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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00

12.30

Inloop en inschrijf leden en bloeddrukmeten

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Computercafe, Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

april 2019

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

13.30

14.30

Computerlessen (alleen na aankondiging)

19.30

24.00

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

10.00

11.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

11.00

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00

11.00

Spaanse les beginners

11.00

12.00

Spaanse les gevorderden

10.30

12.00

Tennis groep 3

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules (even tel. afspreken +31 616 757 534)

10.00

13.00

Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen en Boetseren

13.30

17.00

Instuifsoos spelletjes

10.00

13.00

Biljarten Libre

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.30

12.00

Tennis (afspraak via whatsapp groep)

10.00

12.00

Computerles (alleen na aankondiging)

14.00

18.00

Bridge

19.00

21.30

Biljarten Libre

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke maandag
vanaf 11.45 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en
indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
Hoofdsponsor van de NVCB
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Functies/Taakverdeling seizoen 2018-2019
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Creativiteit
Evenementen
Entertainment
Reizen

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

Gastvrouwen

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

Inkoop/ Bar
Instuifsoos
Jeu de Boules

Wim de Vos
Ton van der Klei
Hugo Schenk

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

Wandelen

966 875 429
672 529 645
965 878 814
965 882 173
0031 622 405 845
0031 622 029 999
681 251 145
965 878 814

0031 616 757 534
680 827 342
965 878 814
619 592 698

Ledenadministratie

Wim Heijnen
Mona Kapsenberg de Cock
Nanda de Wit
Ida Oomes
Nel Arends

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent Ineke Eckenhuijsen Smit

634 366 717

Tekenen/Schilderen
Tennis

Margaret de Vree
Ton van der Klei

673 397 320
681 251 145

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

administratie@nvcb.net

redactie@nvcb.net

634 373 192
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Van de voorzitter
Nog enkele weken en dan is ook dit NVCB-seizoen weer
voorbij. Wel komen er nog evenementen die zeker de
moeite waard zijn zoals de busreis naar Gandia Albarracin, de Paasbrunch en niet te vergeten de
Koningsdag-barbecue op 27 april.

Wel is dit de laatste Por Favor van dit seizoen en voor mij de laatste
mogelijkheid om de aandacht alvast op het komende seizoen te vestigen.
Eigenlijk is de Koningsdag-barbecue ook al op het nieuwe seizoen
gericht omdat niet alleen de leden, maar verder iedereen van harte
welkom is.
Dat doen we omdat we weer eens wat meer aan de weg moeten
timmeren. We hebben dan wel een leuke, gezellige club, een ideaal
gebouw op een prachtige locatie maar zijn kennelijk niet al te bekend of
makkelijk te vinden.
Ik schreef eerder al dat het ledental niet stijgt of zelfs langzaam terugloopt. Het is nu eenmaal zo dat voor veel overwinteraars of residenten er
een moment komt dat “Spanje” vanwege gezondheid of financiële
redenen niet meer mogelijk is en men in Nederland moet blijven.
Er moet daarom wel voldoende aanwas van leden zijn willen we als
vereniging kunnen blijven bestaan. Het werven van leden wordt dan ook
prioriteit, maar we gaan zeker ook de vereniging aantrekkelijker en
bekender maken.
Daarom zullen er meer openbare evenementen komen, meer publiciteit
en gaan we alle leden vragen ook in hun eigen omgeving de NVCB wat
meer te promoten.
Het bestuur gaat daarmee nog even aan de slag, maar voor hen die
binnenkort weer naar Nederland gaan; een fijne tijd, mooi weer en
gezond weer terug!

Sjef van Hamelsveld, voorzitter
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Evenementenkalender
September
4
11
29

NVCB gaat weer open.
Eerste inloopochtend.
3 Gangen diner, nazomeren!

7
13
21

Open Dag NVCB.
Buurtfeest Fiesta Bello Horizonte!
Mexicaans buffet

10
12
21
22

Rommelmarkt. Herfst-fair. Start lotenverkoop Kerstloterij.
Algemene ledenvergadering. Belangrijk!
Klaverjas marathon voor NVCB-leden
Kerstinkopen, met de bus naar Ikea en nog iets leuks.

Zat
Zon
Don
Din
Maan

1
2
20
25
31

Biljart tweekamp Calpe
Weer een heerlijke Stamppot!
Kerstdiner
Kerstinloop
Oudejaarsviering

Zon
Zat
Zon
Zat
Zon

6
12
20
26
27

Nieuwjaarsreceptie en trekking Kerstloterij
Indische middag
Koffie inloop. Nieuwjaars Bingo met hapjes.
Biljart clubkampioenschap
Thema maaltijd

Zon
Za-Zon
Don
Za-Zon

3
16-17
21
23-24

Zat
Zat
Zat

2
16
23

Puzzelrit met maaltijd
Indisch buffet á la NVCB, met een heerlijk toetje.
Biljart tweekamp NVCB-Calpe

Don
Zon
Zat

11
21
27

Bustocht Albarracin
Paasbrunch
Koningsdag met BBQ

Zon

12

Moederdag Indische maaltijd

Oktober

November

December

Januari

Februari
Pannenkoeken! Meerdere smaken en Oud-Holl. spellen.
Entertainment voorstellingen.
Lezing HCB over zorg/ziektekosten verzekeringen.
Mosselmaaltijd!

