r
o
v
a
F
r
o

P

Hoofdsponsor van de NVCB

www.nvcb.net  redactie@nvcb.net  info@nvcb.net

Nieuwsbrief NVCB

Pagina 2

Jaargang 42

januari 2020

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

Januari 2020

NVCB
Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Telefoon: 634 306 187

Email info@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Bankrelatie
Banco Santander

Verenigingsgebouw
Carrer Lisboa 5
Bello Horizonte La Nucia

Hoofdbestuur

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
Inhoud

Pagina

Overzicht vaste activiteiten

4

Functies en taakverdeling

5

voorzitter@nvcb.net

Van de voorzitter

6

Secretaris
Patricia Jansen
Tel. 0034 650 921 694

Evenementenkalender

7

secretaris@nvcb.net

Wie heeft sinaasappels teveel

13

Penningmeester
Kick Schütz
0031 651 326 585

Achter de schermen

15

Klaverjasmarathon

17

Het wonder van La Nucia

19

Martin Hamers, Tijd Tiempo

23

Sudoku

25

In gesprek met Ria en Harrie v. Eupen

26

Ik las in El Pais “Vat oe fiets”

29

Computers

31

Voorzitter
René Oosterbroek
Tel. 0034 642 799 488

penningmeester@nvcb.net

Lid,
Ton van der Klei
Tel. 681 251 145
anthoniusvanderklei@gmail.com

Lid,
Wim de Vos
Tel. 0031 630 190 610
w.a.devos@gmail.com

Lid,
Annemieke Post
Tel: 0031 622 405 845

Bestuurs(mededelingen)

9,11,21

Gota Fria, Cortado buiten Spanje

33,39

Restaurant recensie, Buena Vista

35
37,41

annapost@outlook.com

Auto Puzzeltocht, Weetje

Lid, Technische zaken
Maarten van der Heijden
0034 966 875 429

Foto galerij, Kerstdiner

43

Koop en Verkoop

45

m.vd.heijden1959@gmail.com

Bridge

47

Foto cover: La Nucia
Pagina 3

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

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

januari 2020

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.30

23.00

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00

11.30

Spaanse les gevorderden

11.30

12.30

Spaanse les conversatie

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules

10.00

13.00

Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Lezingen e/o cursussen

10.00
10.30

13.00
13.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules

10.00

12.00

Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

10.00

13.00

Biljarten Driebanden
Tennis, na afspraak in Whatsapp groep.

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke maandag
vanaf 11.45 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en
indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
Hoofdsponsor van de NVCB
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Functies/Taakverdeling seizoen 2019-2020
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Evenementen
Entertainment
Reizen

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

Gastvrouwen

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

Inkoop/ Bar

Wim de Vos

Jeu de Boules

Cora Copier

603 165 922

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Vacant

680 827 342
965 878 814

Wandelen

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

619 592 698
Ledenadministratie

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

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent: Dirk de Vogelaere
Margaret de Vree
Ton van der Klei

Tekenen/Schilderen
Tennis
Team Redactie Nieuwsbrief

John de Kievith (samenstelling/layout)
Marianne de Wit (samenstelling/layout)

administratie@nvcb.net

634 366 717
673 397 320
681 251 145
redactie@nvcb.net

Guus Schaaf (acquisitie)
Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Van de voorzitter

Zo, we hebben de donkere dagen voor Kerst weer
achter ons.
Overigens, ik heb hier in Spanje nog geen last gehad
van die donkere dagen. De dagen zijn hier toch veel
langer dan in Nederland. Heel prettig om met plezier
je dagen nuttig te gebruiken, het zonnetje doet de rest.
Neem nou onze Technische Dienst, ze zijn begonnen
met de buitenkant van ons clubgebouw.
Zo worden de scheuren in de muren dichtgemaakt en krijgen de muren een
frisse kleur waarmee we weer prima het nieuwe jaar in kunnen.
En onze Keukenbrigade en Evenementengroep zijn deze maand ook weer
lekker bezig geweest. December is altijd een drukke maand maar het is zoals
altijd zonder al te veel problemen weer gelukt.
Zo was de Kerstbingo een succes met super mooie prijzen. En wat hebben de
mensen die er waren het leuk gehad. Dus dit gaan we vaker doen. Met hopelijk opnieuw zo´n goede opkomst, want het was ouderwets gezellig druk.
Heel leerzaam was de lezing van Laura van Lochem (CARDIOLOOG
werkzaam HCB). Zij is in december geweest met een duidelijke uitleg over
de werking van ons hart en onze bloedvaten. Haar belangrijkste boodschap
was dat vrouwen heel andere klachten kunnen hebben dan mannen bij het
dezelfde hartprobleem, heel leerzaam.
Op het moment van schrijven van dit voorwoord moet ons Kerstdiner nog
plaatsvinden. Het bereiden van het diner zal onder leiding staan van chef-kok
Rein. Ik kan daarom nu al zeggen dat het een geweldig succes is geweest!
Aan de inzet van onze vrijwilligers zal het niet liggen.
We kunnen dan ook met een gerust hart afscheid nemen van 2019 en weer
plannen maken voor het nieuwe jaar; er zijn alweer heel wat nieuwe ideeën
waar we zeker meer van gaan horen.
Het was een mooi jaar met vele leuke evenementen, ik hoop dat 2020 net
zo´n mooi jaar wordt. Maar boven alles wens ik u allen een gezond en
gelukkig 2020 toe waarin we weer leuke en mooie dagen gaan beleven
in en bij ons clubgebouw.
René Oosterbroek, voorzitter
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Evenementenkalender
September
2

NVCB gaat weer open!

Zon

22

Onze Dart en Sjoelmiddag met lekkere hapjes.

Zat
Zon
Zat
Don
Zon

5
13
19
24
27

Open Dag NVCB.
Lasagna maaltijd door Davide van HBC
Rommelmarkt
EHBO korte cursus, aansluitend een Chequi presentatie.
Indische maaltijd door NVCB-keukenbrigade

Ma
Vrij
Zon
Zon
Don

4
8
10
17
21

Algemene Leden Vergadering NVCB
Ikea en bezoek Valencia
Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.

Zon
Don
Don
Zon
Ma

8
12
12
22
23

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

Zon

5

Zon
Zon

19
26

Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
En…trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
Stamppot middag! Div. stamppotten
Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!

Zat
Zat
Zon
Vrij
Zat

8
15
16
28
29

Puzzeltocht
Mosselen, indien te grote belangstelling ook Zon.16
Mosselen?
Entertainment, avond
Entertainment, middag

Zon
Zon
Zon

1
15
29

Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
Maaltijd Chef Rein, tapas en zang Canto Felice
PaasBingo

Zon
Ma

12
27

Paasbrunch
Koningsdag BBQ

Zon
Zon

10
21

Moederdag met Indisch buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Let op! Deze kalender is een
voorlopige planning, let altijd
op de mailings en de affiches!

