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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 2022

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

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules (alleen na onderlinge afspraak)

10.00

13.00

Crea: Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Lezingen e/o cursussen

10.00
10.30
10.00

13.00
13.00
12.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules (alleen na onderlinge afspraak)
Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

10.00

11.30

Spaanse les beginners

11.30

13.00

Spaanse les gevorderden

14.00

18.00

Bridge

10.00

13.00
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Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Evenementen
Entertainment

Vacant
Corrie van der Vlies
Aad Wessling
Wie wil dit gaan doen?
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Marja Beems

Reizen

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
John de Kievith

Wandelen

Mail sturen naar:
Mona Kapsenberg de Cock
Ida Oomes

Biljarten Driebanden

Spaanse les

Tennis, sleutel tennisbaan ophalen bij de bar.

Crea ochtend
Tennis

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent: Dirk de Vogelaere
Anke Kooiman
Sleutel bij de bar
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0031 623 540 587
965 878 814
?
0031 622 405 845
0031 652 084 477
966 866 017

?
0034 646 516 218
965 878 814
aanmelden@nvcb.net

619 592 698
Ledenadministratie

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.

Februari 2022

Functies/Taakverdeling seizoen 2020-2021

Team Redactie Nieuwsbrief

Hoofdsponsor van de NVCB
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Ziekenboeg
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John de Kievith (samenstelling/layout)
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Gerard Ruizendaal

administratie@nvcb.net

634 366 717

redactie@nvcb.net

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Evenementenkalender

Beste NVCB leden,
We hebben de eerste maand van 2022 er weer opzitten, het
lijkt wel hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd gaat.
In januari hebben we weer een geweldige nieuwsjaarloterij
gehad met prachtige prijzen van verschillende ondernemers
en ziekenhuizen hier aan de Costa Blanca waarvoor nog heel
veel dank.

Hieronder de voorlopige evenementenlijst voor de komende
maand. Er zullen zeker nog meer evenementen worden georganiseerd maar dat hoort u bijtijds via de mail per NVCB-Actueel!
EVENEMENTEN VOOR FEBRUARI 2022
12 februari, Zaterdag

Ik heb nu toch ook wat minder leuk nieuws. Er zijn deze maand 2 vrouwelijke leden
overleden die ik toch graag wil benoemen. Een daarvan is Connie Baars. Zij was
erelid van onze vereniging en heeft veel betekend voor de NVCB. De andere dame is
Fien Louers. Voor de meeste van ons beter bekend als Marlene Dietrich of Hildergard
Knef. Zij vertolkte vele jaren deze zangeressen tijdens de jaarlijkse voorstellingen
van de entertainmentgroep. Fien is in Rotterdam in het ziekenhuis overleden door
een voor haar noodlottige brand in haar appartementencomplex.
Ik heb gelukkig ook heel mooi nieuws dat ik graag met u wil delen. Op een van de
maandagmorgens inloopochtenden in januari kwamen een man en vrouw naar me
toe, die anoniem willen blijven, en gaven mij 500 euro. Ze zeiden “dit is voor de
vereniging en besteed het goed”. Ik wist niet wat me overkwam en ben gelijk met ze
naar de penningmeester gelopen om dit super bedrag af te geven.
Ik kan me als voorzitter gelukkig prijzen met een bestuur dat veel leuke dingen
organiseert waaraan andere mensen heel veel plezier beleven die ons op deze
manier willen bedanken. Natuurlijk vind ik dat we hiermee door moeten gaan maar
denk nu niet dat ik onze leden ga vragen om ook een groot geldbedrag te geven. Het
idee dat mensen bij NVCB zich fijn voelen doet ons echter goed. Overigens denk ik
dat we dit bedrag mooi voor het vijftig jaar bestaan zouden kunnen gebruiken maar
daar gaan we binnen het bestuur nog over praten, bovendien is daarvoor wel wat
meer nodig.

De bingo begint om 15.00 uur. Maar om
14.00 uur kunt u al pannenkoeken eten.
Er is keuze tussen appel pannekoeken en
rozijn pannenkoeken met stroop.
Toegang Bingo is gratis, maar pannenkoeken eten kost 6.00 euro.(max. drie).
27 februari, Zondag

Ik wens jullie vanaf dit heerlijke terras alvast een mooie februari toe waarvoor we
weer leuke evenementen in petto hebben.

Voor deze evenmenten aanmelden bij de bar of via email:
evenementen@nvcb.net Klikken op deze link en u kunt direct mailen!
Wel even vermelden voor welk evenement wordt ingeschreven.

Groetjes
René Oosterbroek, voorzitter

Pagina 6

Heerlijk Captainsdinner
Aanvang dinner 14.00 uur
Deur open om 13.30.
Kom ook genieten van ons jaarlijkse
Captainsdinner. Natuurlijk met echte
capucijners of naar wens bruine bonen.
Compleet met knoflook, spekkies en
piccalillie.
Met een lekker ijsje toe!
Kosten slechts 10 euro

En dan hadden we de mosselenmaaltijd op 23 januari dat was toch ook weer geweldig en mensen die niet van mosselen hielden konden heerlijk stoofvlees eten.
Nu ik dit voorwoord heerlijk in het zonnetje op het terras van de club aan het
schrijven ben en de ramen van de keuken openstaan, hoor je de mensen in de keuken
druk bezig met het bereiden van de stamppotten voor de Puzzeltocht op 29 januari.

