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Pagina 3

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 43

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

april 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
Anne van Empel

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
0031 652 084 477
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
Op donderdagavond 12 maart hadden we om 19.00 uur een
bestuursvergadering en het onderwerp “Corona-dreiging”
niet op de agenda staan. We waren het er wel over eens dat
we het daar eerst over moesten hebben. Wat doen we; er
staat binnen de NVCB veel te gebeuren: de Tapasdag, het
diner van de klaverjasgroepen en nog veel meer, o.a het
Indische buffet. We besluiten om alles door te laten gaan en
zullen per dag bekijken hoe de situatie is en dan weer een
beslissing nemen.
Op vrijdag 13 maart begint de keukenbrigade om 08.30 uur met inkopen te doen en de
pannen worden op het vuur gezet om te starten aan de voorbereiding van de weekendevenementen.
Dan is het vrijdag 14.30 uur; er komen berichten binnen via de media en speciaal de
Spaanse, dat het best een heel vervelend virus is en voor de mensen op leeftijd een
risico. Toen kwam het bericht dat de Spaanse regering zelfs de noodtoestand had
uitgeroepen en dat na het weekend het hele land op slot zou gaan.
Om 16.30 uur het bestuur bijeengeroepen en besloten NU dicht te gaan. Dus alle
inkopen en voorbereiding voor Jan met de korte achternaam, maar we konden geen
risico nemen met de gezondheid van onze leden.
Ja en nu zit het clubgebouw op slot minimaal tot 1 april en dat is een trieste aanblik.
We blijven echter positief en zo gauw als het kan gaan we weer open en op de oude
voet verder. Als we realistisch zijn, is de kans dat we na 1 april weer opengaan echter
niet groot. Wel een heel ander einde van het seizoen dan we ons hadden voorgesteld.
We hebben als club dit seizoen juist zo goed gedraaid en dat is ook een beetje af te
lezen aan ons ledenbestand. Ik kreeg van Wim Heijnen een bericht dat we de 200
leden zijn gepasseerd!
We hadden nog veel om naar uit te zien en wat genoten we nog na van de jaarlijkse
autopuzzeltocht waarbij onderweg van alles te doen was van oliebol tot muziek. Wat
hebben we ook allemaal gelachen bij de Entertainment voorstellingen en wat heeft de
groep weer een fantastische show neergezet. Ik was er zelf door familieomstandigheden niet bij, maar ik heb hele leuke reacties gehoord.
Marja en Jan Beems bedankt hiervoor, het was misschien een moeilijke bevalling
maar alle respect voor de mensen die hier aan hebben meegewerkt.
Normaal wordt het hier in april al zomer kan het genieten van de warmte kan beginnen. Iedereen krijgt weer een brede glimlach op zijn/haar gezicht. De mannen trekken
de korte broek weer aan en de vrouwen de jurkjes of rokken. Deze zomer zal anders
zijn, maar hopelijk blijven we gezond en WE ´LL MEET AGAIN in
september….!
René Oosterbroek, voorzitter
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Evenementenkalender
September
Ma
Zon

2
22

NVCB gaat weer open!
Onze Dart en Sjoelmiddag met lekkere hapjes.

Zat
Zon
Zat
Don
Zon

5
13
19
24
27

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

Ma
Vrij
Zon
Zon
Don

4
8
10
17
21

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

Zon
Don
Don
Zon
Ma

8
12
12
22
23

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

Zon

5

Zon
Zon

19
26

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

Zon
Zat
Zon
Vrij
Zat

2
8
9
28
29

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

Zon
Zon
Don
Zon
Zon

1
8
12
15
29

Zon
Ma

12
27

Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
Canto Felice koor met maaltijd.
Lezing artrose
Maaltijd Chef Rein, tapas verrassingen!
PaasBingo
Let op! Deze kalender is een
Paasbrunch
voorlopige planning, let altijd
Koningsdag BBQ
op de mailings en de affiches!

Zon
Zon

10
21

Moederdag met Indisch buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei
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Bestuursmededelingen
Wandelgroep kan van start!
(na de Corona)

Corona problemen

We hebben er even op moeten wachten
maar nu hebben we dan twee nieuwe
leden gevonden die graag het voortouw
willen nemen voor een actieve wandelgroep!

Nederlandse Club Costa Blanca

Dat zijn Ruud en Mia Wijnoltz; zij hadden al direct met een of meer wandelingen willen beginnen maar de Corona
gooide ook hier roet in het eten.
Maar zo gauw het volgende seizoen kan
starten, kan ook bij de NVCB weer
stevig gewandeld worden!

Schaakclub
Ook voor het schaken in NVCB
verband is voldoende belangstelling.
De bedoeling is ook dat daarmee het
volgende seizoen wordt begonnen.

Ank en Toon weg uit Spanje
Al weer enkele jaren uit het zicht van
de NVCB maar toch zullen de leden die
wat langer lid zijn Toon en Ank Akkermans nog niet zijn vergeten.
Vooral Ank is jaren een van de drijvende krachten geweest van onze NVCB.
Ze organiseerde perfect vele evenementen en geweldige reizen.
Nu is dan ook voor hen de tijd gekomen
om Spanje te verlaten.

Beste leden van

Met zoveel onduidelijkheid/onrust over
het Coronavirus wil ik u laten weten
dat ik tot 24/7 te bereiken ben voor al
uw vragen. U kunt mij bereiken op
nummer 0034 639 312 615
Met vriendelijke groeten,
Astrid van Zeldam, HCB

Beste leden van de NVCB,
Zoals u weet zijn we in Spanje
betrokken bij een zeer ongewone en
serieuze situatie. Vanuit het IMED
Levante ziekenhuis adviseren wij alle
adviezen die vanuit de Spaanse
overheid worden gegeven te volgen.
Ondanks de ernst van de situatie gaan
onze werkzaamheden, voor zover
mogelijk, door.
Ik ben derhalve dan ook zoals altijd op
mijn telefoonnummer of email
bereikbaar (0034-608555803 /
rdelcampo@imedhospitales.com).
Bovendien weet u dat wij vanuit IMED
een 24 uurs spoedlijn (URGENCIAS)
beschikbaar stellen en u in het NEDERLANDS te woord wordt gestaan.
U kunt voor spoedeisende hulp het volgende nummer 24 uur per dag bellen:
966 817 412.
Met vriendelijke groeten,

Ank en Toon, bedankt voor alles en nog
vele goede jaren gewenst in Nederland!