Mei
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Bestuursmededelingen
Het bestuur wenst
alle leden en
relaties een
gelukkig en gezond
2020 toe!
Schaken bij de NVCB?
Ongetwijfeld zullen er onder onze leden
mensen zijn die graag schaken of dat
vroeger veel hebben gedaan.
Binnen het bestuur ontstond de vraag of
er voldoende animo zou zijn om in
NVCB-verband te schaken.
De meesten die dit mooie spel hebben
gespeeld zijn gestopt omdat er geen
tegenstanders meer te vinden zijn en het
spelen op een computer is gaan vervelen.

Kerst is weer voorbij….
Het zag er allemaal weer sfeervol uit, al
die lichtjes kaarsjes en kerstbomen. Op
donderdag 9 januari vanaf 9 uur gaan
we dat weer allemaal weghalen.
Dat is dan wel niet zo´n heel grote klus
maar het zou fijn zijn als daar wat
mensen bij kwamen helpen.
Het moet allemaal netjes van de muur
en weer in de juiste dozen verpakt.
Kom ook even helpen, kopje koffie
erbij, er even tegenaan en klaar is het
weer voor een jaar!

Zondag 19 januari
weer
onze zo gewaardeerde...

Gedacht wordt daarom aan een wekelijkse of maandelijkse schaakavond of
-middag.
Dus, bent u een van die velen die vroeger veel plezier heeft beleefd aan een
partijtje schaak en dat wel weer of meer
zou willen gaan doen, meld dat dan
even aan de voorzitter of een ander
bestuurslid.

Keuze uit meerdere
soorten stamppotten!
Pagina 9
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nuevo Alcazar

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

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

Tel.: 965 873 208
Pagina 10

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Mededelingen
Waardering (1)

Waardering (2)

Ik ben alweer een aantal jaren lid van
de NVCB en wil gewoon eens laten
weten dat ik erg tevreden ben over de
vereniging.

(Leden die van Janus de Dooij biljartles
hebben, bedankten hem met o.a. onderstaand leuke gedicht. Red.)

Een van de leuke dingen vind ik wel dat
je met heel veel verschillende mensen
in contact komt. Zo doe ik graag mee
met het Jeu de Boulen. Daar is veel
animo voor en dus altijd een gezellige
drukte.
Met dat boulen ben je echt lekker bezig
en met leuke mensen. Het is soms heel
spannend maar er kan toch nog gemakkelijk worden gelachen.
Op de Boules-ochtend wordt er ook
gebiljart. Dat vind ik leuk om te zien en
omdat er al enkele dames meespelen
denk ik dat ik het ook eens ga proberen.
Dan heb je nog de geweldige maaltijden waar je regelmatig naar toe kan.
Die sla ik niet gauw over. Je ziet
iedereen weer eens en het eten is altijd
weer verassend goed en lekker.
Ik wil ook veel waardering uitspreken
voor de vele vrijwilligers die steeds
maar weer klaarstaan om alles mogelijk
te maken: in de keuken, het bestuur of
helpen als er wat met je computer is.
Ja hoor, het is fijn om lid te zijn!
Betty van Naarden
Zin om te tennissen?
Meld u aan bij Whatsapp 681 251 145

Dinsdags ‘s morgens om kwart voor tien
kan je de biljarters zien
die veel bij Janus willen leren

’t Zijn 2 dames en veel heren
De les begint met de “aquit”
die weleens lukt maar vaak ook niet
Sta recht voor je bal, ga goed kijken
Rustig spelen, dan zal blijken
met hoge concentratie voor ’t spel
de meeste stoten lukken dan wel
Maar dan uitvalshoek gelijk invalshoek
Dit is niet gemakkelijk, geen zoete koek
Speel niet zo dik, speel dun bal 2
dan rolt jouw speelbal lekker mee
naar bal 3... en nu onthouden
dat is de kunst van overhouden
Lieve Janus wij danken voor de les
met veel geduld en uitleg zonder stress
Wij blijven jou trouw met vele vragen
en wensen jou, samen met Cobi,
Fijne feestdagen!
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Wie heeft Sinaasappels te veel….

Super gezond!

Sinaasappeltijd komt er weer aan!
Overal in de Costa hangen deze heerlijke
vruchten weer aan de bomen, klaar om
geplukt te worden.
Alleen al in Spanje groeit de helft van
alle sinaasappelen in de wereld!
Dat zijn er wel erg veel, soms te veel
zoals iedereen weet die zo´n boom in de
tuin heeft staan.
Meestal blijven ze nog maanden hangen
of rotten weg op de grond; heel jammer
want al die gezondheidsbommetjes verdienen beter!

Dat sinaasappels gezond zijn weten we
wel, maar zoveel gezondheidsvoordelen
zou je toch niet denken.
Van het verlagen van je bloeddruk tot het
verliezen van wat laatste kilo’s. In deze
lijst laten we zien waarom de sinaasappel
niet mag ontbreken op je fruitschaal.

Heeft u dus een of meer sinaasappelbomen in de tuin, en weet u de komende
weken weer geen raad met al die sinaasappels laat ze dan niet hangen maar pluk
er flink wat van en breng ze naar de
club! We maken er dan met onze luxe
sinaasappelpers heerlijk sap van voor
verkoop aan de bar. Alle opbrengst voor
de club en de extra gezondheid voor de
leden!
Redactie/Maarten

4. Vermindert de kans op kanker

1. Beschermt je immuunsysteem
2. Verlaagt je bloeddruk
3. Bestrijdt nierstenen

5. Verlaagt het cholesterol
6. Helpt bij afvallen
7. Beschermt tegen reuma
8. Een gunstige werking voor diabetici
9. Zorgt voor een gezonde huid
10. Goed voor je ogen
Meer informatie:
mens-en-gezondheid.infonu.nl
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Achter de schermen….
Ons gebouw is wel niet zo heel groot maar
toch zijn er altijd heel wat klussen en
klusjes die gedaan moeten worden.
Meestal gebeurt dat achter de schermen:
iets dat niet functioneert in de keuken, een
kleine lekkage of wat nieuwe verlichting.
Soms is het voor iedereen zichtbaar, het
mooie berghok naast ons gebouw, of de
heel goed geslaagde aanpassing van onze
buiteningang. Maarten van der Heijden
coördineert de meeste van die klussen en
wordt bij de uitvoering geholpen door
Janus de Dooij en/of Aad Kooiman.
Op de foto hiernaast staan
ze als een echt duo Ed en
Willem Bever de door hun
zojuist geschilderde buitenmuur te bewonderen.
Deze klus geeft de ietwat
morsige geel/grijze buitenmuur weer een frisse uitstraling.
We weten zeker dat al dat
werk zeer wordt gewaardeerd door de leden!
Elke maandagmorgen kunt
u zich aanmelden als lid
van de NVCB.
Maar weet u dat ook eenvoudig € 70,- kunt overmaken naar banknummer:
ES34 0075 1294 6506 0005
2973
t.n.v. Penningmeester NVCB