Bingo met pannenkoeken voor de liefhebbers

Pagina 7
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Bestuursmededelingen
Bergwandelen

Plannen maken

Al bijna twee jaar hebben we een
bergwandelclub die pittige wandelingen
maakt door het bergachtige achterland
van onze Costa.
Nu is het de wens van de deelnemers dat
de wandelgroep niet te groot wordt, iets
van 10 personen wordt als wenselijk
gezien en dat aantal is al lang bereikt.
Tijd dus voor nog een wandelgroep.
Dat kan echter alleen onder leiding van
een ervaren wandelaar de de routes kent
en bedreven is met GPS. We zoeken dus
nog iemand die wandelingen wil bedenken en ervaren is met bergwandelen.

9 November lekker naar Amsterdam.
Maar liefst drie KROON verjaardagen
te vieren, gezellig.
Maar ineens maak je kennis met de
Covid en je hebt niets meer te vertellen
of te vieren.
Eerst ik, terwijl ik nog herstellende was
van mijn infarct, en daarna Guus.
Ja en altijd baas boven baas; hij moest
naar het ziekenhuis en daar ging het
steeds slechter, zodat hij in coma op de
IC terecht kwam. Het was kantje boord.

Iets voor u? Mail even naar
jdekievith@gmail.com
Ook als u alleen mee wilt wandelen!

Eten bij een sponsor
Het idee om met de leden eens te gaan
eten bij een van onze sponsors werd 13
januari voor het eerst uitgeprobeerd.
Zeker 35 leden hadden zich aangemeld
voor een etentje bij restaurant Buena
Vista aan de boulevard van Altea.
Eigenaar Ricky Zutt had extra zijn best
gedaan om een gevarieerd diner te
kunnen serveren, dat is gelukt. en het
smaakte prima!
Het werd een gezellig clubgebeuren,
vooral omdat bijna het hele restaurant
door NVCB-leden in beslag werd genomen. Door de gezellige sfeer bleven veel
mensen nog lang nagenieten met extra
drankje en zo.
We gaan dit soort etentjes zeker herhalen, want gewaardeerd wordt het
zeker.
Hiernaast twee foto´s van een prima
sfeertje!
Pagina 8
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Het hele herstel heeft 8 weken ziekenhuis geduurd en daardoor is mijn
herstel minder goed verlopen en ben ik
met een longcovid achtergebleven.
Mensen ik kan u zeggen: dit geheel
heeft een dusdanige impact op jezelf en
omgeving dat ik hiermee alle antivaccers het volgende mee wil geven:
Een dagje minder lekker van een prik,
waarmee je ook nog alle medemensen
beschermt, is 100 maal te verkiezen
boven een dag IC.
Annemieke
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Ware verhalen
Computer says no….

Even een Boosterprik halen….
Meestal is het personeel in Spaanse winkels of restaurants best wel aardig en
vriendelijk. Maar met ambtelijk personeel gaat het soms wel eens tandenknarsend moeizaam.

RESTAURANTE nuevo

Alcazar

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

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

Tel.: 965 873 208

Zo was en lid van onze vereniging aan
haar Covid19-boosterprik toe. Zij had
zich goed laten informeren over het hoe
en wat en dacht het
wel even te regelen.
Samen met een
vriendin dus naar
naar het plaatselijke
Centro de Salud voor
een tijdelijke SIP
kaart en een afspraak
voor de prik.

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
Pagina 10

Helaas stond er al een lange rij lotgenoten en er ging al gauw een uurtje overheen voordat zij aan de beurt was.
Eindelijk was het zover maar zodra de
streng kijkende señora achter het bureau
begreep dat deze klanten het Spaans niet
machtig waren maakt ze een geïrriteerde
handbeweging: zo van gaat u maar weg
want daar kan ik niet aan beginnen…
De vriendin, met iets meer ervaring met
de Spaanse bureaucratie, lispelde: gewoon blijven staan dan lukt het wel.
Na een lange pauze vroeg de señora zowaar toch om de verzekeringskaart, die
gegeven.
En ja hoor weer dat handgebaartje van
“gaat u maar weg” want de datum is verlopen.
Pagina 11

