wijzen.

Verder lezen, klik hier.
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Lees eens een leuk kort verhaal!
Deze keer een kort verhaal van Caartje
Chajes
Gezien op de website “Hard hoofd”
Een website met veel
leuke korte verhalen
De klein
crimin e
van beginnende of
eel
plezierschrijvers.

Klik hier op het
boek en geniet!
Voor veel meer korte verhalen:

https://hardhoofd.com/

November 2021

Podcast: Simon Heijmans
De brand in het landhuis
Spannend en intrigrerend
Hier klikken!
waar gebeurd verhaal.
Op 7 december 2003
komt grootgrondbezitter
Ewald Marggraff bij een
brand in zijn landhuis om
het leven. De excentrieke
Vughtenaar bezat zo'n 700 hectare land,
een kunst-collectie van ruim 500 schilderijen en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer
te vinden van de schilderijen of het
geld…https://podcastluisteren.nl/pod/Sterke
-Verhalen

Hier zijn veel andere Podcasts te vinden. Even via Google zoeken.
Podcasts De Verhalen De Dag NPO Radio 1 Boekenpodcast Zembla podcast

Wij willen het beter

De Ongelooflijke Podcast Miss Podcast en natuurlijk nog veel meer op Spotify!

- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.

DIGITAL CALPE

- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
ch
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www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Avenida de Ifach 11 Calpe 03710
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Indische maaltijd
Het was weer net als vóór
coronatijd….!
Veel leden kwamen
genieten van dit heerlijke en
perfect georganiseerde
evenement.
De keukenploeg bleek
letterlijk alles uit kast te
hebben gehaald om
de schade van een
lange vervelende
periode te laten vergeten.
Fantastisch! en alle
hulde voor het
keukenteam!
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Verhuis Tips
Een nieuwe woning. Graag. Maar dat verhuizen, pfff. Het verzamelen van veel te veel overbodige spullen, inpakken, administratieve
rompslomp… Weinigen die er naar uit kijken. Onderstaand een
aantal tips waarmee de verhuizing al wat draaglijker wordt!

1. Pak een weekendtas met essentiële benodigdheden
Steek er wat extra kleren, toiletartikelen, je laptop, een pyjama,…
in. Laad andere spullen die je meteen na de verhuis nodig hebt in
een grote doorzichtige doos. Denk aan een scherp mes of schaar,
keukenrol, vuilniszakken, bestek, basiskookmateriaal, plakband,
opladers, extra toiletpapier, gereedschap, een dweil en dergelijke.
2. Rol breekbare spullen in kleren
Terwijl je je kleren inpakt, rol je best ineens je breekbare spullen
hierin. Zo zitten deze veilig, compact, en hoef je wat minder bubbelplastic te gebruiken. Extra breekbare, kleine spullen (zoals brillen) kan je in propere sokken rollen voor extra veiligheid. Pak je
servies verticaal in, zoals vinyl platen. Zo breken ze minder gemakkelijk.
3. Label je verhuisdozen
Spreekt voor zich. Je weet best wat er in elke doos zit. Zo kan je de
juiste doos trouwens ook al meteen in de juiste kamer zetten bij de
verhuis. Je kan dit bijvoorbeeld aangeven door kleurcodes per
kamer te gebruiken. Hou voor het gemak per kamer een overzicht
bij met het aantal dozen. En nog een tip: nummer je dozen en maak
een handig register, zo weet je exact wat in welke doos zit.
4. Maak je nieuwe woning op voorhand schoon
Een leeg huis of appartement is gemakkelijker te kuisen. Maak als
eerste de badkamer en keuken in orde. Een warme douche en maaltijd is misschien net de luxe die je nodig hebt om te bekomen na een
zware verhuisdag.
5. Verhuis lades integraal, bevestig er een cellofaanfolie op
Bekijk een ladeschuif als een kleine verhuisdoos. Als je de kast
waar ze inzitten ook meeverhuist, natuurlijk. Als je de schuiven
ineens mee verhuist, hoef je ze niet uit en weer in te laden.
6. Geef prioriteit aan verhuisvrienden
Trakteer ze niet enkel op eten en drinken, maar hoor ook eens of zij
spullen kunnen gebruiken die je anders zou weggooien of -geven.
Vervolg op pag. 29
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7. Houd hersluitbare zakjes in de buurt
En gebruik ze om kleine zaken als knopen, vijzen, nagels of andere onderdelen in te bewaren. Houten boutjes van Ikea, de plastic
ringetjes van de gordijnen,… Je kent dat wel, anders kom je ze
jaren later nog op de meest vreemde plekken tegen. Verzamel ze
per kast of per meubelstuk.
8. Fotografeer je bedrading
Soms worden draden een wirwar en weet je niet altijd meer wat
waarvoor dient en wat waar moet aangesloten worden. Neem een
foto met je smartphone. Zo weet je later hoe je je toestellen als
pc’s en tv’s weer moet connecteren, moest het niet duidelijk zijn.
9. Gebruik manden, kratten en valiezen als verhuisdozen
Gebruik je verhuisdozen voor losse spullen. Valiezen gebruik je
om kleren in te verhuizen en manden om cd’s of andere spulletjes
in te steken. Gebruik reiskoffers met wielen om zwaardere spullen
zoals boeken te verhuizen.