Maart

April

Mei

Let op! Deze kalender is een voorlopige planning, let
altijd op de mailings en de affiches!
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Bestuursmededelingen
Doe mee met de NVCB!
De voorzitter schreef het al in zijn
voorwoord; we gaan vol inzetten op het
werven van leden!
Zo is de BBQ op 27 april a.s. als promotie
openbaar zijn en zal later in de zomer al
vroegtijdig de aandacht op het bestaan
van onze NVCB worden gevestigd.
Onze tradidionele open dag in oktober zal
meer dan in andere jaren onder de
aandacht van de nederlandstalige
bewoners van de Costa worden gebracht.
Maar ook als al u lid bent is er alle reden
om ook volgend seizoen weer mee te
doen.
Zo hebben de Bridgers voor het
probleemloos registreren van drive´s de
beschikking gekregen over een nieuwe
computer met het allernieuwste
programma zodat nu storingsvrij de
standen en uitslagen kunnen worden
bijgehouden.
In het volgend seizoen ook meer workshops die ook toegankelijk zullen zijn
voor hen die nog geen NVCB-lid zijn. We
hopen dat daardoor meer mensen
kennismaken met de mogelijkheden van
onze NVCB en daarna wellicht lid
worden.
De bedoeling is dat er workshops komen
voor:
-

Koken en andere keukenvaardigheden
Pottenbakken
Boetseren
Schilderen

Het zal hierbij niet blijven, er wordt
gewerkt aan meer aansprekende workshops. Ook wordt gedacht aan eendagje
uit speciaal voor leden die minder mobiel
zijn of geen auto (meer) kunnen rijden.
Bestuur

Voorzitter eerder naar Nederland
Voorzitter Sjef van Hamelsveld moest
vanwege dringende familie
omstandigheden een maand eerder naar
Nederland. Zijn functie wordt voor
zolang nodig door secretaris Chris van
Gennip waargenomen.

Arnold
In november 2015 publiceerden we een
interview met Arnold Lieferink in onze
nieuwbrief zodat de leden wat meer
wisten van deze immer vrolijke man die
altijd voor iedereen
klaarstond.
Hij vertelde daarin
enthousiast over zijn
werkzaamheden in de
tuin van ons
clubgebouw. Ook toen
al was Arnold ziek maar
wilde daar niks van
weten en we mochten er
niets over schrijven. Als echtgenoot van
penningmeester Betty bleef hij liever
op de achtergrond maar toch viel hij op
doordat hij altijd met goede zin aan het
werk was en graag met iedereen een
opvrolijkend praatje maakte.
Hij heeft veel betekend voor NVCB.
Deze week ontvingen wij het bericht
van zijn overlijden....
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nuevo Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN Openingstijden keuken :
LUNCHMENU € 16,50 p.p.

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

Tel.: 965 873 208
Pagina 10

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Ware verhalen
Lentekriebels…….
Ik zag haar staan. Ze was nog steeds mooi op
haar leeftijd??, tenminste als zij het was. Ze
stond bij de bar van het NVCB gebouw voor
zich uit te staren. Haar haren waren nu grijs met
een ingewikkelde wrong op haar hoofd gewikkeld maar dat gaf haar een statige uitstraling.
Aan de structuur van haar gezicht herkende ik
haar. Het was zeker 55 jaar geleden, maar toch
zag ik het meisje van toen voor me.
Ik staarde naar buiten, met een blik vol herinneringen die in mijn geest opkwamen. Ze zal 18
jaar zijn geweest toen ik haar het laatst heb
gezien.
Zo mooi, met lang haar, blond en met prachtige
indringende heldere blauwe n ogen. Zoals je
wel vaker mensen van vroeger herkent als je
even met ze praat, komt dwars door de rimpels
en craquele van het gezicht heen het kind van
toen terug. Alsof je een foto ontwikkelt in een
donkere kamer en het beeld langzaam
zichtbaar wordt.
Andersom gebeurt dat ook wel, dan zie
je een gezicht van een kind, en zie je
door het gezicht heen hoe dat kind er over
50 jaar uit zal zien. Maar nu zag ik het
kind in een ouder iemand. Hoe mooi
kan dat zijn. Ja, ik wist het haast zeker,
dit was Ria, Ria Salpier, het mooiste meisje van
ons dorp. Opnieuw keek ik naar haar en de
herinneringen kwamen als vanzelf naar boven.
Oh, wat was ze mooi die Ria Salpier.
Vroeger waagde ik het soms even naar haar te
kijken als ik haar passeerde op het lagere
schoolplein. Ze liep altijd zo gracieus. Ik volgde
haar met mijn blik als we speelden in de straat.
Alles aan haar was volmaakt. In haar ogen zou
je je kunnen verdrinken. Haar gezicht was verfijnd met die volmaakte wenkbrauwen en een
volle mond. Als je er naar keek wilde je die
alleen maar met je vingeroppen aanraken.
Ze bracht iedere jongen in ons dorp het hoofd
op hol.

Nee, ik waagde het niet om te vragen of
ze met mij wilde lopen. Ik paste totaal niet bij
haar, zij was bestemd voor iemand anders. Ze
had mooie lange benen waardoor ze niet alleen
sneller leerde zwemmen dan ik, maar ook snel
groter groeide. Met verstoppertje stonden we
weleens tegen elkaar aan en dan werd ik warm
van geluk.
Ik begreep toen niet waar die warme gloed in
mijn lijf vandaan kwam. Ria Salpier daar sta je
dan in ons eigen NVCB gebouw.
In de 6e klas liep ze met Bas. Bas paste wel bij
haar, hij was een mooie lange jongen met donker haar en niet zo'n straatvechter als ik. Hij
ging naar de HBS en ik naar de Ambachtsschool. Zijn vader had een sigarenwinkel en
verkocht loten. In mijn kinderogen was hij heel
rijk en zo'n mooi meisje verdiende een Bas. Wij
waren niet rijk. Mijn vader had geen sigarenwinkel maar werkte op de fabriek. Of ik
ooit rijk zou worden was nog maar de
vraag. Ik overwon mijn schroom en
liep op haar af. "Dag Ria Salpier",
lachte ik haar toe en stak spontaan mijn
hand uit om de hare te schudden. Ze
keek me doordringend aan en er ging
een enorme steek door mij heen toen
onze ogen elkaar ontmoetten. Er verscheen een
glimlach op haar gezicht en als bij een toverslag
kwam haar jeugd terug. "Dag Jantje van den
Heiligenberg" reageerde ze vriendelijk "jij ook
hier?" Gretig pakte ze mijn hand en vroeg spontaan: "krijg ik geen knuffel van je?" We omhelsden elkaar, ook al moest ik daarvoor wel
even op mijn tenen gaan staan. Wat was het
heerlijk om haar na zoveel jaar te mogen
omhelzen.
Wat hadden we veel te delen. 18 Jaar van toen
is heel veel in tijd en daarna ging de tijd veel,
veel te snel voorbij.
Jan van den Heiligenberg
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Indische maaltijd viel zeer in de smaak!
16 maart was er voor de liefhebbers weer een Indisch-buffet, de belangstelling was heel
groot. Binnen enkele dagen was het max. aantal van 60 deelnemers bereikt!
De deelnemers werden niet teleurgesteld, het buffet was heel uitgebreid en fantastisch
klaargemaakt en er was ruim voldoende. Niemand kwam iets te kort.
Alle lof voor het keukenteam!
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U wilt nog mee naar het mooiste dorp van Spanje?
Dat kan maar dan moet u wel heel snel zijn
met inschrijven want de bus zit al bijna vol
en donderdag 11 april is al over ruim 14
dagen.
Zoals wij u in de maart uitgave van de
NVCB nieuwsbrief al vertelden, bezoeken
wij deze keer twee zeer bijzondere plaatsen. Ten eerste Gandia. Een stad met een
zeer interessant verleden zowel in architectonische als culturele zin.
Tijdens de daar geplande koffiepauze
passeren wij, wandelend door het oude
centrum, de monumenten uit een feodale
periode waar u op een aantal plaatsen de
herinnering uit de beruchte Spaanse Borgia
familie tegen,die 400 jaar lang, samen met
de Rooms Katholieke Kerk, een waar
schrikbewind voerden waarin 3 Borgia
Pausen en helleveegachtig zusje (Lucretia)
hoofdrollen speelden. De leefwijze van die
familie ziet u o.a. terug in de paleizen (nu
kleine musea) waarin zij hun boze plannen
bedachten en als bronzen beelden uitgevoerd op het plein voor de ingang van de
oude universiteit.