Dus maar weer moeizaam uiteggen dat
de verzekeringen niet meer automatisch
een nieuwe kaart sturen en dat de gegevens toch heus kloppen.
Weer gingen de dames niet weg en bleven maar schaapachtig glimlachend gewoon voor het bureau staan.
De señora achter het bureau kon niet veel
anders dan toch maar doorgaan en vroeg
om haar “certificado de empadronamiento”???
(inschrijving in de gemeente).
Eeh… die had ze ook
niet want als overwinteraar hoeft dat niet zo
nodig. En een NIE nummer? Ook al niet !? Ze
keek van; dat heb ik
weer met die buitenlanders.
Nee gaat u maar weg want we gaan u niet
helpen zei de señora in het Spaans.
Dat werd natuurlijk niet begrepen en dus
bleven de dames gewoon staan en maar
schaapachtig glimlachen.
Er knapte iets bij de señora. Ze zei niets
meer, rammelde met wat zuchten op de
toetsen van PC en hop, daar was de SIPkaart en een afspraak voor de prik…..
Het kan dus wel. Het blijkt dat het per
gemeente en per persoon verschilt hoe er
met de aanvragen voor de boosterprik
wordt omgegaan. Villajoyosa maakt er
helemaal geen probleem van, zelfs campinggasten krijgen probleemloos een
tijdelijke SIPkaart en een boosterprik. En
zo hoort het ook.
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Mascarat Canyon -Wandelroute
Wist je dat er op de grens tussen de
Marina Baixa en de Marina Alta een
kleine kloof ligt die sommigen vergelijken
met de Colorado Canyon? Nou... we
denken dat ze overdrijven, maar we gaan
het hebben over de interessante wandelroute van de Mascarat Canyon.
Mascarat Canyon-route
De kloof die bekend staat als de Mascaratkloof of L`Estret del Mascarat is een kloof
die door de Barranc del Salat loopt, tussen
de Sierras de Bernia en de Sierra de Toix.
Het ravijn was het kanaal dat het water
vond om de zee te bereiken, met name
naar de baai van Altea, door de kalkstenen
rotsen te kruisen en te profiteren van de
geologische aanwezigheid van een breuk.

Waar is het en hoe kom je bij de
Mascarat Canyon?
De Mascarat Canyon ligt in het noordelijke deel van de kust van Altea. Om
toegang te krijgen, moet u de N-332 van
Altea naar Calpe nemen.
We moeten rechtsaf bij de uitgang die we
hebben gevonden voor de Mascarat-tunnels, die Pueblo Mascarat aangeeft. Als
we de Freu-straat aflopen, komen we aan
bij het toegangspunt tot de route, die zich
precies op deze locatie bevindt, maar hier
kunt u de auto niet achterlaten.
De beste parkeerplaats om uw auto te
parkeren vindt u iets verderop, aan de
Carrer de Llevant, waar u volop kunt
parkeren.

Lees verder op pagina 41
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Autopuzzelrit helemaal geslaagd.
Zaterdag 29 januari kon het weer; een
gezellige puzzerit door het mooie
achterland van onze Costa.
Het werkelijk schitterende weer
maakte het helemaal geweldig.
Egbert Mulder had een mooie uitdagende
tocht uitgezet die, globaal gezien, rond
de hoogste berg van de regio Alicante, de
Sierra Aitana ging.
Een tocht met de mooiste uitzichten,
leuke dorpjes en rustige wegen.
Maar met puzzelvragen behoorlijk pittig
waren en vooral origineel.
Enkele
deelnemers
raakten al snel de
draad kwijt, zij
hadden dan wel
een mooie tocht
maar niet veel
goede
antwoorden, wel
veel meer
gereden kilometers…

Pagina 14
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Er waren twee rustplaatsen in de route
waar de matige puzzelaars hun score wat
op konden halen met wat spelletjes waar
weer andere eigenschappen voor nodig
waren.
Het keukenteam
had er weer heel
veel werk van
gemaakt. Voor
iedereen een
luchpakket om
mee te beginnen.
Onderweg koffie
en drankjes maar
vooral na de
tocht werden alle hongerige deelnemers
verwend met een compleet stampotdiner
met soepje en heerlijk toetje!
Hoewel niet het belangrijkste; er was
ook nog een winnaar, het team van
Robert Butselaar had de meeste punten,
61 van de 65 te verdienen punten, heel
knap! De prijs was een legpuzzel van
Villajoyosa 1000 pieces!
Op pag. 25 staan nog wat meer foto´s
van deze tocht, gemaakt door Ger
Coomans.
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NVCB Nieuwjaarsloterij

Thuiszorg op elk niveau:

Februari 2022

Wie o Wie?

Hier zijn die nummers:

Deze keer twee leden die de moeite
hebben genomen om ons een foto te
sturen uit hun oude schoenendoos.
Het betreft hier twee leden die zich al
jaren heel verdienstelijk inzetten voor
de vereniging.

Rose kleur: 379, 387, 373.
Gele kleur: 555, 981, 994

Herkent u ze? In de volgende Por Favor
laten we weten wie het zijn….

We hadden voor deze loterij heel veel
prijzen beschikbaar, misschien wel te
veel want er zijn ZES mooie prijzen
nog niet afgehaald!

Dus zoek nog eens goed in uw
binnenzak of in dat vergeten vakje in
uw tas.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Er is al een lid dat meldde zijn loten
kwijt te zijn en dus misschien wel recht
op een of meer van deze prijzen te
hebben…. Helaas, dat telt niet.

Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg

Worden ze niet afgehaald dan zijn ze
voor de volgende loterij of misschien
als Bingoprijs.

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.

Hier nog een foto van de niet-afgehaalde prijzen.

Foto 1

966 805 714
24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Foto 2
Er zitten hele mooie bij zoals de 6e en
de 14e prijs. Zoek nog eens goed, op 1
maart vervalt het recht op deze prijzen.