www.eurocarslanucia.com

10. Is je rommel nog iets waard?
Stal je spullen uit op een rommelmarkt. Wie weet krijg je er nog
iets voor. Doe het wel op tijd, zodat je het niet nodeloos mee moet
verhuizen.
11. Beheer je voedsel
Doe de laatste keer inkopen 2 weken voor de verhuizing, zodat je
ijskast leeg is tegen dat je verhuist. Ontdooi je ijskast en diepvries
minstens een dag op voorhand en zorg ervoor dat alles schoongemaakt en droog is.
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Al 20 jaar

Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

———————————————
Te koop
IKEA Pax Kledingkasten
100 x 235 x 60 (2x) kleur wit met indeling
voor hand en leg (manden). Als nieuw.
Gekocht voor € 759. Nu voor € 150.
Zelf demonteren en ophalen.
Tel. +31651514115
—————————————————
ARZBERG onderdelen porseleinen
servies
6 koffiekopjes met schoteltjes (€ 7,50)
Room-stel (€ 5,-) 8 onderzetborden 31 cm
(€ 12,50),
Alles in perfecte staat. Tel. +31651514115
—————————————————
Gevraagd

———————————————–
Wie heeft of weet een leuke tourcaravan te
koop? Moet in redelijke staat zijn en niet te
duur. Graag even mailen naar de redactie,
redactie@nvcb.net
—————————————————

EURO

uw vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

CLÍNICA RINCÓN
Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten
Nieuwe Nederlandse huisarts:
Dr. Judith van Bergen
’s morgens 10.00 - 13.00 op afspraak
’s middags na 15.00 uur op afspraak
Polikliniek Benidorm:
Orthopeed
Gynaecoloog
Longarts
Cardioloog
Neuroloog
Dermatoloog
Radioloog
Uroloog
Chirurg
Fysiotherapie & Rehabilitatie
Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Densitometrie (DEXA)
Medisch pedicure

Nieuwsbrief NVCB

Dat kan ook door eenvoudig
€ 70,- over te maken naar
banknummer:
ES34 0075 1294 6506 0005
2973
t.n.v. Penningmeester NVCB
Wel even vermelden:
“lidmaatschap 2021-2022”

Martin Overdevest

NVCB-clubrecord weer scherper!

Wist u dat er sinds kort geen Internationaal
Verzekeringsbewijs ‘Groene kaart’ meer nodig is voor het buitenland?

Micha van Bochum heeft dit record
in het moeilijke driebanden met 33
caramboles in 25 beurten verbeterd!
Het oude record staat op naam van
Dirk Guldentops met 28 caramboles.
Mischa proficiat met deze beste
beurt!
Ook (weer) eens biljarten? Kom eens
kijken op maandagochtend. Ook op
andere dagen wordt er gebiljart, ook
dan kunt u gerust even komen kijken.

Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team
biedt u verpleging en verzorging aan op
alle niveaus.
Tel.: (0034) 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: (0034) 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Voor spoed en huisbezoeken
Tel.: (0034) 965 867 801
info@euroclinicarincon.com
Avda Dr. Severo Ochoa 6, Benidorm

Dit is alleen nodig voor reizen naar de meeste
landen buiten Europa. Een kopie van het polisblad en laatste kwitantie is voldoende. Dit
geldt tevens voor Spanje. De politie of Guardia Civil kan zien op de computer of het voertuig verzekerd is of niet. Sancties voor een
voertuig zonder geldige verzekering kunnen
variëren tussen 600 € tot 3000 €.
Let u tevens op de verplichte ITV-keuringen
(APK). Neemt u een kopie van de laatste kwitantie mee.
Rijden met een verlopen ITV / APK-keuring
staat gelijk aan een boete van 200 euro.
Als een politiebeambte de overtreding vaststelt, trekt hij het rijbewijs van het voertuig in
en geeft hij de bestuurder een voorlopig bewijs om binnen tien dagen naar een keuringscentrum te gaan
Als men verhuist, moet de DGT (Spaanse
RDW) dat weten. Elke adreswijziging van de
houder van een rijbewijs of van een voertuigkenteken moet binnen vijftien dagen worden
meegedeeld aan de DGT.
De adreswijziging kan worden gedaan vanaf
de website van de DGT als u een digitaal certificaat hebt, en zo niet moet u op afspraak
naar een DGT-kantoor in uw provincie of via
het gemeentehuis (als deze een overeenkomst
heeft met de DGT).
Indien de adreswijziging niet wordt meegedeeld, kan de boete oplopen tot 80 euro.
Met vriendelijke groet, Martin Overdevest.
CBK EXPAT – Central Broker Expat S.L. /
COINBROK
Av. del Albir 155 (C.C.
Monver) Loc. 23
Albir - Alicante - España
Tel.: +34-966800020

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
via onze website:
www.euroclinicarincon.com
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Biljarten

Trombosedienst
Maandag en donderdagochtend

Lid worden?
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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
Politie Dringend
091 / 092
Politie Lokaal
966 807 766
Politie Nationaal
966 831 930
Guardia Civil
965 850 330
Toeristische info
965 851 311 + 965 853 224
Gemeentehuis informatie
966 815 428
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
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Special Las Coronas
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€ 21.00

Menu Las Coronas
Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise
Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.

See the Sea
Cami del Far 5
Albir

´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise
Garnalenkroket met whisky cocktailsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade
Varkenshaas medaillons met aardappelpuree 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

Beoordeling
Sfeer
7,8
Eten
8,0
Bediening 7,9

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.

Aan het einde (hopelijk) van de coronacrisis zijn er toch weer vele
nieuwe initiatieven om een restaurant te beginnen en/of te upgraden.
Ooit was ik hier geweest maar nu was het veel beter opgezet enz. En
ik kon ook gewoon binnen de poort parkeren.
In verband met een verjaardag zijn we hier gaan eten. Nou wat een
ervaring; alle zintuigen ontwaken geheel, van zien tot voelen,
proeven ruiken enz.
Bij de entree kom je langs de keuken, de bar, de dansvloer en de
leuke tafeltjes aan de rand van de locatie met uitzicht op de baai van
Albir. Verder zie je Altea liggen, Het hele mooie uitzicht op deze
baai geeft ook een goed gevoel.
We zoeken en leuk tafeltje uit en de ober (jong) kom snel aangelopen
en ik bestel een glas Verdejo voor beiden (€ 2,50) ruikt lekker en een
watertje 330 ml (€ 2.20). De wijn prikt op mijn tong, vlug brood
bestellen. Ik wist niet dat dat € 6,90 kost maar het is erg leuk en fijn
met aioli en tomaat, ook geschikt voor 4 man. Het is anders eten als
je een een voorgerecht samendeelt. Een trio van hummus (€ 9.90)
vurrukkuluk met het brood.
Zij kiest voor Atun asado (gebakken tonijn met groene bonen,
avocado wasabi en munt en quinea) als hoofdgerecht. Volgens haar
een geweldige nieuwe ervaring en lekker. Ik heb ervan geproefd.
“Tja en arme ik, ik koos voor de Dorade met quinoa met knoflook
lemongras dressing en couscous salade (hiervan had ik ook geen
spijt). Een heerlijke ervaring.
De bediening van jong en gedreven personeel verloopt soepel en je
neemt al vlug nog een wijntje want het is heerlijk toeven hier. Tot
slot nog een koffie (€ 2,20).
Nou ja. Ik betaal voor alles (€ 67,70) maar het was geweldig, wat een
feest.
Ik ga hier vaker heen om te ontbijten of feest te vieren. Vrijdag en
zaterdag is hier muziek en ik weet zeker dat je dan moet reserveren.
Kijk anders maar eens op de website.