Wel even vermelden:
“lidmaatschap 2019-2020”
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DURAN

REAL ESTATE
Nº 732

MAKELAAR
INMOBILIEN
EIENDOMSMEGLING
Wij verzorgen
- Betrouwbare service in uw eigen taal.
- De belastingaangifte voor huisbezitters die niet
fiscaal resident zijn.
- Wilt u uw woning verkopen? Omdat u een andere
woning op het oog heeft, al tijden droomt van een
ander huis of dichter bij uw werk wilt wonen?
- Volledige begeleiding bij aan- of verkoop van uw
woning.
- Begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer
en de inschrijving in het residentenregister.
- Binnenkort gaat de nieuwe website van ons bedrijf
online.
GESTORÍA & INMOBILIARIA DURAN
Avda. del Albir, 35 03581 Alfaz del Pi
Tel.: 687 786 387 / 965 505 692
Email: inmobilariaduran@alfaz.es
Web: www.duraninmobiliaria.es
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Klaverjasmarathon
We keken er al naar uit, onze jaarlijkse
kerstmarathon van de klaverjas.
Altijd een speciale, leuke dag, vooral
ook omdat de klaverjasgroepen van de
maandagavond en de woensdagmiddag
ook eens met en tegen elkaar spelen.
Op 12 december was het zover, we
hadden zeven tafels met spelers maar
door ziekte van een paar spelers viel er
een tafel af.
Maar ook met zes tafels was het heel
gezellig; ‘s morgens drie potjes en
daarna de lunch die als vanouds erg
lekker was. Na die smakelijke lunch,
door Jos klaargemaakt, nog drie potjes
en nadat Frans Beems alles weer op de
computer had uitgerekend volgde de
prijsuitreiking.
Nr. 1 Diksie van den Berg maar liefst
10.475 pnt.
op de voet gevolgd door Ali Donkers
10.371 pnt.
Nr. 3 werd Wanna van de Swaluw
9.441 pnt.
En natuurlijk ook een poedelprijs en die
was voor Carla Bergman: 7.389 pnt.
We kunnen weer terugkijken op een
leuke dag en een geslaagd kersttoernooi.
Met dank aan Jos voor het vele werk in
de keuken.
Namens het klaverjasteam,
Martha en Aad

Elke donderdagmiddag
In Bowlingcentrum Winkelcentrum La Marina
Aanmelden bij: aad_wessling@hotmail.com
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Thuiszorg op elk niveau:

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





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

966 805 714
24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Het wonder van…
La Nucia
De gemeente La Nucia heeft ons gevraagd
regelmatig hun gemeentelijke
“Nieuwsbrief” en website onder de aandacht van onze leden te brengen.
Dat doen we natuurlijk, want er zullen best
wel nuttige zaken op die website staan.
We hebben eens op die website gekeken en
je staat werkelijk versteld wat er zoal in La
Nucia mogelijk is, wat er georganiseerd
wordt en waar je naar toe zou kunnen gaan.
Al neuzende krijg je ook een idee hoe onwaarschijnlijk veel voorzieningen deze stad
heeft.
Stad? Met nog geen 20.000 inwoners is La
Nucia niet groter dan in Nederland Meersen, Druten of Eersel.
Waar men in Nederland niet in staat is de
bibliotheek of zwembad open te houden
heeft La Nucia alle mogelijke openbare
voorzieningen!
Het schitterende sportcomplex Ciutat
Esportiva Camilio Cano geeft ruimte aan
werkelijk alle sporten. Niet alleen sportclubs want ook de burger of bezoeker kan
voor een paar euro de hele dag naar het
verwarmde Olympische zwembad of de
enorme fitnessruimte.
Alles is er, verschillende velden en banen
voor de meest uiteenlopende sporten.
Zeer de moeite waard om daar eens te gaan
kijken!

De uitvoeringen in het prachtige Centre
Cultural zijn altijd van hoog niveau Zo trad
er in december nog het Officiële Ballet van
Moskou op!
Oh ja, La Nucia heeft twee grote bibliotheken; voor zover bekend worden die zeker
niet gesloten.
Maar ook de wat eenvoudigere voorzieningen zijn helemaal in orde.
Zo heeft iedere wijk of urbanisatie een
prima verzorgde honden uitlaat/speelplaats
en dat zonder hondenbelasting!
Bekend is ook het grote gemeentelijke
dierenasiel van La Nucia SPHOEK. Dat
asiel draait dan wel voornamelijk op vrijwilligers en giften, maar er zijn ook medewerkers die worden betaald door de gemeente La Nucia.
Op meerdere plaatsen zijn Jeu de Boules
banen te vinden en als er meer nodig zijn,
wordt dat gewoon even geregeld zoals wij
hebben ervaren met de banen bij de club.
Verschillende urbanisaties hebben ook nog
een eigen zwembad of tennisbaan.
Een wonder, en er zijn nog veel voorzieningen waarvan we niet weten.
Bij deze gemeente krijg je een beetje het
gevoel dat we in Nederland iets verkeerd
doen….
Redactie

www.lanucia.es/noticias
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Restaurant LaCena by Nola
NU OOK IN CALPE !

Dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur
U kunt bij ons op elk moment van de dag genieten van verse en huisgemaakte
gerechten met een goede huiswijn en leuke bediening!
Ontbijt met verse
jus d'orange, mini
baguettes,
beenham, kaas, jam
en uiteraard een
lekker kopje koffie
voor € 8,95 p.p.

Lunch met een verse
rustieke baguette, verse
pasta, salade of
bijvoorbeeld een lekkere
saté met huisgemaakte
friet
€ 10,95 p.p.

Diner met keuze uit
diverse vlees en
visgerechten.
Of kies voor een
wisselend 3- gangen
menu vanaf
€ 15,95 p.p.

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

Wij hopen u snel in ons restaurant tegemoet te zien!
Hartelijke groet, Laura & Richard
LaCena by Nola, Av. del Albir 58, El Albir (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen belt u met +34 966 864 190
Ook in Altea, Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: 965 779 771
Mail: lacenabynola@outlook.com
Ook in Calpe Calle Dinamarca 4, tel: 965 977 894
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Mededelingen
Boeken-rubriek

Voor het Nieuwe jaar
Oeverloos getinder en getwerk

We mogen aannemen dat er door onze
leden veel wordt gelezen. Misschien
minder dan vroeger
toen we nog een
bloeiende NVCBbieb hadden maar
(hopelijk) zullen de
meesten zich toch
wel regelmatig in een goed boek of
minstens een e-reader terugvinden.