Ruben del Campo Álvarez
IMED LEVANTE
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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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Vluchten voor Corona
Als ik dit schrijf, of eigenlijk typ, zijn we
alweer enige tijd in Nederland, in onze eigen
vertrouwde omgeving. Wij hadden geluk en
konden nog net op tijd tickets kopen voor
wat later bleek, de laatste vlucht van Ryanair
was richting Maastricht op vrijdag 20 maart.
Eigenlijk hadden we tickets voor de week
ervoor, vrijdag 13 maart, maar genietend van
een wijntje op een terras in de zon op donderdag 12 maart leek de Coronacrisis nog ver
weg.
We besloten om toch maar in Spanje te
blijven en de tickets te laten verlopen.
Vrijdag was het ook weer heerlijk terrasweer
totdat we hoorden dat de premier van Spanje
verregaande maatregelen instelde. Dat veranderde ineens het hele beeld. Terrassen dicht,
winkels dicht en ga zo maar door, dat hoorde
helemaal niet bij ons plan. En nu?

Onderweg de zenuwen natuurlijk, want zou
men ons doorlaten als we een controlepost
tegen zouden komen? Gelukkig bereikten we
het vliegveld zonder onderbrekingen, heb ik
de dames en de bagage afgezet en ben toen
naar Chris Parking gereden. Op de rotonde
bij het vliegveld was het raak, controle. Een
rij auto’s voor mij en ja, wat gaat er nu gebeu
-ren? Voor mij moest een auto met 2
personen erin stoppen, de politie maakte heel
duidelijk dat de vrouw naast de bestuurder òf
kon gaan lopen òf achterin kon gaan zitten.
Dat laatste deed ze maar en ik kon gelukkig
doorrijden.
Enfin, toen we eenmaal in het vliegtuig zaten
ging er een
zucht van
verlichting door
het toestel, iedereen blij dat het zo was
afgelopen, maar het voelde als een vlucht.

We hebben het weekeinde afgewacht maar
toen ook nog bleek dat er slecht weer op
Kick Schütz
komst was, dachten we maar aan één ding,
vluchten naar Nederland. Het lukte om nog
een vlucht te boeken op vrijdag 20 maart. We
hielden ons hart vast die week, hopend dat er
geen kink in de kabel zou komen. Intussen
werd de situatie in Spanje en ook in Albir
steeds grimmiger. Even naar de Lidl lopen
voor noodzakelijke boodschappen was een
avontuur. Weinig mensen op straat, bijna
geen verkeer en bij de Lidl een rij van
personen, elk op 1,5 m afstand van elkaar.
Vrijdagochtend, een vriendin ging ook mee
naar Nederland. De conciërge van haar
appartement zou ons met 3-en naar het
busstation in Benidorm brengen, althans, dat
was het plan. Nou dat ging nooit niet door,
hij mocht dat niet vanwege weer aangescherpte regels en had voor ons 3 taxi’s
geregeld. Nu dat zag ik echt niet zitten dus
besloot ik dan maar zelf te rijden en onze
auto bij Chris Parking te stallen. Taxi’s
afgebeld en wij met de koffers en dus 3
personen naar het vliegveld.
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Van de Entertainmentgroep
Het is inmiddels alweer een maand geleden dat we
drie keer hebben opgetreden met onze entertainmentgroep.
Het was zeker voor ons en volgens de reacties van
u, het publiek, een overweldigend succes. Al onze
“artiesten” hebben besloten volgend jaar weer mee
te doen. Dat zegt genoeg, er is dan ook altijd veel
plezier en gezelligheid in de groep.
In de afscheidsspeech van de laatste show werd al
vermeld dat wij weer onze stinkende best gaan
doen om een mooie show voor u te gaan verzorgen. Leden die nog nooit de entertainmentshow
bezocht hebben, willen we zeggen: komt u gerust
eens genieten van onze
shows. Het is zeker de
moeite waard, u weet niet
wat u mist!
Mensen die wel aanwezig
waren, nogmaals hartelijk
bedankt voor uw komst.
Want zonder publiek,
geen show!
Graag zien we u allemaal
in februari 2021 bij onze
optredens.

De “Toppers” in actie! Meer
foto`s zie fotogalerij pag. 43.

Namens de entertainmentgroep, Marja

Door de corona crisis zijn
we deze maand gesloten
maar u kunt nu al voor
heel het volgend seizoen
al lid worden!
Dat kan door eenvoudig
€ 70,- over te maken naar
banknummer:
ES34 0075 1294 6506 0005
2973
t.n.v. Penningmeester NVCB
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van: Chris van Gennip
verhaal

Net even wat boodschappen gedaan bij de
Consum. Voldoende producten in de
schappen, maar wat het meest opvalt? Een
tiental mensen staat buiten voor de deur, op
ongeveer 3 tot 4 meter afstand van elkaar.
De meesten met mondkapje voor en
handschoenen aan.