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818

Smulpaap, Jean G
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Wie o Wie?
Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca
Mij is gevraagd om een stukje voor de Por
Favor te schrijven voor de maand november. Ik ben zeker geen schrijver maar wil
u niettemin informeren over de gang van
zaken.

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

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!

Hoofdgerechten :

Dessert :

Meteen na de onofficiële opening van het
nieuwe seizoen hebben we getracht het
bridgen weer op te starten.
Een aantal bridgers heeft helaas de weg
naar de club nog niet gevonden en anderen kunnen door omstandigheden nog niet
komen.
In de organisatie moesten er tevens flinke
wijzigingen worden doorgevoerd. Dit had
met name te maken met het plotseling
overlijden van Rona, die altijd de deelnemers in het bridge-programma in de
computer opvoerde en aan het eind ervoor
zorgde dat einduitslag werd gegenereerd.
Verder las Corrie van der Vlies onlangs
een bericht van José Smit voor waarin
José te kennen gaf helaas door ziekte geen
actief lid meer van de bridge-club te kunnen zijn.
Ondanks deze tegenslagen waren er (bijna) elke week toch nog 3 of 4 tafels bezet.

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

We doen een oproep aan een ieder die
Bridge een leuk spelletje vindt zich bij
ons aan te sluiten.
Omdat José ook de bridgelessen verzorgde, zullen we ook op zoek moeten naar
iemand die dit op zich kan en wil nemen.

van het huis

Graag tot ziens!

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,-

Cobi Fuchs

incl. wijn, brood en aioli.
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Onderstaand een aantal foto’s van
een zeer verdienstelijk NVCB-lid
tijdens verschillende momenten in
zijn jonge jaren.

Wij zijn benieuwd of u hem herkent.
In de volgende Por Favor verklappen
we de naam van deze jongeman.

Heeft u zelf ook nog oude foto’s uit
uw jonge jaren en u heeft er geen
probleem mee als ze in de Por Favor
worden gepubliceerd stuur ze dan
naar de redactie@nvcb.net
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Van de chiropractor
Pijn in lies
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de
praktijk is een pijn die in de liesregio zit. Deze pijn straalt dan
vaak uit in de bil, heup en via de voorkant van het bovenbeen
naar de knie. Daarbij is dan ook vaak het opstaan vanuit een
stoel lastig en pijnlijk en de trap omhoog lopen geeft een
beklemmend gevoel in de lies. Veelvuldig wordt (terecht)
gedacht dat er sprake is van slijtage van de heup of arthritis.

Drs. Bedrijfseconomie, Beëdigd makelaar

T/F (+34) 96 688 11 76
E ingeborgposthuma@gmail.com
Web: www.ingeborgposthuma.com

Advieskantoor
- Spaanse belastingen
- Erfeniszaken Testamenten
- Verzekeringen & Makelaardij
- Aanvraag NIE nummer
- Begeleiding onroerend goed
transacties
Openingstijden ma t/m vr van 09.30 - 13.30 uur
C/ La LLum 1, Edificio “Traiña” Local 10
03590 ALTEA