Getwitter voor een gil n snapchat n seconde
Facebook of skypen n whatsapp of alweer een sms
Leven doen we nog amper denkbeeldig des te meer
Vriend en volgers duizenden althans we menen dat
Niemand wil nog buiten zonder n lijst van allerlei
Maar is die wereld dan zoveel beter t verbergen
Achter een scherm van droom en goochel huichel
T virtuele haast reëler dan het werkelijke bestaat
Daarom aan het eind van weer een jaar
Geen deel noch like vergeet emoticion

Als lezer herken je dan wel het gevoel
dat je soms een boek aan het lezen bent
dat zo geweldig en meeslepend is dat je
dat wel met anderen zou willen (moet)
delen!

Enkel een zelfgeschreven mijmering
Met een invitatie kom eens langs
Dan vieren we als voorheen
Met n babbel en een glas
Over hoe het vroeger

Daar willen we in dit blad een mogelijkheid voor maken. Dus heeft u een
geweldig boek te pakken, beschrijf dat
boek zo boeiend mogelijk en wij plaatsen dat verhaal natuurlijk in deze Por
Favor!

Echt beleven was.
Barts Blog

Omdat we tegenwoordig veel e-boeken
lezen is het technisch mogelijk elkaar
de meest favorite boeken toe te sturen.
Nou zit dat auteursrechtelijk een beetje
moeilijk maar er zijn mogelijkheden
dat te doen.
Dus ook als u weer eens een e-boek
heeft dat zoveel indruk maakt dat u het
met anderen wilt delen, geef dat dan
door aan de redactie zodat de geïnterresseerde lezer het kan lezen.
U kunt ook spontaan een boek beschrijven en het verhaal direct naar de
redactie sturen. We zijn benieuwd!
Redactie
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Martin Hamers
Tijd = Tiempo
Vorige keer was ik bezig met het begrip jaar
en de tijd in het algemeen.Ik zal deze keer
proberen daar nog even verder over uit te
weiden.
Vroeger sprak men nog enigszins deftig van
het jaar onzes Heren oftewel el año de gracia.
Na het teloorgaan van de godsdienst drukken
we ons vaak heel anders uit.
Ik weet niet of u dat soort vrouwen kent maar
het schijnt dat er zijn die een beetje proberen
te smokkelen met hun leeftijd.
Hun aangegeven leeftijd wil nog wel eens afwijken van de op hun paspoort vermelde geboortedatum.
In het Spaans zeggen ze tegen dit verschijnsel:
quitarse años de encima = jaren eraf halen
ofwel: Er jonger uit willen zien of zich jonger
willen voordoen. Sommigen zijn tot alles
bereid om dit spook-beeld verre van zich te
houden.

atracción de la novedad mientrás ha
desaparecido en u zegt er natuurlijk meteen
bij dat dit laatste natuurlijk niet op haar slaat.
Stel dat zij nu tegen u zegt dat zij una noticia
(nieuwtje) heeft dat está recién sacada del
horno (vers uit de oven) zou u dan begrijpen
dat ze bedoelt dat dat nieuwtje heet van de
naald is, zoals wij zeggen en........ dat het haar
echtscheiding betreft van die vervelende vent
van haar. Zij bekijkt u tijdens het vertellen
van dit ver-haal overigens met een blik die
verraadt dat zij zich intussen al een beeld
gevormd heeft van haar nabije toekomst en
dat jij daar onder-deel van uitmaakt. Maar, jij
bent natuurlijk ook geen groentje (un novato)
meer op het gebied van de liefde.

Men zou je kunnen beschrijven als een toro
corrido (doorgewinterde jongen) of zelfs als
een soldado veterano (oudgediende) met vele
jaren frontervaring in de echtelijke liefde en
dus maak je snel en gehaaid een terugtrekkende beweging die je in de veilige omgeving
Vroeger dachten wij allemaal dat met de jaren van je eigen tuin terugbrengt.
het verstand zou komen (con los años viene el Tsjee....nog nét op tijd......gered door de bel
juicio (of: la razón)) en bij sommige mensen zeg maar..... Vooral toen ze tegen je zei: y
is dat ook inderdaad gebeurd.
estás hecho un chaval = je ziet er nog hartBij anderen is sinds het doorbreken van de
stikke jong uit ja, tóen begon je toch écht hard
verstandskies (la muela del juicio) weinig ge- te twijfelen zowel aan haar gezichtsvermogen
beurd in de bovenkamer en kan men soms eer als aan haar beoordelings capaciteiten.
-der spreken van enajenación mental oftewel Poeh, poeh, was dát schrikken. Vlug wegweverstandsverbijstering.
zen en terug naar je eigen vrouw en de kalmte
van het dagelijkse bestaan.
Met Nieuwjaar beginnen we allemaal opgewekt met: ¡¡Feliz Año Nuevo !!
De oplossing van vorige week: agua pasada,
Met het begin van de lente kunt u denken: año no mueve molino = gedane zaken nemen geen
nuevo, vida nueva. Een nieuw jaar en een
keer (letterlijk: water dat de molen voorbij is
nieuw leven. Wij zeggen hier: een nieuwe len- brengt die niet meer in beweging) No saques
te, een nieuw geluid.
a relucir los trapos viejos = haal geen oude
lappen tevoorschijn.
Intussen zijn we een dusdanig stuk gevorderd Hoe zeggen wij dat ook weer ??
in het jaar dat we rustig kunnen zeggen: nou, In de oplossing zit wel een écht Hollands
voor mij is het nieuwe er intussen wel af.
beeld.
Als u dat tegen uw Spaanse buurvrouw wilt
zeggen, dan kunt u dat verwoorden met: la
Saludos de Martin
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Sudoku

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

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 965 847 010
www.alhama.eu
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In gesprek met Ria en Harrie van Eupen
Beiden
tachtigers
geboren in
Eindhoven
en in het
nieuwe jaar
59 jaar met
elkaar getrouwd.
Omdat ik ook in Eindhoven geboren ben
was het geen toeval toen bleek dat ik in de
eerste klas van de katholieke lagere school
onderwijs had genoten van de zus van
Harries vader, juffrouw Van Eupen.
Harrie werd na het gymnasium ambtenaar, eerst - onbezoldigd - in de gemeente
Son en Breugel daarna bij de provincie
Noord Brabant. Toen hij het diploma
Gemeente-administratie-1 haalde ging hij
als werkstudent rechten studeren in
Utrecht. Hij ging werken bij de gemeente
Den Bosch. Toen hij afstudeerde werd hij
daar hoofd van de afdeling Onderwijs,
Sport en Recreatie en reisde elke dag met
de trein van Eindhoven naar Den Bosch
v.v.
Ria volgde na de lagere school en mulo,
Montessorionderwijs voor kleuterleidster
in Nijmegen. Ze reisde samen met vriendinnen die de zelfde opleiding volgden.
Toen ze haar studie had afgerond was er
niet meteen een baan voor haar in het
kleuteronderwijs. Ze ging zolang haar
vader helpen die een bedrijf had in Den
Bosch en reisde met de zelfde trein waarin
ook Harrie zat. Ze kende Harrie alleen van
verhalen van een vriendin die hem kende
van het volleyballen.
Toen Ria hem zag zitten in de drukke
ochtendtrein zocht ze hem op en voelde
zich wel “veilig” in zijn omgeving.
Tegenwoordig wordt er in treinen nagenoeg niet meer met elkaar gepraat.
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De meesten zijn druk met hun mobieltje en
hebben oordoppen in.
Toendertijd had je nog wel gesprekken
met elkaar in de trein. Zo ook Harrie en
Ria en van het een kwam het ander. Ria
hoefde op een gegeven moment Harrie niet
meer op te zoeken in de trein omdat hij
haar dagelijks stond op te wachten en
samen een plekje daarin opzochten.
Dat duurde tot Ria in 1954 een baan als
kleuterleidster vond.
In de trein was echter een basis gelegd
voor een goede vriendschap die uitgroeide
tot een serieuze relatie.