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 16

Evenementen commissie
Pagina 17

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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Ontspanning
https://123sudoku.nl/makkelijkesudoku/

Sudoku en Schaken
Leest u de papieren PF, dan kunt u de
sudoku- en schaakspellen resp. spelen op
internet:
https://123sudoku.nl/makkelijke-sudoku/

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://www.shredderchess.com/play-chess-online.html
Deze keer een makkelijke sudoku, probeer het eens!
Klik hier op de sudoku en probeer het eens !

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 februari

Voor de echte brein-krakers onder ons weer een cryptogram. De oplossing en hints zijn
te vinden op website: https://puzzelclub.be/puzzels/1844.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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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
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

11 Januari zijn we in het nieuwe jaar weer gestart met de
bridgemiddag op dinsdag. We willen proberen ook op
donderdag- en/of op vrijdagmiddag weer te gaan spelen.
We zagen wat oude bekenden terug en het is altijd heel
leuk om mensen na een jaar weer blij en gezond terug te
zien.
Voordat we gingen bridgen, had Wim de Vos gezorgd
voor een glas champagne en heerlijke warme oliebollen
en appelflappen voor de bridgers.
Dit was voor Aart van Nes, onze computerdeskundige en spelleider een
mooie gelegenheid iedereen een gezond en gezellig nieuwjaar toe te wensen.
Na drie speelrondes houden we altijd een kleine
pauze en opnieuw had Wim gezorgd voor lekkere
warme borrelhapjes. Ook was dit een goed moment om elkaar weer even te spreken.
Al met al een gezellige start van het nieuwe jaar.
Inmiddels bridgen we weer met 5 tafels.
Omdat het na 16:00 uur toch wat koud begint te
worden op ons overdekte terras, starten we met
bridgen om 13:30 uur en kun je je aanmelden
om 13:15 uur.

Corrie van der Vlies
Coördinator
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Aart van Nes
Bediening computer,
spelleider en penningmeester
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Lees weer eens een leuk kort verhaal!
Deze keer boek van Tiemen Hageman.
Het een geslaagde mengeling van fictie
en werkelijkheid.
Gezien op de website
“Hard hoofd”
Een website met veel
leuke korte verhalen
van beginnende of
plezierschrijvers.

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

https://hardhoofd.com/

Februari 2022

Podcast: Simon Heijmans
De brand in het landhuis deel 4
Spannend en intrigerend
Hier klikken!
waar gebeurd verhaal in 6
delen. 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 kunstcollectie
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…
Even op de afbeelding klikken en u zal
worden gegrepen door dit spannende
verhaal.

Hier zijn veel andere Podcasts te vinden.
https://podcastluisteren.nl/ en natuurlijk nog veel meer op Spotify!

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.

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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Foto galerij

Deze maand leuke sfeer-foto´s gemaakt tijden de trekking
van de Nieuwjaarsloterij, de voorlaatste bergwandeltocht
en natuurlijk de auto.puzzelrit met de prachtige
amandelbloesem en een van de spelletjes bij die tocht.
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Spaanse gewoonten (uit Spanje vandaag)
Een Spaanse journaliste zette een aantal Spaanse gewoontes
op een rijtje die volgens haar toeristen en migranten het
meest in de war brengen. Eenieder die in Spanje is gaan
wonen of daar vaak op vakantie/bezoek komt weet dat de
cultuur anders is en ook de gewoon-ten zijn compleet anders
dan in bijvoorbeeld Nederland en België.
Dat wil niet zeggen dat deze beter of slechter zijn maar wel anders. En als je dan
besloten hebt in Spanje te gaan wonen dan dien je jezelf aan te passen om goed te
integreren. Herken jij ze?.
Spanjaarden doen alles laat (behalve ontbijten)
Ze staan op zoals alle andere Europeanen, maar na het ontbijt eten
ze pas om 2 of 3 uur ’s middags, en ook het diner staat pas om 9 of
10 uur op tafel. Wel breken ze de dag voor de koffie halverwege de
ochtend, de aperitief of het vieruurtje. Naar bed gaan voor 12 uur is
voor de zwakken.
Iedereen krijgt kussen
Spanjaarden zijn niet de enigen die dat doen, maar in Spanje is het
wel vaak vreemd een hand te geven. Hier kust iedereen. Hij en zij,
zij en zij of hij en hij. Goed, het is meer kaak tegen kaak dan een
echte kus, maar toch.
Spanjaarden spreken meer af in bars dan thuis
Waarom koken als je tapas kan gaan eten? Thuis nodigen ze enkel
de beste vrienden en familie uit. En die vreemde, centraal Europese
gewoonte bij elkaar te gaan eten, dat vinden ze in Spanje maar
niets.
Spanjaarden kennen geen maaltijd zonder brood
Als een restaurant het brood in rekening brengt zegt de Spanjaard
dat dat schandalig is! Wat is het volgende? Betalen om naar het
toilet te gaan?
Spanjaarden kijken alles gedubd.
Dat verklaart het niveau van het Engels in Spanje. Dit omdat alles
op TV in het Spaans is gesynchroniseerd.
De frequentie van feestdagen
Welke buitenlander is er niet verbaasd over het grote aantal
feestdagen in Spanje. En dan hebben we het nog niet over de
puentes (de brugdagen tussen feestdag en weekend). Altijd is er
overal wel de een of andere heilige die wordt gevierd.
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Spanjaarden drinken chupitos thuis na het eten
Dat je in restaurant na het eten nog een chupito (shot) krijgt is
steeds zeldzamer, maar na het eten tijdens een familiefeest
plunderen Spanjaarden traditiegetrouw de minibar. Geen probleem dat er kinderen rondlopen.
Spanjaarden olijfolie in industriële hoeveelheden
Soms lijkt het alsof de olijfolie de Spanjaarden in het bloed
zit. Menig buitenlander schrikt zich een hoedje wanneer hij
ziet hoeveel er hier van het spul gebruikt wordt. Geen Tortilla
zonder een stevige scheut olijfolie!
Winkels die tussen de middag sluiten
Maar een deel van de buitenlanders begrijpt waarom de winkels in Spanje dicht zijn voor een groot deel van de middag.
Ze denken vaak dat dat is omwille van de siesta. Maar als ze
horen dat het in werkelijkheid is om te eten, vragen ze zich
verbaasd af: twee, drie uur om te eten? Tja. maar daarna zijn
de winkels wel tot 20 of 21 uur open en niet tot 18 zoals in
Noord Europa.