Als het zover is, leg ik mijn spullen op de
band, haal ze razendsnel langs de scanner.
Toen het bier” “Lo siento señor, pero cada
producto tiene un máximo de 6 unidades”
zegt de kassière, u mag maximaal maar 6
stuks van het product.
Dus, 2 biertjes minder en ook 2 Radlers
minder. Geen enkel probleem hier in ons
Iemand zegt vriendelijk tegen mij “señor yo prachtige Spanje. Geweldig!!
soy el último” (meneer, ik ben de laatste) ...eerst begrijp ik het niet maar dat
Ik wil hiermee maar zeggen, wat nou
wordt al snel duideljjk. Ik kom na hem en
mañana, mañana. Spanje is op slot. Maar
herhaal dit ene zinnetje dat normaal alleen wat een voorbeeld voor andere landen hoe
in een dokters wachtkamer wordt uitgein dit geval de Consum alles heeft geregeld.
sproken tegen de volgende persoon die aan Ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij
komt lopen.
ben dat ik in Spanje zit ondanks dat Spanje
het op een na zwaarst door het coronavirus
Dan komen er 2 mensen met hun karretje
getroffen land is van Europa.
naar buiten.Normale hoeveelheden aan
Alles is héél duidelijk en heel goed opgeboodschappen, geen hamstergedrag geluk- pakt. Oók door de Spanjaard in de straat.
kig. De mevrouw bij de deur van de ConMen zorgt voor elkaar en men kijkt naar
sum wenkt de volgende 2 wachtenden naar elkaar om. Ik ben trots op Spanje.
binnen..Pasar, pasar...tot de rode streep op
de grond hun handenvooruitstekend. De
Zoals het er nu naar uitziet zal de 'lockmevrouw spuit er vervolgens ruimhartig
down' tot ná Semana Santa. 'Pasen' gaan
een ontsmettingsmiddel overheen. Ze
duren ter bescherming van àlle Spaanse
verwelkomt de volgende cliënten met een
ingezetenen. De Spanjaarden zijn ultieme
vriendelijk “goedemiddag” en vraagt “mag familiemensen en vieren Semana Santa zeer
ik uw handen ontsmetten?”.Uiteindelijk is uitgebreid en uitbundig met elkaar.
het mijn beurt en ik mag naar binnen.
Dat gaat dit jaar dus vanwege het besmet(95% Van de medecliënten heeft mondtingsgevaar niet gebeuren. Dus, 2 weken
kapjes voor en handschoenen aan..).
extra 'ophokplicht'. Héél vervelend maar oh
Ik doe mijn boodschappen en koop o.a. een zo nodig om onze oudere en zwakke
traytje bier en Radler verpakt in die gekke medemensen te beschermen. We zitten het
plastic blikjeshouders van 8 stuks.
gewoon uit en houden ons aan de regels,
Bij de kassa's staan strepen op de grond met dan zullen we straks weer normaal verder
een tussenruimte van 1,5 meter. Een perleven en herinnert zich iedereen dit als een
soon voor me is aan het afrekenen. Ik wil
boze droom die niemand zich bij de jaarmijn spullen alvast op de band leggen maar wisseling van 2019 had kunnen voorstellen.
de kassière zegt tegen mij “no no señor..un Ik wens iedereen heel veel sterkte en blijf
momento!!” Oeps...ik ben weer eens te
veilig op afstand !!
snel. Ik moet wachten tot mijn voorganger
klaar is.
Ingestuurd door Anke Kooiman
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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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Maak uw mondkapjes zelf
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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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Bewegen in tijden van Corona
Met het uitroepen van de noodsituatie zijn we aan het huis gekluisterd. Omdat ik de meest
kwetsbare ben, doet mijn partner
meestal de boodschappen. Gelukkig is er bij het appartement waar
ik woon een flinke tuin en ga ik
daar regelmatig een frisse neus
halen. Als er plastic of papier verder in de straat moet worden weggebracht doe ik dat. Verder doen
we een paar keer per dag wat
oefeningen of lopen we de trap in
het trappenhuis op en neer. Om
zijn conditie een beetje op pijl te
hou-den heeft mijn partner een
fiets-trainer via internet besteld
die hopelijk snel wordt bezorgd.
Vandaag heb ìk de boodschappen
een paar kilometer verder op
gedaan, tevoet i.p.v.met de auto.
Na corona wil ik fit zijn, u toch
ook?
MdW
In verband met crisis rond het
coronavirus heeft de gemeente
La Nucía een praktische gids met
vele aanbevelingen en nuttige
informatie opgesteld om de
"lockdown" periode wat aangenamer te maken. Natuurlijk wel
in het Spaans maar toch begrijpelijk.
Hier op klikken:

Naar buiten? Wat mag wel of niet.
Tijdens de staat van alarm mogen
personen en privé voertuigen alleen op de
wegen om de volgende activiteiten uit te
voeren en dat uitsluitend door een
persoon, tenzij een gehandicapte wordt
begeleid of minderjarigen,
*Naar de supermarkt.
*Naar de apotheek.
*Naar het gezondheidscentrum.
*Reis naar de werkplek.
*Hulp aan mensen in nood.
*Naar financiële/verzekeringsinstelling.
*Tanken.
*Door overmacht of noodsituatie.
*Elke andere vergelijkbare activiteit.
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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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Martin Hamers
DE VOS EN DE RAAF
(el zorro y el cuervo)
Sommige beesten en beestjes staan bekend
om hun slimheid (vos) of domheid (ezel)
en andere weer om hun werklust (werken
als ´n paard) of ijver (bijen).
Vaak hebben ze die reputatie te danken
aan de beroemde fabels van La Fontaine,
een Franse schrijver die in zijn verhalen
dieren de hoofdrol liet spelen en hen menselijke eigenschappen toedichtte.
Een bekend voorbeeld, waaraan
de vos zijn naam Reinaard
(renard = vos in het Frans) zowel als zijn reputatie van slimme
jongen te danken heeft, is de
bekende fabel van de vos en de
raaf. De vos ontwaart in een
boom een raaf met een heerlijk
stukje kaas in zijn bek.
De sluwe vos begint nu met
letterlijke pluimenstrijkerij de
raaf de hemel in te prijzen.
Mijn beste doctor honoris causa, als uw
stem zo mooi is als uw verenpak, dan
moet ieder dier u toch eren.
Op dit punt aangekomen had de raaf
moeten denken: !Eso no es trigo limpio!
ofwel dit is geen zuivere koffie.!
Hij had er beter aan gedaan tegen de vos
te zeggen: !!cuéntaselo a tu abuela!!
Maak dat je grootje wijs.
Maar hij voelt zich door deze lovende
woorden zo gestreeld dat hij zich niet kan
bedwingen om iets terug te zeggen en als
hij zijn mond open doet, weet u het nog:
en boca cerrada no entran moscas, (als je
je mond dicht houdt vliegt er niets in) valt
het stukje kaas uit zijn bek en wordt
dankbaar in ontvangst genomen door de
gehaaide vos.