Harries serieuze karakter en de levenslust
van Ria vulden elkaar prima aan vonden
de ouders van beiden en in 1961 trouwden
ze.
Vanaf zijn 35e werd Harrie directeur Welzijn bij de gemeente Eindhoven.
Toen ze trouwden stopte Ria als kleuterleidster en ze kregen zelf 3 kinderen, waarvan de oudste inmiddels 57 jaar oud is.
Ze volgde een cursus IVN (Informatie
voor natuureducatie).
Ze nam de kinderen van de Van Eupenschool waar ook haar eigen kinderen op
school gingen mee het bos is om ze te
laten beleven hoe leuk, gezond én
belangrijk de natuur is en informeerde ze
over de flora en fauna. Begeleidsters die
dat werk deden werden “bosmoeders”
genoemd.
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(De school kreeg de naam van de oudste
broer van zijn vader die wethouder was in
Eindhoven en overleed bij een noodlottig
ongeval).
Na 40 dienstjaren Harrie stopte het werk
als ambtenaar. Zijn rechtenstudie was
echter niet voor niets geweest omdat hij
daarna functioneerde als plaatsvervangend
kantonrechter. Hij deed strafzaken voor
Eindhoven en Helmond.
Ouders wiens kinderen met justitie in
aanraking kwamen vroegen rechter Harrie
hun kinderen stevig aan te pakken opdat
zij in het vervolg beter zouden gehoorzamen. Zo ging dat vroeger.....!

Januari 2020

Ze bezochten ondermeer Bocairent (Font
Roja), Montfort el Cid (Moros y Christianos op 8 december), Caravacca de la
Cruz, Orihuela (historische markt), Albufera (zoutmeren), Xativa en Gandia (kastelen en paleis Borgias), Javea, Saguntum,
Grotten San Josep en Benidoleg en ieder
jaar een bloesemtocht.
Op de camping ontmoetten ze Christien
den Hartog en zij zorgde dat Ria en Harrie
in 1998 lid werden van NVCB en konden
bridgen. Harrie bridgete al heel lang en
leerde Ria ook dit spel te spelen. Ze zijn
goede bridgers en speelden van begin af
aan in de A lijn bij NVCB.
Als er reizen worden georganiseerd bij
NVCB gaan ze ook graag mee. Ze denken
nog met veel plezier terug aan de reis naar
Granada bij NVCB die was georganiseerd
door Ank en Toon Akkermans. Verder
eten ze graag mee als er wordt gekookt
door de keukenbrigade.

Harrie en Ria hielden van kamperen. Een
goede collega kantonrechter uit Maastricht
vroeg hen mee voor een campingreis
“Routes des Vins” vanuit een campingclub
uit Dijon. Daar ontmoetten ze de zwager
van die kantonrechter, waarmee ze hechte
vrienden werden; op diens aanraden kwamen ze in 1998 terecht op Camping
Benisol, in Benidorm.
Een andere goede vriend uit Eindhoven
attendeerde hen op een katholieke parochie
in Rincon de Loix, aanvankelijk een
restaurant (!), later in een tot kerk omgebouwde parkeergarage (!) onder een
flatgebouw. Om de kerk te spekken
organiseerde de aalmoezenier die de kerk
daar leidde vele reisjes in de omgeving.
Harrie hielp mee een bereidde de reizen
vaak voor en functioneerde dan als gids en
maakte iedere keer een liedje.

Inmiddels wonen ze sinds 5 jaar in een
comfortabel appartement in Cervantes in
Benidorm en verblijven hier elk jaar 5
maanden. Ze vinden het wel jammer dat
NVCB verhuisd is naar La Nucia waardoor ze langer moeten reizen, maar begrijpen wel waarom dat nodig was.
Naast de activiteiten op de club slaan ze
regelmatig een balletje op de golfbaan van
Las Rejas. Met de Vlaamse club gaan ze
komende zondag naar Oliva, naar een
Flamenco show. Ria spijt het een beetje
dat ze dat al hadden geboekt omdat dan bij
NVCB ook het kerstdiner wordt gehouden.
Ik wens beiden prettige Kerstdagen en
bedank voor het gesprek.
Marianne de Wit, redactie
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Ik las in El PAÍS
“Vat oe fiets!”
Dat zeggen ze in Brabant, tenminste als je
in De Peel woont. Boven de grote rivieren
klinkt het: “Pak de fiets!” En in Spanje is
de leuze: “Toma una bici!”
Spanje is natuurlijk niet een land waar
massaal gefietst wordt, zoals in Nederland.
Dat komt ook naar voren in de
Barométro de la Bicicleta die
gepresenteerd werd op de
klimaattop afgelopen december in Madrid. Maar ongeveer
50% van de Spanjaarden in de
leeftijd van 12 tot 79 jaar
klom in 2019 met enige
regelmaat op de fiets.
Er zit wel een stijging in want
twee jaar geleden was het nog
ruim 48%. Het gaat dan wel
om 20 miljoen mensen. Iedere twee jaar
worden door de RCB (Red de Ciudades por
la Bicicleta, een Netwerk van Fietssteden)
interviews afgenomen. Wat kwam er uit de
vragenlijsten? Maar zo’n 1,5 miljoen
mensen gebruiken iedere dag de fiets en 4
miljoen een paar keer in de week.
Nu is Spanje met zijn landschap van
heuvels en hellingen natuurlijk nooit een
land geweest waar het voor de hand lag om
snel even de fiets te pakken. Maar er is wel
iets bijzonders aan de hand.