www.eurocarslanucia.com

Spanjaarden zijn erg elegant
In Spanje lopen ze er allemaal netjes gekleed bij op straat.
Ook zegt men dat we ons naar de kalender kleden eerder dan
naar het weer.
Spanjaarden verlaten het huis niet als ze 18 zijn
Spanjaarden zijn niet zoals de mensen van het Noorden die
op hun 18e onafhankelijk worden. Zij gaan vaak het huis niet
uit op hun 18e, noch op hun 25e en in vele gevallen zelfs niet
voor ze 30 zijn.
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Al 20 jaar

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

———————————————
Te koop
—————————————————
Gel nagel UV oven set. merk Silvercrest.
Geheel compleet, nieuw en ongebruikt 10
euro
tel. 0031 619182009
—————————————————
Sony E-reader in prima staat, 10 euro
0031 619182009
—————————————————
Opzetzwembad 4.75 mtr rond, compleet met
pomp en filter. 25 euro
tel: 0031 619182009
—————————————————
Gevraagd

———————————————–
Leuk appartement te koop op 12e verdieping
van Edificio Eolo. Bij Poniente strand,
tweede ring met vrij uitzicht op zee.
Meer weten 0031 619182009
————————————————

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
Trombosedienst
Maandag en donderdagochtend

Lid worden?

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”

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
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
via onze website:
www.euroclinicarincon.com
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Van Martin Overdevest
AUTO-VERGISSINGEN
DIE DUUR KUNNEN ZIJN:
Zoals men zegt, vergissen is menselijk
en sommige van deze vergissingen zijn
klein, maar er zijn er ook die ons
letterlijk duur kunnen komen te staan.
En dat zijn bijvoorbeeld de volgende:
BRANDSTOF RESERVE
De brandstofreserve kan meer dan één
verrassing voor ons in petto hebben;
rijden op reserve is een dubbel risico.
Enerzijds kunnen we een boete krijgen,
niet omdat de brandstof op is, maar
omdat we gedwongen worden op een
ongeoorloofde plaats te parkeren of
manoeuvres uit te voeren die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Anderzijds betekent overvulling van de
tank dat de brandstofpomp harder moet
werken om de brandstof op te nemen,
wat de levensduur verkort. Bovendien
zal de pomp ook het bezinksel van de
bodem van de tank absorberen, dat in
de filters of injectoren terechtkomt.
HET VULLEN VAN DE TANK MET DE
VERKEERDE BRANDSTOF
De tank volgooien .... zolang u maar
niet de verkeerde brandstof gebruikt.
Als dit gebeurt en u merkt het onmiddellijk, kunt u het beste de sleephulp
bellen om de auto naar een garage te
brengen, waar ze de verkeerde brandstof uit de tank zullen verwijderen.
Als u deze fout maakt en het niet
meteen merkt, zal het niet lang duren:
de auto zal beginnen te schokken en
uiteindelijk stoppen.
De ernst van de schade varieert, maar
de schade is meestal groter bij het
tanken van diesel in een benzineauto
dan omgekeerd.
Pagina 31
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DE LICHTEN LATEN BRANDEN
Dit is een van de meest voorkomende
vergissingen en is meestal de oorzaak
van een defecte accu.
Als u vergeet de lichten uit te doen, zal
de accu waarschijnlijk ontladen worden.
Men kan proberen de auto weer aan de
praat te krijgen met startklemmen..
Maar als de auto dan nog niet start, is
er geen andere keuze dan de accu te
vervangen.
Voor informatie en hulp bij pech-onderweg kunt u altijd ons kantoor bellen van
maandag t/m vrijdag 09.00 h.–15.00 h.
en buiten deze tijden de 24/7-hulp van de
verzekeringsmaatschappij.

Martin Overdevest

CBK EXPAT – Central Broker Expat S.L. /
COINBROKER
Seguros / verzekeringen / insurances /
Versicherungen
Avda. del Albir 155 (C.C. Monver) Loc. 23
03581 Albir - Alicante - España
Tel.: +34-966800020
www.cbkexpat.com

Zaterdag 12 februari

Meer op pag. 7
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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

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.