De raaf podía tirarse de las barbas ofwel:
hij kon zich de haren uit het hoofd trekken.
De vos wrijft nog een paar ons zout in de
wond door de raaf toe te voegen:
denk eraan, mijn waarde heer
elke vleier schenkt u gratis eer
deze wijze les helaas
kost u wél dit stukje kaas
De raaf verschool zich daarop in de takken
en kraste: Mij zul je niet meer pakken.
De vos had de raaf kunnen
troosten met de woorden: ! Más
se perdió en Cuba! Ofwel: er zijn
ergere dingen!
Deze voor ons merkwaardige
uitdrukking heeft te maken met
het feit dat de laatste Spaanse
kolonie Cuba in 1898 verloren
ging voor de Spaanse kroon en
dit werd als een ernstig verlies
beschouwd voor de Spaanse economie te
vergelijken met ons verlies van Indië.
Nu nog even terug naar onze vriend
Reinaard de vos.
U zult nu begrijpen waarom men ook in
het Spaanse zijn slimme sluwheid erkent
met de uitdrukking: Es astuto como un
zorro = hij is zo slim als ´n vos.
Je kunt óók zeggen: es un zorrón of es
una zorrona hij/zij is ´n sluwe vos.
Es una zorrería houdt in dat er een slinkse, sluwe streek werd geleverd.
Na het schrijven van dit stukje estoy hecho
unos zorros = ben ik bekaf!
U weet nu óók hoe de filmheld Zorro aan
zijn naam komt.
Die is ook al zijn tegenstanders te slim af.
Saludos de Martín
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Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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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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Een ongelukje komt zelden alleen, Claire vertelt
Ik was een van de deelnemers aan
de reis naar La Mancha in februari.
Aangekomen bij het hotel kreeg ik
een 2-persoonskamer aan de achterkant
van het hotel op de parterre nr. 9 en direct
aan de straat. Chris van Gennip zat met
haar man naast me op nummer 10. Met de
sleutel probeerde ik de deur te openen.
“Oei oei wat een karwei”! Het lukt me
niet, ook met duwen, trekken en vloeken is
er geen beweging in te krijgen. Op dat
moment voelde ik al voor de éérste keer de
consequenties van het reizen zonder man.
Ik klopte bij mijn biljartmaatje Frits aan en
met veel moeite kreeg hij de deur open.
Binnengekomen kwam mij de hete
lucht van de airco tegemoet. Geen
wonder de thermostaat stond op 25
graden. “Snel uitzetten en het raam open”
dacht ik. Eerst even de gordijnen omhoogtrekken en licht in de duisternis scheppen.
Bij de eerste aanzet daartoe kwam de hele
gordijnensooi naar beneden gesodemierterd en lag voor mijn voeten. “Oei oei oei
dat begint lekker” dacht ik.
Een man die ik daarover aansprak in het
hotel bleek later een ober te zijn,
vriendelijk en meteen behulpzaam.
Hij was klein, goed gevoed en ik
moest onmiddellijk denken aan het
maatje van Don Quijote, Sancho
Pancha genaamd. Sancho Pancha
kwam gelijk mee, rende met kleine snelle
pasjes vooruit en bij de kamer aangekomen keek hij gek op omdat de deur niet
open ging zoals hij had gedacht. “Tja” zei
ik “dat probleem had ik ook al”.
Binnengekomen ging hij op een stoel staan
en probeerde 3 keer het gordijn op te hangen maar 3 keer kwam het weer naar
beneden. Hij kon er niet goed bij, hij was
te klein.
Pagina 26

Hij liep het hotel in en kwam terug met
een boom van een ober die wel even zou
laten zien hoe dat moest. Nou echt niet,
ook bij hem lag het gordijn meermaals op
de grond.
Hij liep weg en kwam met en grote oranje
klem terug en sprong op de stoel die dreigde om te kiepen. Gelukkig hield Sancho
Pancha hem staande.
In de tussentijd ging ik in de badkamer
even een andere trui aantrekken en daarbij
gebeurde er iets wat echt niet leuk was.
Mijn oorbel ging af, viel in de wasbak en
verdween!

“Nee hè” riep ik en was droevig. Ik ging
terug de slaapkamer in en zag dat de grote
ober net verdween.
Het gordijn had zijn oude positie ingenomen middels een grote oranje klem; niet
mooi maar maar wel effectief.
Toen ik Sancho vertelde waarom ik zo
droevig was, rende hij weg en
kwam terug met een tafelmes. Hij
probeerde daarmee de schroef
open te draaien van de wasbak
maar zelfs ik zag dat dat niet zou
lukken. Nadat hij 5 keer met het
mes was afgegleden rende hij snel met
kleine Sancho-pasjes weg en kwam heel
trots, bewapend met een schroevendraaier
terug.
Na enige pogingen “bevrijdde” hij de
oorbel en overhandigde hem mij met een
glimlach in zijn gezicht “Wat een lief
manneke” dacht ik en bedankte hem. Nu
nog alles even terugplaatsen en dichtmaken en met de witte badhanddoeken
dweilde hij de vloer.! Ik was blij en ging
lunchen in het hotel.
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Daarna had iedereen veel tijd om te rusten
want de bus zou pas weer om 15.30 uur
komen om ons mee te nemen voor bezichtigingen. Ik ging gauw achter Frits aan
naar mijn kamer. Ja lachen, iedereen wist
waarom. Oh heerlijk nu even plat en
rusten.