De tweede stop is in Albarracin een prachtig gelegen dorp liggend in de bergen van
de Sierra de Albaracin op 35 km van
Teruel en in 2017 gekozen tot het mooiste
dorp van Spanje. Een heus openluchtmuseum wat redelijk makkelijk te bewandelen is langs monumentale gebouwen,een
fraaie kathedraal, en waar regionale kunst
en gerechten winkeltjes en goede en leuke
restaurants te vinden zijn.
Kosten 15 euro
incl. koffie
onderweg, excl.
maaltijd voor
eigen rekening.
U wilt nog mee? Gandia, Borgia paleis
Neem dan snel
contact op met Chris van Gennip tel. 634
366 717 of mail naar secretaris@nvbc.net
of spreek haar aan op de maandagochtend
bijeenkomst in het clubhuis.
Dick Suer

Beweeg mee!
Nieuw lid Dick Suer daagde ons in de
vorige nieuwsbrief om als wij mooi en
gezond oud wilden worden nog wat meer
in beweging te komen. En hij bood aan
ons daarmee een handje te helpen.
Om te beleven hoe dat handje er dan wel
in de praktijk uit kan zien, geeft hij een
demonstratie training op donderdag 4 april
as. in en vanuit ons clubhuis.
Start om 10.00 uur in het clubhuis waar
we beginnen met een stukje theorie waarin hij ingaat op de 5 onderdelen waaruit
elke training bestaat:

lenigheid, spierkracht, coordinatie ,
uithoudingsvermogen en snelheid
Uitgangspunt van deze (her) beginnerstrainingen is dat zij geschikt zijn voor hen
die nooit of lang niets aan sport of
regelmatig bewegen hebben gedaan.
Daarna wordt binnen en buiten voorzichtig
getraind. Neem dus makkelijke te dragen
kleding en liefst sportschoenen mee. Hier
zijn geen kosten aan verbonden.
Voor meer info zie onze nieuwsbrief van
maart jl. nog in het clubhuis beschikbaar.
Meer weten bel met 696 552 202 of mail
met hendricussuer@gmail.com?
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
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Martin Hamers
Ja, zo´n discussie echa leña al fuego (gooit
hout op het vuur) en u ziet hier een opmerVorige week hadden we het over ¨agua¨ en kelijk verschil met onze taal die hier zijn
toevlucht neemt tot een andere fossiele
deze week over de grootste vijand van
brandstof dan het Spaans nl: olie.
water, nl fuego...vuur.
Als men van twee mensen zegt: Son como Wellicht is er toch nog een happy end en
zeggen ze tegen elkaar: in plaats van
el agua y el fuego, dan wijkt het Nederlands hier niet ver af van het Spaans want: Combatamonos a fuego y hierro (elkaar te
vuur en te zwaard bestrijden); laten we het
zij zijn als water en vuur.
nog eens met elkaar proberen!
Lento betekent langzaam maar het warme
eten kan in de keuken a fuego lento (op een Bij het horen van dit goede voornemen
verscheen een goede fee (una hada) die
laag vuurtje) staan. Maar als men zegt:
elmatrimonio de Isabel y Juan está a fuego zwaaide met haar toverstokje,een bezwelento dan dringt de tijd om een scheidings- rende liefdesspreuk fluisterde waarop de
echtelieden ontwaakten uit hun boze droom
advocaat in de arm te nemen die dan:
en elkaar weer eeuwige trouw beloofden
puede sacar las castañas del fuego...de
tot de volgende keer.
kastanjes voor ze uit het vuur kan halen.
Maar al te vaak ontaardt een echtscheiding
Sprookjes bestaan nog zoals u ziet. Dat
in een vechtscheiding waarbij niet wordt
geschroomd de vuile was aan de openbare zegt hij overigens pas na het innemen van
de nodige alcoholische drankjes.
lijn te hangen.
Het normale woord voor vuur is fuego
De situatie kan in deze omstandigheden
hetgeen je terugvindt in fuegos artificiales
dermate verslechteren dat men van Juan
kan zeggen: mata (hij doodt) a su mujer a ofwel vuurwerk.
fuego lento....Juan kookt zijn vrouw op een Ook ¨falla¨ is vuur maar dan in de streeklaag vuurtje ofwel: hij maakt het leven voor taal Valenciano. (of ook wel: Catalán).
Het woord komt van het latijnse fácula (ons
zijn ooit zo aanbedene niet gemakkelijk.
Als Isabel ontkent een ander te hebben zal woord fakkel).
de man in woede ontstoken uitroepen:
In Alicante worden ieder jaar in Juni de
Donde fuego se hace, humo sale...... waar
festiviteiten gehouden die Hogueras
rook is, is vuur.
Zij zegt dan bitter dat hij vroeger fuego en genoemd worden ofwel brandstapels of
los ojos (hij haar vurig beminde) maar dat vreugdevuren.
In vroegere donkere tijden liep men een
hij nu is gedevalueerd tot een Don Nadie
kwade kans als heks of ketter op zo´n
(een vent van niks) en zo verder en zo.....
hoguera (brandstapel) te belanden als men
door de Inquisitie bij de kladden werd
Ooit begon het toch allemaal zo mooi
gepakt en tijdens een zogenaamde “auto da
tussen die twee toen er nog sprake was
van : un amor apasionado (het liefdesvuur fe” (acte van het geloof) bij lijf en leden
werd verbrand om de zuiverheid van het
laaide ooit hoog op) maar nu is dat intens
geloof en de almacht van Rome in stand te
verzengende vuur verworden tot een
houden.
strovuurtje dat slechts korte tijd haar hart
kon verwarmen en daar nu alleen droefGroeten van Martin Hamers
makende asres ten achterlaat.