VLIEGREIZEN
CRUISES
RENT A CAR

BUSREIZEN REISVERZEKERINGEN
EXCURSIES
HOTELRESERVERINGEN

VERHUUR & VERKOOP VAN APPARTEMENTEN EN VILLA´S

Echter ligt daar met deze combinatie van
symptomen bijna nooit de oorzaak van deze klachten. Na grondig onderzoek blijkt
meer dan vaak dat er sprake is van een bekkenverwringing. Omdat de heup zijn gewricht maakt met een bekkenhelft, komt
het heupgewricht in een verdraaide toestand te staan. Hierdoor komt er een pees,
de psoaspees, in de lies onder een ligament
beklemd te zitten en raakt geirriteerd.
Hierdoor kan ook instabiliteit ontstaan en
zakken mensen met deze klacht vaak door
hun been. De pijn aan de bil wordt veroorzaakt door een constante irritatie van het
bekkengewricht, het sacroilliacaalgewricht
met de hierbij behorende spier- spasmes in
de bilpartij. Door de standsverandering is
de afstand tussen bekken en knie vergroot
en trekt deze spier aan het gewrichtskapsel
en geeft nog meer druk op de slijmbeurs in
de heup waardoor liggen op die zijde vaak
onmogelijk is en draaien in bed ook weer
pijnlijk is in de lies. Daarbij kan er ook
sprake zijn van irritatie van de ischiaszenuw die een tinteling of diepe pijn geeft
in het gehele been.
Deze klacht is dus een complexe aandoening met vele biomechanische verbindingen die elkaar beïnvloeden en een
uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken.

U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose essentieel is om deze klacht goed
te kunnen behandelen. In onza praktijk
zijn wij gespe- cialiseerd in het behandelen van deze klacht. Uw chiropractor
Jason Gast gebruikt chiropractie, maar
ook technieken uit de sport- fysiotherapie, revalidatie en om deze klachten te
verhelpen. Hierdoor krijgt u een unieke
behandelingscombinatie die eigenlijk
alleen in onze kliniek wordt toegepast.
Helaas is chiropractie in Spanje een
niet-beschermd beroep en mag iedereen zich chiropractor noemen. Veelvuldig zeggen patiënten dat ze al bij een
chiropractor zijn geweest, waarna blijkt
dat dit een therapeut is die zichzelf
uitgeeft als chiropractor. Check dus
altijd of een chiropractor aangeslo-ten
is bij de Spaanse chiropractie associatie op www.quiropractica-aeq.com.
Ook als u al bij een geregistreerde
chiropractor bent geweest is het waard
onze kliniek eens te bezoeken. Zoals
eerder gezegd is onze aanpak van behandelen uniek en zeer succesvol. Wij
hebben ons inmiddels gespecialiseerd
in het behandelen van bovenstaande
klacht en helpen elke dag veel mensen
van deze klacht af.

Voor informatie bel met onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917
of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)
Pagina 36

Pagina 37

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

Adverteerders
Annemieke Rood MCS

Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Eyedoctor

28
30
34

Fresno
HCB

36
4,26

Denk in deze
moeilijke tijden
ook aan onze
adverteerders!

Ingeborg Posthuma
Kuijper verhuizingen
Liberty Seguros
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurant Buena Vista
Restaurant LaCena
Restaurant El Castillo
Restaurant Las Coronas
Restaurant Nuevo Alcazar

Cover
22
36
11

36
39
8
28
34

Ga er eens een keer
extra eten of maak 2
gebruik van hun
18
diensten!
14
32
10

Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur

29
23
12
10

Totays

20

Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen

37
24

Zorgservice Flor
Zuster in huis

16
20

Nieuwsbrief NVCB

Tarieven

Pag.
14

Binck Bank
Buro Thuiszorg Montebello
Clinica Dental
Computer reparatie Hugo Jespers

November 2021

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

Zwartwit

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

Kleur

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

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€

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

Aanvragen

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

Technische vragen

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

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

Pagina 38

Pagina 39

Jaargang 44

November 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

De pagina´s hierna horen bij de verwijzingen
in eerdere pagina´s!