Bij het avondeten werd er door de Spanjaarden veel en luidruchtig gelachen en
tegen 22.30 uur verlieten de laatsten en ik
ook de eetzaal. Ik moest goed kijken wie
ik nu zou aanspreken voor hulp bij het
openen van de deur. Frits was al eerder
verdwenen.
Aangekomen bij mijn kamer bleken 2
Toen ik in de badkamer mijn
Spanjaarden meteen enthousiast om me te
tanden ging poetsen en handen
helpen.
wassen zag ik tot mijn verbazing
De grootste en stevigste man nam
dat het water tussen mijn laarzen door mijn
de sleutel, schopte 2 keer tegen de
slaapkamer inliep. “Oh neeeee hè, niet ook
deur en die vloog open. De twee
dat nog”! Ik liet de deur open en rende op
mannen omarmden elkaar en de
zoek naar Pancho die meteen van schrik
kleine zei: “kom we gaan binnen even
achter mij aan kwam. Ik was zo
kijken of we daar ook nog behulpzaam
moe, nam een stoel en ging buikunnen zijn”. Dat was lachen hahaha, wat
ten voor de kamer in het straatje hadden ze een lol.
in de zon zitten en vroeg me af:
“Droom ik of is dit werkelijkIk viel op het bed en, nee hè, dat geloof je
heid?”.
toch niet wat ik daar voel. Harde spiralen
Na 5 minuten kwam Sancho naar buiten en met diepe gleuven daartussen. Daar kan ik
vertelde mij dat hij het niet kon repareren echt niet op slapen. Ik ging op zoek naar
en al een installateur had gebeld die binnen een oplossing en vond in de kast 2 dikke
20 min. zou komen. Ik vond alles prima en grote dekens. Die legde ik mooi glad op
dacht “Zolang de zon schijnt ben ik blij!”. elkaar onder het hoeslaken en ik heb 2
nachten heeeeeerlijk geslapen.
Het duurde niet lang, daar kwamen de
mensen die naar de bus gingen en ik ging Al met al heb ik een leuke interessante reis
natuurlijk mee.
gehad, niks mis mee haha.
‘s Avonds teruggekomen, kreeg ik de hulp
van een grote stevige Spanjaard die wel
even de deur zou openen voor een zwak
vrouwtje. Nou echt niet, ook hij duwde en
vloekte. Na 3 keer “madre mia” was de
deur open. Binnen zag het er allemaal keurig uit en het gordijn scheen ook tevreden
te zijn met zijn oranje klem.
Claire Hadrich
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Ik las in El PAÍS
Adopteer een olijfboom!
Al rijdend vanaf de kust door het achterland van Spanje kom je er vaak langs. Van
die uitgestorven dorpjes, waar de meeste
mensen zijn weggetrokken om hun geluk
in de grote stad te gaan beproeven. Ik denk
bijvoorbeeld aan het plaatsje Polopos aan de voet van
de Sierra Nevada, waar
alleen nog wat oude mensen woonden en waar
RTL4 een serie uitzendingen aan besteedde om er
nieuw leven in te blazen.
Het stadje Oliete in de provincie Teruel heeft ook dit soort problemen. Er was weinig werkgelegenheid. In
de laatste 40 jaar is 70 % van de inwoners
vertrokken en er zijn nog maar 300 mensen overgebleven. Voornaamste middel
van bestaan is altijd de olijventeelt geweest en het plaatsje wordt nog steeds
omringd door zo’n 100.000 olijfbomen,
sommige wel 1000 jaar oud. Maar met zo
weinig arbeidskrachten en te weinig geld
is het onmogelijk om het onderhoud aan al
die bomen uit te voeren en dus lagen de
boomgaarden er tot 2014 verlaten en verwaarloosd bij. En ook de oliemolen was
buiten gebruik. Toen alles verloren leek te
zijn kwam er hulp van een groep jonge
mensen met een heel nieuw initiatief. Ze
startten een project: Apadrino un olivo
(Sponsor een olijf-boom). Via een website
worden mensen uitgenodigd om een olijfboom uit een van de olijfgaarden te adopteren. Je betaalt 50 euro per jaar voor het
opknappen en onder-houden van de boom.
Je mag er zelf eentje uitkiezen via de website. Hij krijgt een door jou gekozen naam,
en je wordt uitgenodigd om het stadje te
bezoeken en je eigen boom te komen bekijken. Bovendien krijg je ieder jaar 2
flessen olijfolie, afkomstig van de olie-

molen in Oliete waar de olijven worden
geperst. En het is een groot succes geworden. In minder dan zes jaar tijd zijn er al
meer dan 8.200 olijfbomen opgeknapt en
zijn er meer dan 5000 “peetouders”, niet
alleen in Spanje, maar ook in Frankrijk, de
VS, Roemenië, Chili en Australie. Na het redden van de
eerste 1000 bomen vernieuwde
Apadrino de oliemolen om de
productie duurzamer en de
kwaliteit van de olie optimaal
te maken Ze helpen Oliete
weer olie te produceren en
creëerden 14 nieuwe banen.
Beetje bij beetje bloeit het leven in de stad
weer op en zijn er nieuwe gezinnen met
kinderen komen wonen.
Neem nou Carlos Blanco. Hij komt
oorspronkelijk uit Barcelona, waar hij een
huis had. Het ging mis met zijn bedrijf en
hij verhuisde met zijn vrouw en drie
kinderen naar Oliete waar hij in de oliemolen ging werken. Hij werd door de bewoners met zoveel hartelijkheid ontvangen
dat het leek of hij er 300 familieleden had
bij gekregen. Maar andersom werkt het
ook: de mensen van Oliete zijn blij met
Carlos Blanco en zijn gezin omdat hij met
zijn drie kinderen de sluiting van de basisschool heeft voorkomen: Claudia van 6,
César van één en Ulises, pasgeboren,
maken dat er net genoeg leerlingen zijn om
de school open te houden. En met de sponsors van de olijfbomen die ieder jaar
komen kijken hoe het met hun boom gaat,
soms zelfs een paar dagen blijven en hun
geld uitgeven in de winkeltjes en de
eethuisjes, heeft Apadrino Oliete opnieuw
op de kaart gezet. Ik weet in elk geval wat
ik dit jaar voor mijn verjaardag vraag: een
olijfboom!
Chris van Gennip-van der Scheer
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Computers
Podcast
Podcast? Hoewel we die term bijna elke
dag op de radio horen zullen heel wat
luisteraars niet goed weten waar dat
eigenlijk over gaat.
Nog minder zullen er dus naar een
Podcast luisteren, want daar gaat het
om, luisteren, het is zoiets al een hoorspel, maar dan in vele nieuwe jasjes en
digitaal natuurlijk,

dat u direct kunt worden doorgelinkt naar een Podcast pagina
op internet.
Een soort startpagina is
podcastluisteren.nl/search daar is
heel veel te vinden.
Ook eens proberen? Gewoon op
de blauwe regel klikken!
JdK