FUEGO
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Thuiszorg op elk niveau:

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg





Rollator-Badplank-Bedverhogers-Toiletverhoger € 3,00 per week
Rolstoel € 12,00 per week.
Wij verhuren ook vele andere hulpmiddelen zoals Douche– en Postoelen
Antidecubitus matrassen-Looprekken etc.
Wij kunnen u ook helpen met het huren of kopen van een Scootmobiel.

966 805 714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor  Avda. J.F. Zaragoza 10
Urb. Rinconada Real - local 5
03503 Benidorm

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur.
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 18
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Zuster in Huis zoekt zorg-coördinatie managers aan de Costa Blanca
Zuster in Huis zorgt dat mensen ondanks ouderdom, beperking of ernstige ziekte in
hun eigen huis kunnen blijven wonen met voldoende zorg.
Dit doen wij op een bijzondere manier, waarin de zorgvrager geheel centraal
staat. Niet alleen in Nederland en België, maar nu ook voor alle
Nederlanders en Vlamingen met een intensieve zorgvraag aan de Costa
Blanca
Zuster in Huis zoekt zorg-coördinatie managers aan
de Costa Blanca om ons mooie zorgconcept te introduceren aan de Costa
Blanca. Zo kunnen ouderen niet alleen blijven wie ze zijn, maar ook blijven
waar ze zijn. Lekker in de zon in Spanje.
Wij zoeken naar mensen met een achtergrond in de zorg en een breed netwerk van
Nederlanders
en Vlamingen aan de Costa Blanca. U bent empathisch, georganiseerd en
communicatief vaardig. U spreekt goed Engels, Spaans en bent in bezit van
een auto. U heeft een onderne-mersgeest.
Zuster in Huis biedt u onderdeel te zijn van een professioneel en kwalitatief
zorgconcept en een compleet pakket aan middelen om uw werk goed te
doen. Geen basis investeringen, maar snel ver-dienste en zicht op goed
inkomen binnen een jaar. U wordt ondernemer en kan geheel uw eigen tijd
indelen.
Heeft u interesse dan maken wij graag kennis.
U kunt een mailsturen naar adehaan@zusterinhuis.be.
Informatie over ons bedrijf:www.zusterinhuis.nl

april 2019

Prettige Zorg
Inwonende
zorgverleners:
persoonlijk,
meer tijd,
aandacht en
altijd dichtbij
Goede zorg
Ervaren
zorgverleners,
passend bij
wie U bent
Betaalbare zorg
Uw zorg kan
betaald worden
uit PGB
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Restaurant LaCena by Nola

NU OOK IN CENTRUM VAN BENIDORM!
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 € 7,95 p.p.

Lunch met een verse
rustieke baguette, verse
pasta, salade of
bijvoorbeeld een lekkere
saté met huisgemaakte
friet
€ 9,95 p.p.

Diner met keuze uit
diverse vlees en
visgerechten.
Of kies voor een
wisselend 3- gangen
menu vanaf
€ 14,95 p.p.

Geniet van een borrel met een lekker kaasplankje, bitterballen of met onze
pittige gehaktballetjes.

Wij hopen u snel in ons restaurant tegemoet te zien!
Hartelijke groet, Laura & Richard
LaCena by Nola, Av. del Albir 58, El Albir (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen belt u met +34 966 86 41 90
Ook in Altea, Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: 965 77 97 71
lacenabynola@outlook.com
Ook in Benidorm, Calle Gerona 1, (centrum) tel: 965 087 959
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Govert Erren
De verhalen van Govert zijn humoristisch, absurd of vergezocht, maar er is altijd een
link met de realiteit.

Voetbaltechnologie
Steeds meer mensen klagen over de onrechtvaardigheid die plaatsvindt bij voetbalwedstrijden.
De scheidsrechter ziet een handsbal over
het hoofd en weigert een penalty te geven.
De buitenspelval klapt dicht,
maar de grensrechter volgt
een andere lijn. Een team
kan geen doelpunt maken
doordat de tegenstander in
de weg staat. Een gele kaart
is vaak niet de correcte straf die
recht doet aan zo’n ontnomen
scoringskans vindt de meerderheid van de
supporters.
De voorzitter van de Wereldvoetbalbond
FIFA toont begrip voor deze kwestie.
Hij is een groot pleitbezorger van technologie als oplossing voor de wereldproblematiek.

Door het implanteren van een computerchip in de bal en in de arm van elke speler
kunnen de posities onmiddellijk geanalyseerd worden.
Ook kan een computerprogramma berekenen wat de kans was op een
goal die de tegenpartij op een
ongeoorloofde manier wist te
voorkomen. Tijdens de wedstrijd
worden de percentages bij elkaar
opgeteld. Zodra de 100-grens overschreden wordt, krijgt het benadeelde
team een doelpunt toegekend.’
De voorzitter gaat de plannen voorleggen
aan het Voetbaltribunaal.
Invoering van de technologie zal plaatshebben voor het WK van 2022 in Qatar.