Pagina 41

November 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

November 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

naast een dagelijks nieuws
journaal ongeveer 32 uur per
week uitzendingen verzorgde.
De invoering van Televisie
heeft veel jaren in beslag
genomen en het was Philips die
ergens in 1938 met experimentele TV begonnen is. Om de
sfeer van die tijd te begrijpen is
lees . https://
nl.m.wikipedia.org/wiki/
Geschiedenis_van_de_Nederlan
dse_televisie Van 1960 - 1963
werkte ik voor Philips (Eindhoven) bij de Centrale Service en
had te doen met professionele
audio en video apparatuur van
Philips die in de opkomende
markt van radio -en Televisie
studio's werden toegepast. In
1962 waren er weinig TV ontvangers in de consumentenmarkt; in Nederland meestal
van het merk Philips of van
Heem . Bij populaire uitzendingen b.v voetbalwedstrijden
waren de cafés druk bezet en
stonden buren op straat naar
de uitzending te kijken van een
gelukkige TV bezitter. De
uitzendingen waren life want
video recorders bestonden niet.
De trouwerij, de eerste in de
familie van Eijden, zal plaats
vinden in Swalmen. Na de
voltrekking in de kerk zal in de
ouderlijke woning van
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bruidegom Jan, zij dreven een
kruideniers winkel aan de
rijksweg (tegenover het roemrijke cafe de swalm), een
koffietafel- en feest plaatsvinden. Geld was er in die tijd
niet veel dus moest het feest
met bescheiden middelen
worden gehouden. Met de iets
oudere zus van Jan , Kitty,
wordt mijn plan verder vorm
gegeven. Het plan. Via de in
het huis aanwezige zwart wit
televisie toestel zouden wij het
bruidspaar en de aanwezige
gasten een Televisie uitzending voorschotelen waarin
eerst via een speciaal nieuws
journaal een opname van het
huwelijk in de kerk wordt
gegeven. Daarna zouden er
enig cabaret over de bruid en
bruidegom worden vertoond.
Alles moest live op de zolderverdieping worden gespeeld.
Mijn verloofde Elly zal het
nieuws voordragen en voor het
toneel zullen vrienden van
Kitty , het bekende carnavals
duo Fred en Greetje optreden.
De gehele operatie, technisch
- het libro (teksten+) en de
regie voor de optredens zijn
voor mijn rekening. Technisch
had ik de beschikking over een
TV camera , enige stereo
audio recorders, micro
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phones , koptelefoons en wat zelf
in elkaar gesoldeerde schakel
panelen en meters kabel. De
voorbereiding Twee repetities
hebben wij gehouden in het huis
van Fred en Greetje. Voor Ciska ,
de bruid werd een scène bedacht
over haar naai kunst en passie
voor mode. Voor Jan , de bruidegom werden scenario's neer
gezet over zijn verzamelwoede
van oude spullen en zijn vaardigheid deze te repareren en toe te
passen. Voor Elly, wordt haar rol
van journaal lezer en enige
teksten over het huwelijk in de
kerk bedacht. Via grote foto's
van de kerk , binnen en buiten,
zal met een bewegende camera
een fictie worden gemaakt met
achtergrondmuziek van de toca
de fuga van J.Bach en alleen de
stem van Elly zal het heugelijke
nieuws van het huwelijk verkondigen. Tijdens de repetitie bij
Fred was de reactie van zijn
moeder , zij zat in een schommelstoel, en woonde in, heel
aandoenlijk. Tijdens de voorbespreking was de camera op de
TV aangesloten. Dat was even
demonstreren , er wat mee
spelen en vreemd genoeg het
wende voor de professionals
snel. Toen slaakte de moeder
een kreet. 'Fred, Fred je bent
beroemd, je bent op de
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Televisie'. Begrijpen deed ze het
niet en dat hebben wij zo maar
gelaten. De thema s werden
met bier besproken en het zal
geïmproviseerde onzin worden.
Laat dat maar aan Fred de
Limburgse kampioen buutner
redner 1960 en 1961 over. Het
feest Via Kitty hebben wij in het