Volgens de RCB was het vroeger
gevaarlijker op de weg. De auto’s hielden te
weinig rekening met fietsers.
Bovendien kwam fietsendiefstal ook vaak
voor. Vrouwen lieten zich hier kennelijk
eerder door afschrikken dan mannen.
Tegenwoordig wordt er veel meer gedaan
aan de infrastructuur. Er zijn
meer afgebakende fietspaden
of fietsstroken op de weg,
waardoor ook veel Spaanse
vrouwen zich veiliger voelen
en de fiets nemen.
Bovendien zijn vrouwen ook
op andere gebieden mondiger geworden. Denk ook
maar eens aan de MeToodiscussie.
Dus de fiets wint ook in
Spanje aan terrein en er wordt ook meer
rekening gehouden met fietsers. Als we
alleen eens kijken wat er hier de laatste
jaren aan de Costa Blanca is bij gekomen
aan fietspaden. En ook in Valencia zijn er
fietsvriendelijke routes uitgezet voor de
wielrijders.
Wat dat betreft valt er nog een klus te klaren in Madrid, waar de smog door de vele
uitlaatgassen vaak te snijden is. Niet zelden wordt er hierbij gekeken naar Amsterdam, wat volgens de Nederlandse ambassadeur Matthijs van Donzel, beschouwd
Tot voor kort waren het vooral de Spaanse wordt als hét paradijs voor fietsers, sinds
mannen die zich per fiets verplaatsten.
het “Witte fietsenplan” van de hippies.
Namelijk 50% mannen tegenover een kwart Natuurlijk speelt ook de aandacht die er is
van de vrouwen. Zo stond het er tenminste voor gezond bewegen een rol. En als dan
voor in het jaar 2010. Maar de vrouwen zijn ook nog, volgens de plannen van de RCB,
intussen wel begonnen met een inhaalin de binnenstad de maximumsnelheid
slag.Want terwijl het aantal fietsende
verlaagd wordt tot 30 kilometer en het
mannen ongeveer gelijk is gebleven is het
aantal auto’s flink afneemt, zullen de
aantal fietsende vrouwen in 2019
fietsende Spaanse mannen én vrouwen zich
opgelopen tot 42%. Ieder jaar nam het
helemaal happy voelen.
aantal fietsende vrouwen met 5% toe.
Wat is daarvan de oorzaak?
Chris van Gennip - van der Scheer
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Computers
Hier het normale
toetsenbord, even
Wat langer
drukken op de
spatiebalk…..

Weer eens wat over de iPad
Voor hen die de Apple updates voor hun
iPad of iPhone bijhouden zal het zijn opgevallen dat we inmiddels bij IOS 13.3
zijn aangeland.
Elke update brengt weer nieuwe bekende en onbekende mogelijkheden, het is
haast niet bij te houden.
Toch blijkt het nuttig om je eens in die
nieuwigheden te verdiepen want er zitten
soms hele mooie ontwikkelingen bij.

En het toetsenbord
wordt een “touchpad” voor correctie
en kopieren!
JdK

Zo is voor het verbeteren van tekst in
een email of ander document een heel
mooie truc bedacht. Tot nu toe moesten
we moeizaam de cursor met een soort
vergrootglaasje op de juiste plaats manoeuvreren om de fout te herstellen.
Nu druk je even wat langer op de spatiebalk en het toetsenbord verandert in een
soort touchpad zoals we die kennen op
een laptop PC. De cursor kan nu met
vinger op het “touchpad” naar elke plaats
in de tekst worden gestuurd en daar
worden geplaatst, werkt verbluffend
goed!
Druk je met twee vingers op het
“touchpad” dan wordt de tekst geselecteerd om te knippen of te kopiëren.
Hiernaast schermafdrukjes van hoe dat
er uit ziet.
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA
A7
Gasoleria

TANDARTS

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom

ALTEA LA VELLA
96 548 75 34

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

Altea

Nederlandstalige

Altea La Vella

URGENCIAS
639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

DIGITAL CALPE
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De Gota Fria

Wat is een DANA of gota fria in Spanje
De DANA staat bij de mensen beter bekend met de oude term “gota fria”, een
term die komt van de vertaling van het
Duitse woord “Kaltlufttropfen”, waarvan
de vertaling bij benadering “vallende koude lucht” is terwijl de “gota fría” letterlijk
“koude druppel” is.

De DANA is een meteorologisch verschijnsel dat zich in de herfst in het westelijke Middellandse-Zeegebied afspeelt, met
name langs Valenciaanse kust en op de
Balearen eilanden.

De DANA vindt in principe altijd plaats na
de zomermaanden aangezien er een warme
De term “gota fría” is vervangen door de
zeelucht nodig is die met koude lucht moet
meer wetenschappelijke term DANA wat
botsen.
een afkorting is van Depresión Aislada en De overschakeling van de zomer naar de
Niveles Altos. Het is dus vrij normaal in de herfst is weliswaar de tijd van het jaar dat
weerberichten de term DANA te zien maar de effecten van de DANA het meest te
in de volksmond wordt nog steeds gespro- merken zijn.
ken over de “gota fría”.
Weerexperts zeggen echter dat een “gota
Het weerverschijnsel gaat gepaard met
fría” of DANA ook onder de juiste omzeer hevige regenval en storm, vaak met
standigheden kan plaatsvinden gedurende
windsnelheden tussen de 100 en 200 km/u. andere jaargetijden.
Door de grote hoeveelheid regen en in dit
geval ook sneeuw neemt ook de tempera- In de winter en lente valt de regen en storm
tuur af. Een DANA is normaal gesproken van een DANA echter niet zo op terwijl
van korte duur maar is wel kort maar
het toch klimatologisch bewezen is dat dit
krachtig.
veroorzaakt wordt door een DANA.
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www.eurocarslanucia.com
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Buena Vista
Conde de Altea
tel. 965841636

Beoordeling
Sfeer
6,9
Prijs
7,1
Bediening 7
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Op een bewolkte dag in Altea, loop ik op de boulevard en kom ik een
bekende tegen die me wat te drinken aanbiedt en we zijn ter hoogte van
Buena Vista. Zegt ze “hier heb je een koffie met appeltaart en gebak
voor maar € 2,75”. Nou daar zeg ik geen “nee” tegen. Een Hollandse
serveerster brengt al vlug de heerlijke appeltaart met slagroom. Je zit
hier echt prachtig met het uitzicht: echt een BUENA VISTA en voor
deze prijs in Altea.
Niet lang daarna gaat het gesprek over het dagmenu dat ze hier serveren. De mensen die hier geweest zijn zeggen: “perfect die Carpaccio,
Hollandse biefstuk en Dame Blanche. Die ze serveren voor € 12,50.
Het zijn keuzes uit het dagmenu. “Nou”, zeg ik tegen de serveerster, “ik
kom dit morgen hier eten”.
De volgende dag loop ik hier om 12.30 uur naar toe en bestel het dagmenu. Helaas is de Hollandse biefstuk er niet, deze is vervangen door
een schnitzel.
Welnu, mijn lief neemt de kippensoep uit het menu en ik de carpaccio
als voorgerecht. Ze is erg te spreken over de heerlijke gevulde kippensoep en ik over de carpaccio met truffelsaus. Als ik nog even vraag om
olijfolie en azijn wordt die gebracht in kleine kuipjes. Op tafel staat een
mooie zout- en pepermolen (speciaal zout en 5 kleuren peper). Hele
lekkere carpaccio met een toefje sla en pijnboompitjes.
Als hoofdgerecht gaat mijn lief voor de zalm met frites en sla. Het is
een mooie moot zalm. Aan de sla is ui, komkommer, ei, aardappelsalade
en een mayo-dressing toegevoegd. Ondertussen snoept ze van de pindasaus van de saté van mijn hoofdgerecht ook met de sla en frites. Ruimschoots voldoende voor mijn buikje.
Het toetje is inderdaad een Dame Blanche: 2 bolletjes ijs met slagroom
en chocoladesaus. Ondertussen meldt zich een muzikant op de boulevard met een leuk muziekje,
Bij het eten drinken wij een glas Verdego (€ 2,75), een mooie witte wijn
met een zoetje en een zuurtje alsmede een flesje plat water (€ 2,00).
We vragen de rekening en die komt uit op een totaal van € 34,50.
Het terras zit behoorlijk vol. Er worden allerlei drankjes: wijn, bier en
cocktails en mooie borden vol met sla geserveerd.
Ik kijk nog even op de tapaslijst met het oog op een volgende keer.
Het was een geslaagde middagmaaltijd.
Smulpaap, Jean G
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Zaterdag 8 februari
NVCB Voorjaars-autopuzzeltocht!
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Special Las Coronas