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Sudoku

NVCB

Biljart-toernooi
Op 23 januari was het dan weer zover, de
return wedstrijd tegen de biljartclub uit
Calpe!!
Omdat deze club niet in de gelegenheid
is om daar het toernooi te laten plaatsvinden, wordt de wedstrijd bij NVCB
gespeeld. De organisatie was echter wel
in handen van de club uit Calpe.

De biljarters uit Calpe speelden als het
ware een "thuiswedstrijd" maar moesten
de overwinning aan NVCB laten.
Dat betekent dat de beker voor 1 jaar in
het bezit van Biljartvereniging NVCB
blijft.
Het was opnieuw een gezellige dag met
een spannende en zenuwslopende strijd
en met spelers die verrassende prestaties leverden! Biljarters, ga zo door!
Groet, Janus
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In gesprek met Marja en Jan Beems
Vanmiddag wordt de
Entertainmentgroep
getrakteerd op een
paella bereid door
Ruben en José van de
IMED. Vooraf heb ik
een gesprek met
Marja en Jan waarmee ik voor het eerst kennismaakte tijdens
een repetitie van de Entertainmentgroep.

Ook de behandeling heeft zijn sporen
nagelaten. Hoewel je als buitenstaander
niks aan hem ziet, heeft hij nog dagelijks
te maken met de gevolgen.
Het zat het echtpaar, dat imiddels 44 jaar is
getrouwd, qua gezondheid niet mee want
ook Marja kreeg de maken met ernstige
gezondheidsproblemen waarvan ze nu nog
steeds klachten ondervindt.

Om beter te kunnen herstellen zochten ze
met hun camper in de wintermaanden
Spanje op en kwamen terecht op een
camping in Villajoyosa. Daar leerden ze
NVCB-ers kennen en omdat Jan graag
wilde klaverjassen kwamen ze natuurlijk
bij de vereniging terecht.
Marja ging ook mee naar te club aan de
N332 maar niet om te klaverjassen. Ze was
het klaverjassen van haar Amsterdamse
schoonmoeder gewend en wist hoe fanatiek het er aan toe kon gaan. Marja hielp
daarom liever mee achter de bar, ging op
schilderles en volgde samen met Jan de
Spaanse les.
Jan werkte bij VW PON in Amsterdam, hij Niet veel later stonden ze samen achter de
was daar automonteur. Jan volgde avond- bar. Geen sinecure als je bedenkt dat desstudies haalde zijn papieren en maakte
tijds NVCB uit bijna 400 leden bestond en
carrière. Hij werd chef werkplaats bij
dat er elke dag en ook vaak ’s avonds
BMW. Hij is dat merk wel trouw gebleven aktiviteiten plaatsvonden die om hun inzet
zag ik, want ze kwamen in een BMW aan vroegen.
rijden.
Omstandigheden noopten hen voor een
langere tijd terug te keren naar Nederland
♡
en ze verhuisden naar het dorp Grootebroek. Werken was er voor beiden niet
meer bij. Gelukkig konden ze zich verMarja kwam voor haar werk ook in de
autobranch terecht. Zij werkte maar liefst dienstelijk maken met vrijwillerswerk.
Na een aantal jaren begon het weer te
19 jaar op de receptie van concurrent
kriebelen en Jan verraste Marja met een
FIAT.
Jans werk was zijn hobby dus viel het hem voorstel een caravan te kopen en opnieuw
zwaar toen hij op 42 jarige leeftijd ernstig af te reizen naar het warme zuiden. Daar
had Marja wel oren naar.
ziek werd.
Marja is in 1955 geboren in Purmerend en
Jan in 1954 in Amsterdam en ze woonden
nadat ze getrouwd waren in Purmerend.
Marja en Jan ontmoetten elkaar op jonge
leeftijd bij Discotheek “Buona Sera” in
Marja’s geboorteplaats. Je vraagt je af
waarom zo’n jonge jongen geen discotheek in Amsterdam opzocht, daar zijn er
toch genoeg. Jan bezocht echter wekelijks
zijn neef die in Purmerend woonde en dan
gingen ze samen op stap. Het toeval wilde
ook nog dat Marja zijn neef kende omdat
die in haar wijk kranten bezorgde.
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Terug op een camping in Villajoyosa en
bij NVCB kwamen ze als het ware in een
“warm bad” terecht. Jan ging weer klaverjassen.
Marja denkt dat de afname van het aantal
leden zeker met de verhuizing van de club
naar Bello Horizonte te maken heeft.
Maar ook omdat mensen veranderen en
zelfstandiger worden waardoor ze niet
meer zo snel een club opzoeken. We
zullen in ieder geval erg ons best moeten
doen om mensen te interesseren voor de
club. Vroeger ging dat bijna vanzelf.

april 2019

Ik vroeg me weleens af waar al die ideeën
zo snel vandaan kwamen.
Marja zei dat er vroeger bij bruiloften en
partijen altijd sketches werden opgevoerd.
Jan heeft die act van het Zwanenmeer ook
uitgevoerd voor een collega bij BMW die
afscheid nam. In deze act maakt een aantal
mannen op leeftijd en een beetje buik
gekleed in een witte mojo en een roze
tulen tutu danspasjes op de muziek van
Tsjaikovski’s Zwanenmeer.

Begin dit jaar is Jan weer komen klaverjassen en toen Marja en Jan hoorden van de
organisatorische problemen bij de Entertainmentgroep zijn ze meteen in actie
gekomen.
Dat was ook het moment dat ik Marja en
Jan leerde kennen. Marja nam tijdens de
repetitie in februari de touwtjes in handen
en vanaf dat moment wist ik dat het goed
zou komen. Binnen korte tijd wisten ze de
hele groep enthousiast te maken en te
stimuleren om samen een amusant middagvullend programma in elkaar te
draaien. Ik weet niet of u een van de
voorstellingen heeft bijgewoond maar
neemt u anders van mij aan, daar zijn Jan
en Marja uitstekend in geslaagd.