Dus, voor de duidelijkheid zonder beeld!
Dat lijkt saai, maar vooral de ouderen
onder ons weten hoe spannend en
meeslepend hoorspelen konden zijn.
Zo ook de Podcast, moesten we vroeger
steeds weer een week wachten op “Paul
Vlaanderen” of “Sprong in het Heelal”, In
deze digitale tijd kan er altijd en direct
een keus worden gemaakt uit duizenden
Podcasts. Heerlijk nu we zijn “opgehokt”.
Net als bij boeken, is er alle keus uit
spannend, verhelderend, of gewoon
leuk. Je kan direct via internet kiezen en
luisteren, maar ook heel gemakkelijk
opslaan. Een Podcast “hoorspel” van
een uur kan in enkele minuten op de
telefoon of iPad worden gezet!
Hoe doen we dat dan? Het voordeel van
deze (voorlopig) digitale Por Favor is wel
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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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Eten ..Sin Gluten
Na een voedselintollerantietest kwam er uit
dat ondermeer gluten mijn darmproblemen
veroorzaken. Dus voortaan geen tarwe,
gerst, eitwit en gist consumeren. Grof
samengevat zonder gluten.

Ze staan gewoon bij de producten die wel
gluten bevatten. Het kenmerk “sin gluten”
is ook duidelijk aangegeven. Zelfs chips
zonder gluten zijn te koop en ook de pastas
zijn geen probleem.
Fantastisch is ook dat je hier 100% speltbrood kan kopen en in de snijmachine kan
verdelen in dunne sneetjes.
Later zag ik dat de Carrefour ook veel niet
gluten producten aanbiedt maar daar staan
al die producten bij elkaar in één grote
schap.

Deze ingrediënten komen standaard ondermeer voor in brood, muffins, brownies,
pannenkoeken, wafels, koekjes, cake,
taarten, toast, muesli, chips, maar ook in
pindakaas, pudding, sauzen, jam, dressings,
bouillon(blokjes), pastas, chocola, mayonaise, ijs, sorbets, bewerkt vlees of vleeswaren zoals hamburges, pate, gekookte ham
en soup, beer, gin en whiskey.

De eerste weken heb ik alleen maar thuis
gegeten zodat ik er goed op kon toezien dat
ik alleen maar at wat goed voor me was.
De eerste keer dat ik uit eten ging, ging het
meteen mis. Dacht ik dat ik lenguado al la
plancha (gegrillde tong) kon eten maar
realiseerde me niet dat die vis natuurlijk
door een laagje bloem wordt gehaald voordat hij de grill opgaat.
Voortaan vraag ik of ik iets kan eten van de
Ik moest even slikken want wat blijft er dan menukaart zonder gluten en dat lukt heel
nog over....Genoeg: Brood van 100% spelt, aardig. Alleen de “pan aioli” laat ik aan me
kaas, onbewerkt gebakken, gekookt of
voorbijgaan en de sausjes op het vlees en
gegrilld vlees, vis en aardappelen en
groenten. Bij de Italiaan hier in de buurt
groenten (behalve bonen en erwten) en
worden pasta en pizza’s zonder gluten aansalades zonder saus of dressing. Verder alle geboden. De pasta was heerlijk maar de
kruiden behalve mixtures waar tarwe in zit. pizza ‘sin gluten’ is droog en hard, niet echt
Noten mogen ook, vers fruit en natuurlijk
lekker.
melk, water en wijn. Verder alle “verboden” producten, als er maar geen gluten
Gisteren werd ik uitgenodigd om bij
(eitwitten) in zitten.
restaurant Maná aan de boulevard in Altea
te komen eten en daar kreeg ik notabene
Ik heb meteen mijn kasten met voorraad
“pan aioli sin gluten”, dat had ik nog niet
nagekeken en alle producten met gluten aan eerder meegemaakt.
de buurvrouw gegeven en ik op naar de
supermarkt Mercadona waar ik altijd mijn
Aproveche...
boodschappen haal. Ik had er nooit zo op
gelet en het verbaasde me hoeveel produc- MdW
ten er in de schappen worden aangeboden
“sin gluten”.
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www.eurocarslanucia.com
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Restaurant EL RIU
Crta Callosa Guadalest km 7
tel. 965880507

Beoordeling
Sfeer
6,9
Prijs
7,3
Bediening 7,5

Gesloten
op zaterdag
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Op 5 maart van dit jaar heeft je lief een vriendin over en laat je de visite
de buurt zien. Voor buitenlands bezoek is de trip naar Guadalest een must.
We nemen vanuit Altea de Carretera via Callosa d’en Sarria naar
Guadalest. Die route is leuk met alle bochten en onderweg kunnen we
even naar het museum van oude motoren en als je gereserveerd hebt kunt
je bij dit traditionele restaurant toch lekker eten. Als we de auto voor het
restaurant parkeren komt de geur van het houtvuur waarop de vleesgerechten worden gegaard ons tegemoet. Onze gereserveerde tafel staat
voor het raam en een fles rosé is vlug uitgezocht “Excellence” (€13,00),
lekker fruitig met een droge afdronk. We gaan voor het menu (€ 14,50
incl. een fles water) en er wordt een schaaltje brood met aioli, tomaat en
olijven op tafel gezet.
We bekijken de menukaart in diverse talen en kiezen voor soepjes als
voorgerecht. De knoflooksoep is favoriet, een bouillon met tenen knoflook, een eitje en croutons. We zoeken naar de tenen knoflook om uit te
zuigen (ze zitten nog in de schil) best erg lekker om thuis te maken.
Het uitzicht is erg prettig, de rivier met een looppad ernaast (dit wordt ook
gebruikt voor nachtwandelingen).
Als hoofdgerecht kiezen we kwartel. Ons bord wordt gebracht met 2 van
deze vogeltjes op de grill gebakken. Wel lekker maar heel weinig vlees en
veel botjes. De schaal frites maakt veel goed - heerlijk knappige frites.
Eerder hadden we nog een paar alcachofas (artisjokken € 5,50) besteld.
Een Spaanse manier om ze te eten is nog niet aan ons besteed. De binnenste bladeren eten gaat wel, de buitenste zijn echt te hard; wel smakelijk
om te proberen en ook gezond. Het restaurant is echt vol. Veel mensen
zonder reservering worden niet toegelaten.
Er staan 5 desserts in het keuzemenu. Ik kies voor iets met honing, lekker
maar niet bijzonder. De flan die de anderen kiezen is lekkerder.
Buiten het menu hebben ze een groot aantal andere lekkere zaken. Die
lijst is echt bijzonder maar vanwege de hoge kosten vandaag niet aan mij
besteed. Ik wilde relatief goedkoop uit. Na de betaling met de creditkaart
komt er natuurlijk een chupito limoncello en een kruidenlikeur, lekker als
afsluiting en digestief. De koffie drinken we in Guadalest. Totale kosten
€ 62,00 voor 3 personen, (excl. fooi). Ik denk en hoop dat het bezoek dit
etentje niet snel zal vergeten ...!
Smulpaap, Jean G
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Nuttige telefoonnummers
Dringende oproepen
112
Nederlands Consulaat
966 875 932 + 75 (Madrid)
Belgische Consulaat
965 929 147 + 48
Brandweer
965 854 080