€ 18.95

Het komt er weer aan!
Onze jaarlijkse auto-puzzeltocht.
Altijd weer een leuk evenement om
aan mee te doen.
Die datum is niet zomaar gekozen,
in de eerste weken van februari
mogen we verwachten dat de
amandelbloesem weer volop in
bloei staat. Ook alle andere natuur
van de Costa is dan al weer
helemaal uit de
winterslaap
zodat, naast
het puzzelen,
ook de rit zélf
helemaal de
moeite waard is.

Menu Las Coronas

Elk jaar is het weer een verassing
hoe mooi het achterland van de
Costa is. Overal indrukwekkende
uitzichten en schilderachtige bergdorpjes, maar het mooist is toch wel
de al genoemde amandelbloesem.
Pas dan zie je hoe oneindig veel
amandelbomen er in deze streken
te vinden zijn. Normaal vallen ze
niet op maar als ze allemaal tegelijk
in bloei staan, is het alsof er geen
ander boomsoorten meer zijn!

 Varkenshaas medaillons met aardappel-

 Franse uiensoep
 Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise

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

 ´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise

 Garnalenkroket met whisky cocktailsaus


 Kogelbiefstuk met pepersaus
 Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade

Dus zet alvast
in uw agenda:
8 februari
Autopuzzeltocht met
na afloop een
gezellig etentje
op de club!

puree en Calvados saus

 Tagliatelle met kipfilet, bacon, rucola,
Parmezaan en pesto

 Thaise viskoekjes geserveerd met salade
en een zoete chili saus


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

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

Redactie
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Cortado buiten Spanje
Hoe bestel je een ‘cortado’ buiten
Spanje?

De koffievariant cortado is bij de Spanjaarden (en bij de toeristen) zeer populair
en voor velen zelfs een vervanger voor
het dessert als men in een restaurant eet.
Het komt inderdaad vaak voor dat men in
plaats van een nagerecht slechts een
Cortado bestelt, iets waar ik mezelf ook
steeds meer op betrap. Maar wat nu als de
Spanjaarden naar het buitenland gaan en
ook daar een Cortado willen drinken.
De koffie cortado is een espressovariant
waaraan slechts een klein beetje warme
melk wordt toegevoegd, vaak maar niet
altijd geserveerd in een klein glas.
Spanjaarden in Nederland of België
hebben het moeilijk want er bestaat geen
Nederlandse/Belgische variant.
Een koffie verkeerd is namelijk meer te
vergelijken met een Café con Leche en
daarnaast wordt er geen espresso gebruikt
maar gewone koffie.
Vaak wordt er dan maar een macchiato
besteld wat in Nederland/België bijna
overal te vinden is.

Overigens verschilt de cortado wat betreft
naam ook weer in Spanje want de cortado
heet in Catalonië “tallat” en in het
Baskisch “ebaki”. Ben je in Portugal dan
noemt men de cortado weer “pingo” of
“garoto”.
In Italië is de Spaanse cortado variant de
“caffe macchiato” wat men niet moet
verwarren met de “latte macchiato” want
dat is precies het tegenovergestelde, veel
melk met een klein beetje koffie.
Spanjaarden die in Frankijk op vakantie
zijn moeten voor een Cortado versie een
“cafe noisette” vragen of een “cafe
avellana”. In Engeland is er geen versie
voor een Cortado maar zal de Spanjaard
toch een beetje Engels moeten spreken
om een koffie te bestellen met een “drop
of milk” of een “cloud of milk”.
De cortado is eigenlijk een espresso met
een klein beetje warme melk om de koffie
minder bitter te maken. Tegenwoordig
echter lijken het steeds meer kleine
capuccino’s met opgeklopte melk en
soms zelfs een decoratie erop.
De Cortado wordt in Spanje vaak
gedurende de dag gedronken terwijl een
Café con leche iets voor de ochtend is,
een grote kop koffie met warme melk
waar men dan iets zoets in kan dompelen.
Hou je niet van melk dan drink je een
Espresso of Cafe solo en heb je wel trek
in een beetje alcohol zonder dat iemand
dat ziet, dan drink je een carajillo,
probeer het maar eens.
Drink jij ook vaak een cortado als je in
Spanje bent (of woont)? Doe je dat dan
het liefst in een glas of niet?
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Weetje

Koude douche

Minder snel verkouden
We worden er allemaal weleens getroffen door een verkoudheid.
Wanneer je je dagelijkse douchesessie afsluit door 30 seconden
onder een koude straal te staan, heeft dit een positief effect op je
afweersysteem en word je minder snel verkouden.
Een koude douche geeft je ook energie, verbetert je bloedcirculatie, maakt je huid gezonder, verbetert je emotionele veerkracht en
nog veel meer.....Omdat je lichaam opeens wordt blootgesteld aan
extreme kou, moet het zich verweren tegen ziektes en krijgt je immuunsysteem een boost.’ Uit het resultaat van verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat er meer witte bloedcellen worden aangemaakt – dit zijn de virusbestrijders van ons lichaam.
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Liever in Spanje blijven met 24 uurs zorg?
Dat kan met uw eigen zuster in huis!
Al geruime tijd woont of verblijft u in Spanje. Indien u of uw partner
niet meer zelfstandig thuis kan zijn, bent u op zoek naar een prettige
oplossing van zorg, waardoor u kunt blijven genieten van uw verblijf in Spanje.
Zuster in Huis, biedt 24 uurs zorg als een prettige oplossing.
Zuster in Huis werkt met Europese verzorgenden die speciaal voor u naar Spanje
komen en tijdelijk, bij u inwonen. Hierdoor is uw zorg persoonlijk en exclusief.