Ik heb het wel meer dan 20 keer gezien
maar elke keer had ik buikpijn van het
lachen, dat kunt u zich voorstellen.
Inmiddels is de paella klaar om gegeten te
worden.
Ik bedank Marja en Jan hartelijk voor hun
bijdrage aan dit laatste gesprek van het
seizoen.
Marianne de Wit, redactie
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Ik las in El PAÍS
La furia española
Mijn schoonmoeder was een rasechte
Tilburgse. Ze was niet groot van stuk, had
donkere ogen en donker haar, zoals veel
Brabanders. Het verhaal gaat,
dat de inwoners van ZuidNederland hun uiterlijk te danken hebben aan het de Spaanse
soldaten. In de tijd van de 80jarige oorlog gedroegen die zich
volgens de overlevering niet
echt als brave Hendriken en
zouden zo hun sporen achter
hebben gelaten in de genen van
de bevolking. Wie goed heeft
opgelet in de geschiedenisles
weet ook nog hoe het weinig
zachtzinnige optreden van de
Spanjaarden een naam kreeg: de Spaanse
Furie. Tegenwoordig wordt deze uitdrukking vaak gebruikt door sportverslaggevers
om hun bewondering uit te drukken voor het
Spaanse voetbal, maar in de zestiende eeuw
was dus het tegendeel het geval. Filips II,
onze toenmalige Spaanse koning trad hardhandig op in de Lage Landen, waaronder
ook Vlaanderen en Brabant vielen. Bij het
beleg van Antwerpen werd zodanig huisgehouden, dat het brute optreden nog steeds
voortleeft in de herinnering van de bevolking. En dus ook het verhaal dat mensen die
bruin haar en donkere ogen hebben en niet
al te groot zijn, wel afstammelingen zullen
zijn van de toenmalige overheersers.
Een bericht in El País heeft aan die mythe
voorlopig wel een eind gemaakt. De Universiteit van Leuven heeft in samenwerking
met een wetenschapper van de Universiteit
van Barcelona, Francesc Calafell, een genetisch onderzoek gedaan onder de Vlaamse
bevolking. En wat bleek? Er is weinig
Spaans terug te vinden in de genetische
voetafdruk van de huidige Vlamingen en
Brabanders. Hoe zijn ze hier achter
gekomen?

Door DNA-onderzoek werden bepaalde
varianten verzameld die veel bij mannen in
Spanje voorkomen. Daarna werden 116
vrijwilligers opgespoord in Vlaanderen en
Zuid-Nederland. Ze moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moesten
voorouders hebben die vóór
1700 in Mechelen, Aalst of
Zichem hadden gewoond en
in een van deze steden als
inwoners waren geregistreerd. Van iedere deelnemer vond een uitgebreid
stamboomonderzoek vond
plaats. Daarna werd hun
DNA onderzocht om te
bekijken in hoeverre de
Spaanse genetische varianten voorkwamen
in de onderzochte groep. En als controle
werd bij een groep proefpersonen uit NoordFrankrijk, een gebied waar de Spaanse soldaten nooit waren geweest, ook het DNA
bekeken. Wat was de uitkomst? Er was geen
enkel verschil tussen beide groepen proefpersonen, de genetische variant kwam bij
beide groepen even vaak (of even weinig?)
voor. De resultaten van het onderzoek
werden gepubliceerd in het prestigieuze
Amerikaanse Journal of Physical Anthropology met als titel: ”De zwarte legende over
de Spaanse aanwezigheid in de Lage Landen: het verifiëren van gedeelde opvattingen
over genetische voorouders”.
Toch een leuk idee dat door samenwerking
van historisch en genetisch onderzoek sommige mythes die generaties lang worden
doorgegeven uit de wereld kunnen worden
geholpen.
Blijft bij mij toch de vraag ik naar de
herkomst van het donkere uiterlijk van de
Brabanders, waaronder dat van mijn
schoonmoeder.......
Chris van Gennip - van der Scheer
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Computers
Windows 10, berichten/actie centrum
Met W10 is uw PC een berichtencentrum
rijker, een klein icoontje rechts onder in
het scherm geeft toegang tot allerlei
meldingen vanuit de computer en de
boze buitenwereld.

uitgevoerd maar via het actiecentrum gaat dat veel directer.
Sommige snelle acties kunnen
alleen maar via het actiecentrum
worden gedaan, b.v. een “apparaat
aansluiten” kan eigenlijk alleen hier
goed met een “snelle actie”.
John de Kievith

Het gaat dan om het vierkante tekstvakje, wordt daar op geklikt dan opent
een verticaal vak met berichten.
Minder bekend maar wel belangrijk is
wel dat het vierkantje ook toegang geeft
tot het “Windows-actiecentrum” wat al
een stuk spannender klinkt.
Als het vierkantje wordt aangeklikt kan er
uit allerlei snelle acties worden gekozen.
De meeste van die acties kunnen ook
via “Instellingen” van de PC worden
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA
A7
Gasoleria

TANDARTS

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom
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ALTEA LA VELLA
96 548 75 34

Callosa
Golf
Ctra. Moraira-Benitachel
DonLos
Cayo
Centro Comercial
Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Altea

Nederlandstalige

Altea La Vella

URGENCIAS
639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com
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Om de nieuwste versie van het bridgeprogramma te kunnen installeren hebben we
een nieuwe laptop aangeschaft. Na installatie waren er nog wel wat aanloopproblemen maar dankzij de energie en de vele uren die John Kievith en Rona Le
Doux er in hebben gestoken werkt het programma nu als een trein! Waarvoor hulde!! We kunnen weer vele jaren zorgeloos bridgen.