april 2020

Special Las Coronas

€ 18.95

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

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

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

 ´Vitello tonato´ dungesneden varkenslen-

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

 Varkenshaas medaillons met aardappel-

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

de met tonijn en mayonaise

 Garnalenkroket met whisky cocktailsaus


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

 Tagliatelle met kipfilet, bacon, rucola,
Parmezaan en pesto

 Thaise viskoekjes geserveerd met salade
en een zoete chili saus


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

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

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818
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Entertainment
En als je dan bedenkt hoe weinig
ruimte ze hebben en dat er door allerHet is nat, de straten zijn leeg en de
lei omstandigheden een aantal afzegzon lijkt ook wel in quarantaine te zijn. gingen waren, top hoor, dit smaakt
Tja, wat moet je daar nog meer over
naar meer.
zeggen. Dit is niet het Spanje waar we Ik hoorde van enkele oudgedienden
zo graag zijn.
dat deze 2020 versie het beste was dat
Gelukkig kunnen we net als velen van men ooit had gezien, nou een groter
jullie met plezier terugdenken aan de compliment kan ik niet bedenken.
afgelopen entertainment optredens.
Voor mijn vrouw en mij was het de
Als penningmeester mag ik misschien
eerste keer om dit mee te maken en
ook nog opmerken dat de entertaineerlijk gezegd, de recensies die we van ment optredens een hele mooie bijdravorige seizoenen hadden gekregen
ge leveren aan de clubinkomsten,
waren niet overdreven.
zeker gezien ook de lage kosten omdat
Het was
er zoveel met liefde door de groep zelf
grappig, soms
wordt gemaakt. Hulde hoor.
serieus, heel
afwisselend en
Ik vond het na afloop van de derde dag
van een hoog
dan ook een eer om namens het
niveau. Zo
bestuur een bloemetje te geven als
leerden we
blijk van de enorme waardering die we
Maarten van
voor deze groep hebben.
een hele
Ook al lijkt het nu misschien onwerkeandere kant
lijk, maar Marja heeft me verzekerd
kennen en bleek Guus nog heel goed
dat de ploeg met veel plezier uitkijkt
in het watertrappelen.
naar de volgende editie in 2021 en zij
Het was hartverwarmend om te zien
niet alleen, wij zullen dan zeker weer
en te horen hoeveel tijd en moeite men van de partij zijn.
met de hele groep in zowel de optredens als de kostuums had gestoken.
Kick Schütz
Het succesnummer van de NVCB
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Nu de vereniging dicht is, kunt u natuurlijk nog wel bridgen, teminste als u beschikt
over een tablet of computer. Programma’s die u hiervoor gratis kunt downloaden
zijn bijvoorbeeld Funbridge en Bridgebase.
Bij Funbridge krijgt u wekelijks 10 gratis spellen om te spelen en bij Bridge Base
Online kunt altijd gratis spelen. Er zijn verschildende speelopties; die ziet u vanzelf
als u het programma, na installatie, heeft opgestart.
De redactie wenst u veel bridgeplezier!
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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
Het lijkt door de Coronacrisis al weer lang geleden, maar voordat we door die
noodtoestand werden getroffen hebben we nog zo kunnen lachen door het optreden
van onze Entertainmentgroep. Alsof zij wisten dat er een hele nare periode aankwam
was deze show een en al vrolijkheid en hilariteit. De groep is er weer in geslaagd om
drie (!) keer een volle zaal een leuke avond of middag te bezorgen.
Elders in dit blad meer over dit jaarlijkse NVCB-evenement waar we weer lang op
kunnen (moeten?) teren.
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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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Beste Biljartleden,
Allereerst hopen wij dat iedereen nog gezond
is en geen ziekteverschijnselen heeft. Het is
wel duidelijk dat we langer in lockdown zullen zitten dan we dachten of hadden gehoopt.
Dat is natuurlijk erg vervelend voor de activiteiten die de NVCB had gepland en zeker ook
voor die leden die zich al hadden opgegeven
om aan een activiteit deel te nemen.
We kennen allemaal de oorzaak en dit betekende dat voor de afdelingen, dus ook voor de
biljartafdeling, alles gecanceld moest worden:
het geplande biljarttoernooi, het onderlinge
clubkampioenschap en het daaraan verbonden
etentje en niet te vergeten het toernooi dat op
het programma stond om tegen onze vrienden
uit Calp te spelen. Deze vinden dus geen doorgang en dat betreuren we ten zeerste. Hoe lang
alles gaat duren is voor iedereen een vraag,
dus ook voor ons.
Uiteraard hopen we allemaal dat we elkaar
weer snel en gezond kunnen ontmoeten in ons
clubgebouw. We hopen zodra we uit de lockdown zijn en de activiteiten weer kunnen oppakken, bekend wordt gemaakt wanneer de
wedstrijden gespeeld worden en het etentje
daarna doorgang vindt. Voor nu kan ik alleen
maar de wens uitspreken dat we iedereen
gezond en wel weer in ons clubgebouw
terugzien.
Vergeet in deze, voor ieder, zware tijd niet
onze leden te helpen die dat nodig hebben.
Doe dit wel op een veilige manier. Het mondkapje en de handschoenen zijn nu geen overbodige luxe ter bescherming van uzelf en de
ander. Ga niet zomaar op pad en als u naar
buiten moet: er mag maar één persoon in de
auto zitten en daar wordt streng op gecontroleerd! Afgelopen week was ik in de Mercadona en zag dat er nog heel veel mensen zich
niet aan de voorgeschreven regels hielden. Dit
bevestigt alleen maar dat we EXTRA alert
moeten zijn.
Please Stay Safe en hopelijk zien we elkaar
spoedig gezond en wel in ons clubgebouw.
Met vriendelijke groet, afdeling Biljart