Tutti Quanti
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

Beoordeling
Sfeer
6,9
Eten
6,0
Bediening 6,0

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

Januari kan het in Spanje zo koud zijn als in februari, maar als de zon
schijnt, tja, dan zit je weer vlug op een terrasje… en speciaal in onze
regio, want daarom zijn we hier toch..!
Ik kreeg van die berichten uit Nederland, én in lockdown én grijs grouw
en waterig en zeg maar rond de 5 graden… , Tja, dan is het hier toch
beter toeven ook al is het wat aan de koude kant de laatste dagen.en geen
zon , vandaag bah! Trouwens als de zon vandaag niet schijnt, schijnt ie
meestal morgen weer.
Vandaag eten we maar binnen eten. We eten met 9 personen; dan kun je
tenminste het dagmenu testen. Nou ja voor € 13,95 p.p. met een glas
wijn of drankje is niet zo moeilijk
We begonnen met een glas wijn wit of rose, of een cola. Daarbij kregen
we een hapje van brood met een plakje kaas en ham. Wel een aardige
geste. Ook in dit voor vele Hollanders populaire restaurant wordt dit
gewaardeerd.
De voorgerechten zijn soep of salade. Het betreft een groentesoep
(helder met groenten er in) maar heeft nog nooit vlees gezien. De salade
is een klein beetje sla , een beetje bietjes, een beetje mayo en een beetje
tja ? een beetje zo als het weer nu ….. met weinig zon!
Dan de hoofdgerechten. Daarvoor kun je kiezen uit alle soorten pizzas
van de kaart. Ook is er ook rosbief (koude gesneden plakjes) met frites ,
of rijst met goulash of vis uit de oven.
Ik nam een pizza: een “quatro quesos” belooft 4 soorten kaas maar ik
kan er maar één vinden; misschien moet ik verder zoeken. Er lopen veel
bedienden rond maar persoonlijk aandacht is er weinig. De bediening is
een beetje zoals je van robots kan verwachten, ze kunnen maar binnen
bepaalde grenzen opereren. Je wilt toch een beeje echt contact of zo….!
De zon wil maar niet doorbreken, net als het weer nu!
Het toetje is òf koffie òf ijs, een klein glazen schaaltje met een bolletje
vanille ijs en slagroom met een leuk parasolletje erop. Aardig bedacht,
maar geen chupito bij de rekening? Het is net zoiets als ik bij de club
kom en op een maandagmorgen. Het is te koud om het fijn te hebben
maar de gesprekken geven toch de warmte die ik nodig heb om toch blij
te zijn… O ja de glazen wijn kosten € 1,50 en de fles rose € 8,50.
Wel werd er nog een koude zak geregeld voor de wijn haha.
Smulpaap, Jean G
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Corona
Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Corona QR code
Ook in de provincie Alicante is op 3 december
een “coronapas” ingevoerd.
Deze “passaporte-Covid” geldt ook voor onze
vereniging. Ook is het verplicht bij feesten en
openbare gelegenheden deze code of pas bij je
te hebben. De pas kan van het internet worden
gedownload. Mocht dat nog niet gelukt zijn,
hier nog wat uitleg.
Als op hier op dit websiteadres klikt : https://
coronavirus.san.gva.es/es/certificado-digitalue Ziet u deze afbeelding.
Klik op de rode balk en u komt op deze pagina
die op uw scherm veel groter is.

Clínica Oftalmologica
Carrer W.A. Mozart 15, 03581 l`Alfás del Pi, Albir
tel. 966 866 600
www.eyedoctorcostablanca.com

Wij bieden u iedere dag een lunch-menu aan
bereid door onze chef-kok.

Vul hier het nummer van uw SIP kaart in en
wat er meer aan gegevens wordt gevraagd.
Verstandig is daarom om de coronapas alvast
op de telefoon te zetten of op papier af te
drukken.

Spaghetti Bolognese, Vissoep
Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail, Hertenpaté
Rundercarpaccio

U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Een foto is niet zo handig in het gebruik,
daarom kan de QR beter in een handige
app worden opgenomen.

Als de app op de telefoon staat en is geopend, wordt er gevraagd hoe de QR code
er op moet worden gezet.

Er kunnen meerder QR codes in deze app
worden opgenomen.
Heeft u een Apple telefoon dan kan de QR
ook in de Wallet worden opge-nomen. In
de praktijk zal dat het gemakkelijkst zijn,
even 2x op de aan/uit knop drukken en de
QR code komt te voorschijn!

Hoofdgerechten :

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

Dessert :

Die kan worden afgedrukt of op de telefoon als foto opgeslagen.

Dat kan door een code op papier te scannen of de PDF met de code die al op de
telefoon is ontvangen, te kiezen.

Voorgerechten :

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk

Als u wordt herkend als gevaccineerde ,
wordt er direct een PDF met uw gegevens
en QR code toegestuurd.

Zoals deze:
Op te halen in de Appstore of Playstore
Voor Apple even op deze
app klikken.

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Lukt het downloaden niet, kom dan op
maandagmorgen naar de club. Dan komt
het wel goed. Wel uw SIP kaart
meenemen!