Op de eerste plaats de afgelopen maand
26 februari
1 maart
5 maart
8 maart
12 maart
15 maart

Margriet de Haan en Henk de Haan
Corrie v.d. Vlies en José Smit
Ria van Eupen en Harrie van Eupen
Egbert Mulder en Harry Vink
Ria van Eupen en Harrie van Eupen
Egbert Mulder eb Harry Vink

%
60,42
65,97
67,00
65,00
64,50
61,25

Janny van Spronsen, coördinator
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www.eurocarslanucia.com
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Puur Praktisch
Het huren van woonruimte in Spanje
Als je permanent in Spanje wil komen wonen, dan kan je volgens mij
best even huren. Men kan op een gemakkelijke manier verschillende
streken leren kennen en de gebruiken in een streek ontdekken.
Hierna vind u enkele adviezen en de wettelijke verplichtingen. Zij
zijn opgenomen in de Wetgeving op de verhuring “Ley de
Arrendamientos Urbanos”
1. Hoe kan je een woning vinden
- Makelaar. Zij kunnen handig zijn als je
haast hebt. Zij rekenen uiteraard een
commissie aan voor hun werk, soms tot
15 % van het maandbedrag. Als je geen
makelaar wil inschakelen kan je....
- Rondkijken in de buurt waar je wenst te
wonen. Veel woningen dragen een bordje
“se alquila”. Neem dan contact op. In
grote gebouwen neem je contact op met
de conciërge.
- Kijk in de grote winkels naar de prikborden of op lantaarnpalen.
- Ga binnen in de lokale bars, de eigenaars
weten dikwijls wie een woning verhuurd.
- Mond aan mond, vertel je vrienden, bekenden, collega’s enz. dat je een woning
zoekt. De meeste woningen worden niet
geadverteerd omdat de eigenaren liefst
aan bekenden verhuren en in Spanje telt
“een vriend van een vriend is mijn
vriend”.
De volledige Spaanse huurwetgeving kan
men vinden op de volgende site: “Ley de
arrendamientos urbanos”
2. Wettelijke bepalingen
De volgende gegevens moeten vermeld zijn
in een huurcontract:
Adresgegevens van huurder en verhuurder
Beschrijving van de woning
Duurtijd van het contract
Het bedrag aan huur
Verder andere betalingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is (water, huisvuil,
enz), dit enkel als het uitdrukkelijk vermeld
is in het contract.

3. Duurtijd
Beide partijen komen een periode overeen
voor de huurperiode. U kan een woning
huren voor korte of lange termijn.
Een korte termijn contract vereist dat de
huurder de woning verlaat wanneer de
duurtijd verstreken is. Dit wordt meestal
gebruikt voor vakantieverhuur. De korte
duur moet vermeld zijn in het contract en
kan niet langer duren dan 1 jaar.
4. Waarborg
Bij de ondertekening van het contract
moeten de huurders een waarborg (fianza)
betalen gelijk aan 1 maand huur als waarborg dat de eigendom in een goede staat
wordt achter gelaten.
De waarborg moet terug betaald worden op
het einde van het contract als de woning in
goede staat is achter gelaten.
5. De huur
De huur wordt overeen gekomen tussen 2
partijen. Betalingen worden gedaan zoals
overeen gekomen is in het contract (in de
hand, per bankoverschrijving, enz).
De huurder dient een ontvangstbewijs te
krijgen bij de betaling in de hand.
6. De onkosten
De onkosten voortkomend uit het dagelijks
gebruik van de woning (communiteits
onkosten of de eigendomsbelasting) moeten
worden betaald door de verhuurder.
De huurders betalen de kosten van gas,
elektriciteit, tenzij anders is overeengekomen.
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UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal
 Volledige begeleiding bij aan- of verkoop
van uw woning

 Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen
 Database met klanten die op zoek zijn
naar een woning in Spanje
 Aanbod woningen aan de Costa Blanca,
Costa Calida tot aan Costa de Almeria
Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.
Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea
(2 minuten lopen van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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over de Puzzelrit
De handleiding van de puzzelrit op 2 maart jl. leidde
ons door een heel mooi natuurgebied, waar ook nog
veel bloesem stond. Er waren grappige onderbrekingen, zoals sinaasappelen kopen voor het toetje.
We kwamen op plekken, waar je anders niet gauw
komt en er was een koffiestop met een lekkere vers
gebakken oliebol.
De organisatoren Carla Bergman, Gerard
Ruizendaal en Ton van der Klei hadden
het de deelnemers niet gemakkelijk gemaakt.

Na afloop bleek ook nog dat wij met ons
vijven de gedeelde eerste plaats hadden
veroverd. Dat maakte het natuurlijk helemaal TOP!!!

Na alle inspanning en gepuzzel wachtte
ons bij aankomst in het clubgebouw nog
een lekkere verse maaltijd. Men kon kiezen uit Macaroni of Chiliconcarne gevolgd door een overheerlijk toetje. We
hebben ervan gesmuld en genoten van
deze ontzettend leuke dag .

We willen de organisatoren hartelijk bedanken voor al hun werk. Nogmaals het
was een buitengewoon mooie tocht met
een lekkere afsluiting. We kijken nu al uit
naar de rit van het volgend jaar.
Bert, José, Rie, Tonnie en Rietje
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Promotie luxe villa´s Albir
Avenida San Marc nº 15, El Albir 03581-Alfaz Del Pi (Alicante)
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Foto galerij
Deze keer in deze fotogalerij foto´s die zijn gemaakt bij de feestelijke afsluiting van
de Klaverjas competitie. Het werd extra feestelijk door een schitterend en luxe buffet
dat in een viersterrenhotel niet had misstaan. Het buffet werd bereid door onze gelegenheids-kok Rein Krikke, hij werd vakkundig geassisteerd door o.a. Annemieke Post
en Bob Alders.
1e prijs Marta van Hamelsveld, 2e prijs Guus Schaaf, 3e prijs Frans Beem.
Lia de Vries kreeg deze keer de poedelprijs.
De klaverjasafdeling kan terugzien op een zeer geslaagd seizoen waarin het plezier
van het spel voorop stond en waarin het aantal deelnemers ook nog eens flink toenam.

Guus ontvangt hier de 2e
prijs. (de winnaar van de
eerste prijs, Martha is al naar
terug naar Nederland).

Mooi detail van het buffet

De overvolle prijzentafel

Op dit resultaat mag wel
geproost worden!