geniep de zolder, een beknopte
ruimte, waar niet overal rechtop
gestaan kon worden, ingericht
als studio.De slaapkamer konden wij niet gebruiken omdat
teveel techniek wel eens het
bruidspaar zou opvallen. Het
was een heel gedoe een kabel
naar de TV beneden te krijgen
zonder dat die opviel. Het
'toneel' zou zich op de zolder
afspelen in extra door Kitty
geïmproviseerde verlichting.
Een hand naaimachine voor
Greetje werd neergezet, een
grote spiegel en enige foto's van
CIska in CIR ( Confectie
Industrie Roermond waar zij
werkte ), fleurige jurkjes en
zelfs een modepop hadden wij
op de kop getikt. Voor Fred
werd een voddenman en stiefzoon achtige marktkraam neergezet met opvallende rommel
en Kodak foto's van Jan in
luchtmacht uniform liggend
onder een driewielige auto.
Grote foto’s van de kerk
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stonden gereed voor mijn
camera en onder hand bereik
de audio recorders en schakelaars . Aldus was de werkplek
van Elly gereed. Tijdens de
generale repetitie leerde ik de
acteurs naar mij te kijken.
Meer dan een vingerknip als
start had ik niet want de
camera moest met een hand
stabiel blijven ,de andere hand
was vrij voor het inschakelen
van de Audio recorders en het
schakelpaneel. Op eens klein
scherm konden wij ons eigen
optreden voor ons zien. Kitty
had de taak het TV toestel beneden in te schakelen en op
een bel te drukken zodat wij
op de zolder annex studio om
stipt zeven uur konden beginnen. In Swalmen was het gerucht van een TV uitzending
uitgelekt en voor het raam
stonden bekenden te wachten,
vertelde Kitty later. Een probleem ontstond toen de bruid
de TV uitschakelde. "Op mijn
bruiloft geen TV, basta".
Slechts door een resoluut
ingrijpen van Kitty en enige
ingelichte gasten werd de TV
op tijd aangezet met het afgesproken bel signaal. The
show wents on, de rest is
geschiedenis.
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Jammer genoeg zijn de audio
opnames en foto's verloren
gegaan.
Albert.J.Bausch 2021
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zijn naar de afkorting en geenszins de
lange wandeling willen lopen. Dit, terwijl ik toch weet dat, langs de rivier,
een aangenaam paadje van een kilometer loopt.
"Stom, stom," aldus lopen wij berg
nummer twee te veel op, en af.
Wanneer wij deze exercitie hijgend
achter de rug hebben begint het laatste deel van deze sprookjestocht. Deze weg loopt in korte zigzaglijnen
naar boven, is niet stijl. Het einde is
in zicht. Als laatste van onze groep
hoor ik de uilenroep van medewandelaar Helmke.' öei, öei, waar blijf je!’
Bij een overhellende rotswand is meer
dan duizend jaar geleden een tunnel
uitgehakt. Slechts enkele meters diep
en net breed genoeg om ezels, beladen met rieten manden, langs de
flanken te laten passeren. Op mijn
tandvlees loop ik, mezelf oppeppend
met een krachtige “WIK”en nog eens
WIK de berg op! Het is een oude
spreuk,” Willen Is Kunnen”, uit mijn
pubertijd. Toen sloeg heel Nederland
aan het wandelen. Deze keer helpt
het niet want het lukt me niet, al is
het trede per trede, de plek te bereiken.
Mijn benen zijn verzuurd en weigeren
verder te functioneren.
Na flessen water, aspirientjes, druivensuiker, aangereikt door vriendelijke Spaanse wandelaars en in belangrijke mate de massage van een
Spaanse dame, kom ik weer op de
benen. Een terecht bezorgde vriend
belt de helikopter af. Voetje bij voetje
bereik ik, bij de oude wasplaats, de
top.
Dáár maakt Sofi de show met tot
groot plezier van de Spanjaarden
zich al zwemmende te verfrissen.
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Op stenen banken zit stilletjes ons
groepje onder de olijfboom. dáár kom
ik met de voeten in koud water tot mezelf.
Dat was het einde van een onverwacht, ietwat beklemmend sprookje.
AJB
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