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
Pagina 34

Niet residenten zullen hun QR code al wel op
de mobiel hebben omdat dat in Nederland al
langer verplicht is.
Residenten kunnen een PDF met QR code
downloaden en uitprinten of digitaal als foto
op hun mobiel opslaan.
De coronapas kan hier direct worden
gedownload!
Pagina 35

Ook dat is niet moeilijk maar zij met een
iPhone en die de QR in de Wallet willen
hebben moeten toch maar op de maandagochtend even langs komen.
John de Kievith
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Van de chiropractor
Nekpijn
Naast rugpijn zijn nekproblemen de meest voorkomende
klachten die wij in onze kliniek zien. Dit kan zeer beperkend zijn in het dagelijkse leven. Mensen kunnen niet
goed meer autorijden, omdat het hoofd niet gedraaid kan
worden; een boek lezen is onmogelijk, omdat er pijn
ontstaat in de nek.

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

In de ochtend worden mensen vermoeid met
een stijve nek wakker en er wordt een last op
de schouders ervaren. Veelal worden deze
klachten afgeschreven naar leeftijd of arthrose, terwijl dit (heel) vaak niet de oorzaak is
van deze klachten. De oozaak van pijn in de
nek is altijd te wijten aan het overbelasten van
een gewricht waardoor dit gewricht of deze
gewrichten ontstoken raken. Een ontsteking is
de reactie van het lichaam op weefselschade,
het is dus een GOEDE reactie van het
lichaam, het is eigenlijk de eerste stap naar
herstel. Als echter de OORZAAK van de
weefselschade, zoals een slechte houding,
aan blijft houden kan het lichaam niet herstellen en wordt deze reactie een chronische ontsteking die dus niet overgaat tot herstel. Dit
geeft al direct aan waarom ontstekingsremmers niet helpen, ze nemen de oorzaak niet
weg, maar remmen (blokkeren) eigenlijk het
herstelmechanisme van het lichaam. Als een
gewricht in het algemeen en in de nek in het
bijzonder langdurig wordt overbelast en dus
ontstoken raakt, ontstaat er pijn, beperking
(stijfheid) en aanspanning van de aangrenzende spieren die er op de lange duur voor
zorgen dat gewrichten verkleven en hierdoor
stijver worden en chronische pijn veroorzaken. Dit uit zich vaak in pijn en stijfheid in de
nek en schouders, hoofdpijn, vermoeide spieren, tintelingen in de armen (vooral ´s nachts),
duizelingen, moeite met het heffen van de armen en een breed scala aan andere klachten.
Meer dan eens ontstaan ook klachten in de
onderrug of tussen de schouderbladen omdat
het lichaam altijd een probleem probeert te

compenseren en hierdoor ontstaat dan weer overcompensatie, wat dan weer klachten op andere
plaatsen veroorzaakt. Bij deze vervelende klachten is het zaak de GEHELE oorzaak aan te pakken. Nekklachten worden NOOIT veroorzaakt
door spieren, ze reageren alleen op een probleem
dat ontstaan is in de GEWRICHTEN. Om de functie in deze gewrichten te normaliseren, zal de
oorzaak van de gewrichtsirritaties moeten worden
opgespoord. De oorzaak ligt vrijwel altijd gedeeltelijk in een foutieve lichaamshouding en een
scheefstand van de wervelkolom. Daarbij komen
dan de slaaphouding, werkhouding en de algemene belastbaarheid van het lichaam die belangrijke factoren zijn tot het ontstaan van nekklachten.
Omdat deze klacht zo enorm veel voorkomt en de
kwaliteit van leven negatief beinvloed, hebben wij
ons in onze kliniek gespecialiseerd in het
behandelen van deze klachten. Om de oor-zaak
van deze klachten boven water te krijgen worden
onze patienten van onder tot boven uitvoerig
onderzocht. Een vergroeide teen kan immers de
oorzaak zijn van nekklachten... Nadat de
diagnose is gesteld, zonodig met behulp van
rontgen en MRI onderzoek, wordt een behandelplan op maat gemaakt. Dit behandelplan doorloopt 3 fasen tot volledig herstel. Hierbij speelt u
zelf ook een rol, aangezien bij nekklachten, zoals
u nu immers weet, de oorzaak ook in de houding
ligt en die moet u zelf leren te wijzigen. Wij hebben speciale oefeningen om dit te bewerkstelligen. Wij zijn zeer succesvol in het behandelen
van deze vervelende klachten en helpen elke dag
mensen van nekklachten af om deze zonder pijn
en beperkingen door het leven te laten gaan.