Nog even en het feest kan beginnen!
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Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

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

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

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

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

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

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

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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Koop en Verkoop
Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@ncvb.net

————————————————
Te koop

Mooie 50cc scooter te koop
Slechts 500 km op de teller.
APK tot 2020
Vraagprijs slechts 500 euro
Tel: 0031 630 190 610
————————————————
4 Gasflessen met gaskachel, 65 euro
Tel: 0031630 190 610
————————————————
Twee bedden 80 x 200 cm en
twee bedden 90 x 200 cm
Beide compleet met lattenbodem.
Tel: 0031630 190 610
————————————————
Scooter 50 cc compleet met helm, t.e.a.b.
Tel: 0031630 190 610
————————————————
Onze NVCB heeft een aantal aluminium
terrasstoelen over. Onverwoestbaar en
bestand tegen de Spaanse zon! 5 euro, vragen
aan de bar.

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

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

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

Gevraagd

Petra Beumer speelt 3e klarinet en zoekt
mede muzikanten om samen te spelen.
Mail naar: pjebeumer@hotmail.com
————————————————
Wie heeft of weet woonruimte te huur?
Voor lange termijn en gemeubileerd.
Tel: 681 251 145

Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team biedt u
verpleging en verzorging aan op alle niveau’s.
Tel.: 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Tel.: 965 867 801 (24 uur)
info@euroclinicarincon.com
C/. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze
website: www.euroclinicarincon.com
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Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

“Vlotte service en eerlijke prijzen”
Digitale installaties voor Nederlandse en Vlaamse programma’s

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: info@cbsat.es
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur
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Slapen in de warme zomer in Spanje

Het kan in de zomer niet alleen overdag
maar ook ‘s-nachts behoorlijk warm
worden in Spanje waarbij er regelmatig
“tropennachten” ofwel noches tropica-les
voorkomen waardoor de tempera-tuur ook
tijdens de nacht niet onder de 20 graden
komt. Dat is dan erg vervelend slapen
maar er zijn manieren om het slapen met
de warmte aangenamer te maken.
Hieronder een aantal tips die het slapen in
een warme omgeving kunnen veraangenamen, dit naast het gebruik van
een ventilator of airconditioning.
Maak gebruik van de koelere buitenlucht
Iets wat veel gedaan wordt in Spanje is het
overdag dicht houden van deuren en
ramen waarbij vaak ook de rolluiken en
normale raamluiken dicht worden gedaan. Op die manier houd je overdag de
warmte buiten de deur.
Wanneer de temperatuur in de avond
afneemt en de lucht koeler is dan de
binnentemperatuur kunnen de ramen en
deuren open om de koelere lucht naar
binnen te laten stromen.
Koel je eigen lichaam af
Als het erg warm is kun je ook je eigen
lichaam direct afkoelen door middel van
natte handdoeken of zelfs natte kleding. Je
kunt ook je nek verkoelen wat een
doorwerking heeft op het hele lichaam.
Datzelfde geldt voor je voeten, als die
koel zijn voelt de rest van je lichaam zich
ook koel. Je kunt bijvoorbeeld natte
sokken aan doen.Let daarbij wel op dat

er droge handdoeken op bed worden
gelegd om het vocht op te nemen.

Je kunt ook een koude douche nemen
voordat je gaat slapen waardoor je eigen
lichaam afkoelt. Dat duurt meestal niet zo
lang maar wellicht genoeg om in slaap te
vallen. Een warme douche schijnt echter
weer beter te zijn.
Zorg voor goed beddengoed
Het bed waar je op slaapt kan ook aangepast worden aan de warmte. Stoffen gemaakt van natuurlijke materialen verwerken de warmte beter waardoor het minder
klam aanvoelt om te slapen investeer in
goede katoenen onderlakens en eventueel
bovenlakens
Pyjama of naakt
Als je graag met een pyjama aan slaapt,
ook in de warme zomer, zorg er dan voordat deze twee maten te groot is.
Het ziet er
misschien niet zo
elegant uit maar
het zorgt wel
voor verkoeling
omdat de kleding
niet zo aan de
huid blijft kleven. Een andere optie is om
naakt te slapen, zonder kleding die de
warmte vasthoudt. Probeer niet te dicht bij
je partner in bed te liggen.
Eten en drinken
Eten en drinken kunnen een invloed
hebben om de lichaamstemperatuur. Een
hoge temperatuur van een lichaam plus
hoge kamertemperatuur zorgen voor een
behoorlijke verwarming. Probeer voor het
slapen gaan niet pikant te eten waarbij een
koude maaltijd het beste is. Koude
pastasalade, rijstsalade, gazpacho of
gewone sla kan verkoelend werken op een
lichaam. Het drinken van veel water
schijnt ook te helpen. Cafeïne en alcohol
voor het slapengaan is niet verfrissend.
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Advieskantoor
- Spaanse belastingen

- Erfeniszaken
- Verzekeringen & Makelaardij
Openingstijden ma t/m vr van 09.30 - 13.30 uur
C/ La LLum 1, Edificio “Traiña” Local 10
03590 ALTEA

Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar
T/F (+34) 96 688 11 76
E info@ingeborgposthuma.com

Wij verzorgen
 de belastingaangifte voor residenten (ieder jaar tussen 1 mei en 30 juni)
 de belastingaangifte voor huisbezitters die niet fiscaal resident zijn
 opstellen van Spaans testament en volledige afwikkeling van erfenissen
 begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer en de inschrijving in het
residentenregister
 verzekeringen: ziektekosten, huis opstal en inboedel, auto, leven, lijfrente en
begrafenis
 volledige begeleiding bij de aan– en verkoop van onroerend goed en de
financiering hiervan.
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Van de chiropractor
Pijn 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.
Echter ligt daar met deze combinatie van
symtomen 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 spierspasmes 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.

U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose
essentieel is om deze klacht goed te kunnen
behandelen. In onza praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van deze klacht.
Uw chiropractor Jason Gast gebruikt chiropractie, maar ook technieken uit de sportfysiotherapie, revalidatie en om deze klachten te verhelpen. Hierdoor krijgt u een unieke
behandelingscombinatie die eigenlijk alleen in
onze kliniek wordt toegepast.

Deze klacht is dus een complexe aandoening
met vele biomechanische verbindingen die
elkaar beïnvloeden en een uitgebreid
klachtenbeeld veroorzaken.

Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd in
het behandelen van bovenstaande klacht en
helpen elke dag veel mensen van deze klacht
af.

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
aangesloten 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.

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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NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
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Aanvragen

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

Technische vragen

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

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