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

KNO-arts
Longarts
Neuroloog
Radioloog
Chirurg
Fysiotherapie

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

Als het weer kan…

Martin Overdevest

Zit nog maar pas een week opgehokt en
nu al ga ik van alles missen wat vroeger
(een weekje...) heel gewoon was.

Deze bij ons welbekende verzekeringsman wil elke maand een antwoord geven op vragen over
verzekeringen en aanverwante
zaken.
Martin is doorgaans elke maandagmorgen aanwezig in ons clubgebouw.

Een flinke wandeling, al dan niet met
de hond, even naar het dorp een biertje
halen, boulevardje pikken met terrasje,
gezellig even naar de club, een stevig
rondje fietsen….
En zo nog veel meer… met de dag ga
ik dat meer missen en ik hoor net dat er
weer twee weken huisarrest bijkomen !
Wat hebben eigenlijk we veel tijd verspild door niet veel meer al die dingen
te doen. Dingen waarvan we nu zo goed
inzien dat het toch wel heel fijn is dat
die altijd zomaar gewoon konden!
Want hoe dikwijls zeiden we niet, nee
nu niet, volgende week maar of zo. Dat
etentje, die stevige wandeling, iemand
vragen om eens langs te komen, komt
allemaal wel.
Volgende week is het ook mooi weer
dan kan het ook wel.
Dat gaan we straks dus anders doen, als
het weer kan, doe ik mee met de
nieuwe NVCB wandelclub, ga ik weer
eens lekker (proberen) te tennissen.
Schrijf in op alle evenementen, ga eens
naar een uitvoering in dat prachtige
muziekpaleis in La Nucia, ga mee met
de busreizen, leer misschien Spaans of
klaverjas! En en en….

Mag een kennis of familielid in
mijn spaanse auto rijden?
Jawel
Bij de meeste grote verzekeringsmaatschappijen is dit mogelijk en
zijn er geen problemen betreffende
de dekking; mits dit bedoeld is voor
tijdelijke / korte periodes.
De bestuurder moet wel in het bezit
zijn van een minimaal 3 jaar geldig
Europees rijbewijs en ouder dan 25
jaar zijn.
Mocht iemand niet voldoen aan
deze eisen kunnen wij dit aanvragen bij de maatschappij.
Voor meer informatie over verzekering bij Martin van CBKexpat Albir:
maandag van 11.00 – 12.00 h. op
de club of bel 603235885 / email:
martin@cbkexpat.com
Met vriendelijke groet,
Martin Overdevest

Ik kan niet wachten, maar het zal wel
moeten…..
John de Kievith
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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 tussen de schouderbladen
Veel mensen komen in onze kliniek in verband met pijn tussen
de schouderbladen. Dit varieert van een lokaal pijnpuntje tot
pijn in het gehele thoracale gebied met uitstraling naar armen
en het hoofd. Meestal is er sprake van een gewrichtsirritatie van
de kleine gewrichtjes tussen de borstwervels of de ribgewrichten die zich bevinden aan de wervelkolom.
Doordat dit gebied rijkelijk bezaaid is met
zenuwweefsel is het enorm gevoelig. Vandaar ook dat patienten vaak klagen over
een mes-in-de-rug-gevoel. Buiten dat het
lokaal erg pijnlijk kan zijn, kan de pijn
ook uitstralen naar de voorkant van de ribbenkast. Dit kan de ademhaling beperken,
onregelmatig maken en hierdoor kan een
constante staat van hyperventilatie ontstaan met alle klachten die daarbij horen.
Verder heeft het hogere gedeelte van de
bovenrug directe neurologische verbindingen met het hart. Irritatie van deze zenuwverbindingen vanuit de wervelkolom
kunnen zelfs hartkloppingen of beklemmend gevoel op de borst geven. Kortom er
zijn tal van klachten die niet direct in verband worden gebracht met de wervelkolom, maar die erg goed behandelbaar zijn
door middel van Chiropractische technieken.
Natuurlijk moeten alle andere mogelijke
oorzaken van deze pijnklachten worden
uitgesloten voordat op behandeling wordt
overgegaan. De meeste mensen met deze
klachten hebben echter reeds elk onderzoek ondergaan.

Blokkades van de bovenste ribben zijn de
grootste oorzaak van slapende armen en/of
handen en dan vooral «s nachts. Tussen de
bovenste ribben, de nekwervels en de
spieren in dat gebied lopen de zenuwen
door een soort poort naar de armen. Door
blokkades of dwangstanden van de eerste
en tweede rib wordt de poort kleiner en
deze geeft druk op de zenuwen.
De oorzaak van al deze klachten is vaak
een foutieve houding in het algemeen of
op het werk in het bijzonder.
Vooral mensen die werk aan de voorzijde
van hun lichaam doen zoals bijvoorbeeld
koks, mensen die werken op computers en
in de bediening, zijn erg vatbaar voor deze
klachten.
De behandeling bestaat uit het weer volledig soepel maken van de borstwervels en
ribben door middel van chiropractische
correcties. Daarna wordt een specifiek
oefenprogramma samengesteld om de
houding aan te passen en de rug te versterken. In die volgorde, anders wordt iets
versterkt wat niet op zijn plek zit.

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)

Zwartwit
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Kleur






Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
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€
€
€
€
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150,00
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100,00
85,00
70,00

€
€
€
€
€

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

Aanvragen

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

Technische vragen

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

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