Onze zorg kan betaald worden uit het Persoons Gebonden
Budget (PGB)
Voor een PGB dient u nog wel ingeschreven te zijn in Nederland.Wij zijn uiterst
deskundig bij het regelen van de benodigde zorgovereenkomsten en om onze
zorg uit PGB vergoed te krijgen.Bent u resident in Spanje, dan kunt u geen beroep
doen op het Nederlandse zorgstelsel. U dient de kosten voor de zorg dan zelf
te betalen.

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

Prettige Zorg

Goede Zorg

Costa Blanca exclusief met: Anneke Integral Care Services.

Meer weten over onze 24 uurs zorg?
Voor meer informatie of het inplannen van een huisbezoek kunt u contact
Betaalbare Zorg
opnemen met ons kantoor +31-10-4659797 of mailen met info@zusterinhuis.es
U kunt ook bellen met Anneke Integral Care Services in Spanje; +34 966 814 034
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Foto galerij
NVCB-Kerstdiner 2019
22 december hadden we weer ons traditionele Kerstdiner. In een warme, gezelige sfeer
werd genoten van een klasse menu rond hertenbiefstuk of tournedos, bedacht en bereid
door onze gelegenheids-topkok Rein, natuurlijk bijgestaan door onze onovertroffen
keukenbrigade. Restaurant Buena Vista sponsorde de niet geringe hoeveelheid wijn en
zelfs de Kerstman kwam de sfeer nog eens extra opvrolijken. (foto´s Willem Ruijs)
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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.
Pagina 44

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 42

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

Al 18 jaar uw
vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

————————————————–—-

Te koop
Mooie 50cc scooter
Slechts 500 km op de teller.
APK tot 2020
Vraagprijs slechts 500 euro
Tel: 0031 630 190 610
————————–—————————Puntgave laptop computer,
Acer Aspire E17
!7” scherm, 500 GB HD..
In prima staat, zeer weinig gebruikt.
Mag voor 150 euro weg.
Tel: 0031 619182009
——————————————————
Inklapbaar logeerbed incl. matras 190 x 80
cm. Nooit gebruikt, nog in originele nooit
geopende verpakking. Nieuwprijs was € 130,nu af te halen voor € 75,-.
Tel. 0031 642 074 289.
————————————————–—Scootmobiel, stevig professioneel met comfortabele vering 3 wiel model.
Voorzien van richtingaanwijzers, verlichting,
claxon, draaibare stoel met verstelbare rugen armleuningen. Maximum snelheid 25 km
per uur, actieradius afhankelijk van gebruik
tot 40 km, voorzien van nieuwe accu’s incl.
half jaar verzekering. Vraagprijs € 850 euro.
Tel. 0031 642 074 289.

————————————————
Gevraagd
Ik zoek een goede hogedrukspuit om
over te nemen.
John, 648 772 105

————————————————

Januari 2020

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

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Trombosedienst
Maandag en donderdag
8.30 - 9.30 uur
Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team biedt u
verpleging en verzorging aan op alle niveau’s.
Tel.: 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Tel.: 965 867 801 (24 uur)
info@euroclinicarincon.com
C/. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via onze
website: www.euroclinicarincon.com
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UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal
 Volledige begeleiding bij aan- of verkoop
van uw woning
 Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen
 Database met klanten die op zoek zijn
naar een woning in Spanje
 Aanbod woningen aan de Costa Blanca,
Costa Calida tot aan Costa de Almeria
Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.
Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea
(2 minuten lopen van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es

Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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Dinsdag 10 december was het weer zo ver: De Kerstdrive !
Met een opkomst van 38 leden was het duidelijk, dat iedereen er zin in had.
Met op de tafeltjes kerstkransjes/kerstchocola en in de pauze een lekker stukje
banketstaaf werd het een gezellige middag. En wat waren de kaartenbakken
weer mooi schoon! Nogmaals hartelijk dank Anneke Carriere!
Aansluitend werd een buffet gepresenteerd (en gemaakt) door Annemieke Post met haar keukenbrigade. Met warme gerechten, zoals hete garnaaltjes, saté, gehaktballetjes en kippenlevertjes in spek
gerold, alsmede koude schotels met zalm, vitello
tonnato, salades, gevulde eitjes en meloen met ham
etc. een luxueus en zeer lekker buffet. We hebben
gesmuld. Wat ons betreft ook een aanrader voor de
andere afdelingen.
Met dank ook voor de bediening aan de bar door Wim de Vos, Cobi Fuchs en
Bep van Kessel, die heel wat glazen hebben gevuld en afgewassen, zodat
niemand op een droogje hoefde te zitten.
Tijdens het smikkelen maakte Rona le Doux de uitslag bekend en gingen de
nummers 1 en laatst met een lekkere fles wijn naar huis.
Al met al een zeer geslaagde Kerstdrive 2019, niet in de laatste plaats door
alle organisatie, die onze spelleidster Rona verricht heeft, zodat alles vlekkeloos verliep.
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een heel goed en gezond 2020 !!
José Smit
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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
Heupklachten
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de praktijk is
een pijn die rond de heup zit. Deze pijn straalt dan vaak uit in de bil,
lies en via de buitenkant van het bovenbeen naar de knie. Daarbij is
dan ook vaak het gevoel dat er door de knie gezakt wordt en liggen
in bed op de pijnlijke zijde is vrijwel onmogelijk.
Veelvuldig wordt gedacht dat er sprake is van slijtage van de heup of
slijmbeursontsteking in de heup. 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 raakt vaak de slijmbeurs geïrriteerd en door deze standsverandering is de stand van de
knie onder de heup afwijkend. Hierdoor ontstaat
er instabiliteit en zakken
mensen met deze klacht
vaak, zonder pijn, door
hun knie heen. De pijn aan
de buitenkant van het been
wordt veroorzaakt door het
onder hoogspanning staan
van een spier die aan de
buitenkant van het been loopt (iliotibial
band) en aan het kniekapsel is aangehecht.
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
onmogelijk is. Daarbij kan er ook sprake
zijn van irritatie van de ischiaszenuw die
een tinteling of diepe pijn geeft in het
gehele been.

Deze klacht is dus een complexe aandoening met vele biomechanische verbindingen die elkaar beïnvloeden en een uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken.
U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose
essentieel is om deze klacht goed te kunnen behandelen. Het is dan
ook van essentieel belang om
bij deze aandoening alle aspecten van de klacht te behandelen. Dus alleen het gewricht
of de spier aanpakken is niet
voldoende. Wij speuren alle
oorzakelijkheden met gevolgen op en om van de klachten
af te komen, zal dit in zijn
geheel worden behandeld.
Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd
in het behandelen van bovenstaande
klacht en helpen elke dag veel mensen
van deze klacht af. Ook als u al alles geprobeerd heeft, is het waard onze visie
erover te laten gaan.
U hoeft echt niet altijd met deze klacht te
blijven rondlopen!
Jason Gast

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

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

Technische vragen

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

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