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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Vervolg pagina 13
Technische gegevens en routekaart
De kloofroute is kort, in feite is de kloof
ongeveer 700-800 meter lang, dus als een
rondreisroute zou deze niet meer dan 1,5
kilometer zijn. We moeten er rekening
mee houden dat we de 300-400 meter
heen en terug moeten tellen waar we
geparkeerd hebben, waarmee de route in
totaal zo'n 2 kilometer kan zijn.
In ons geval hebben we nog een deel van
de route toegevoegd om dichter bij de
Mirador de Toix te komen, die heel dichtbij is, en ons een geweldig uitzicht biedt
op de berg Toix en Cala Racó del Corb.
Nadat we deze route hadden voltooid,
besloten we om naar de Mirador del
Morro de Toix te gaan en de route naar de
antenne van de berg Toix te maken. Het
zou ook een goede optie zijn om de
Russisch-orthodoxe kerk van Altea te
bezoeken, die er direct naast ligt, of deze
route aan te vullen met de nabijgelegen
Sierra de Oltà, in Calpe.
Om het voor u duidelijker te maken,
bieden wij u onze routekaart aan en kunt u
de GPS-track downloaden, hoewel dit
eerlijk gezegd niet nodig is omdat deze
geen verlies heeft:
Deze route is opgenomen in de geologische route Mascarat of Morro de Toix,
die werd aangelegd door de gemeenteraad
van Altea, en herstelt, signaleert en
verbetert een route die begint bij het
strand van Barra, door de Barranc Salat
loopt, de Straat van Mascarat, het uitkijkpunt van de kliffen van Toix en het
uitzichtpunt van de baai van Altea.
Via de volgende link kunt u de volledige
route bekijken.
https://es.wikiloc.com/rutassenderismo/ruta-canon-del-mascarataltea-65850470
Pagina 41

Februari 2022

Beschrijving van de route en
bezienswaardigheden
Vanaf de parkeerplaats gaan we naar het
startpunt van de route, die we vinden naast
een brug die het ravijn oversteekt, en waar
we routeborden en informatieve posters
zien, naast het verkrijgen van een goed
panoramisch uitzicht op de kloof.

Op de informatiepanelen kunnen we lezen
over de legende over de naam die aan deze
plaats is toegewezen, Mascarat. Er wordt
verteld dat er door de zeestraat van het
ravijn een weg of pad liep voordat de
bruggen werden gebouwd.
Welnu, er wordt gezegd dat er in die tijd
een bandiet was, bekend als El Mascarat,
die voorbijgangers aanviel en beroofde.
Blijkbaar was zijn gezicht zwart geverfd
met roet, om zijn identiteit te verbergen,
en mogelijk was zijn gezicht bedekt met
lepra... Maar dit is natuurlijk niets meer
dan een legende die van vader op zoon is
doorgegeven, en we weten niet hoe er zit
veel waarheid in.
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Als we ons omdraaien en terugkijken naar
het begin van de route, is het ook verrassend om de enorme omvang en schoonheid te zien van de constructie van de
oude brug, die dateert uit het einde van de
19e eeuw en die ons deed denken aan de
bruggen over de Amadorio-rivier die we
in Villajoyosa vonden.
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ontstaan, maar zoals we eerder zeiden, je
moet veel fantasie hebben .
Dat neemt niet weg, zodat we de schoonheid van dit deel van de kloof kunnen
observeren, met de wanden met vormen
die zijn verkregen door jarenlange erosie
door water en door geologische
bewegingen.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

Eenmaal terug op de weg, als we de routeindicatoren naar links volgen, de Av.
Ronda de la Marina opgaan, zullen we de
twee strepen zien die het pad markeren dat
ons naar de Mirador de Toix leidt, overgaand in de Carrer Velero, tot bereikt u de
Calle Ronda del Atardecer.
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En ook het uitzicht op die kleine
verborgen inham die de Racó del Corbbaai is, waarnaar we een pad zouden
moeten afdalen dat we door een doodlopende straat vonden, voordat we bij het
uitkijkpunt kwamen. Als u geïnteresseerd
bent in de plaats waar de afdaling naar de
baai begint, is dit de locatie.
Het park is een goede plek om iets te eten,
gebruik makend van de bankjes om te
gaan zitten.

Even verder, en na het passeren van de
oude brug, zien we hoe de canyon begint
te versmallen, zodat de volgende twee
bruggen korter zijn.
Nadat we de nieuwe nationale brug zijn
gepasseerd, wordt deze nog smaller en als
we omhoog kijken, zien we naast de
trambrug een enorme rots ingeklemd
tussen de twee muren.

Een paar meter verder houdt het begaanbare gebied op, en hoewel we kunnen zien
hoe de "scheur" tussen de bergen nog
steeds doorgaat, is de passage niet meer
mogelijk en zullen we weer op onze stappen moeten terugkeren.
Op de terugweg zul je zeker niet stoppen
met je hoofd te draaien en aandacht te
besteden aan alle details van deze
prachtige kloof.

In deze straat zullen we eerst een uitkijkpunt aan onze linkerkant vinden dat
uitkijkt op de berg Toix, en de baai van
Racó del Corb, een van de coolste baaien
van Calpe, die we daar beneden zien, met
zijn prachtige tinten van meerdere
blauwtinten.

Als je bovendien vanaf het uitkijkpunt van
het park naar de andere kant kijkt, heb je
een prachtig uitzicht over de baai van
Altea.

Iets verderop vinden we een klein park,
waar we het beste uitzicht hebben op die
prachtige verticale muur die afdaalt van de
berg Toix.
Na wat gegeten te hebben, begonnen we
aan onze weg terug naar de plek waar we
de auto hadden geparkeerd, om de Morro
de Toix-route te doen.
Voor alle details en gemakkelijke
routelinks ga naar de website:

Op dit punt beginnen we het einde van de
kloof te bereiken, de muren komen dichterbij, en dit is waar die zekere gelijkenis
met de foto's van de Colorado Canyon kan

https://mochilerosdospuntocero.com/
europa/espana/ruta-canon-mascarat-altea/
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