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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

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

oktober 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

13.30

17.00

Voor sommige
activiteiten geldt
dat het nog onzeker
is of ze ook echt
door kunnen gaan
gezien de bijzondere situatie.

Neem bij twijfel
contact op met de
coördinator van de
activiteit, tel. nr.
Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen
op pag. 5
Lezingen e/o cursussen

(pag. hiernaast)
Vrijdag

Zaterdag
Elke dag

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 2020-2021
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
Cobi de Dooij-Fuchs

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
Beste leden
“De kop is er er af”
Dit is de eerste POR FAVOR in het nieuwe seizoen die
digitaal verschijnt. We zijn weer begonnen op 7 september
en de deuren staan vanaf nu weer open voor iedereen.
De eerste maandag inloop morgen is ons niet eens
tegengevallen; ook de animo voor het klaverjassen was
goed.
We moeten natuurlijk momenteel met alles blij zijn en met alle leden er toch wat moois
van zien te maken. Het geeft in ieder geval een beetje afwisseling en afleiding. Wel
spelen er nog wat zaken:
Wij hadden het vorig seizoen nog het e.e.a. gepland staan, waar we door de
alarmtoestand niet aan toegekomen zijn. Niemand heeft hier enige vorm van schuld
aan, maar de club had natuurlijk al veel voorbereidingen getroffen die geld hebben
gekost. Iedereen heeft recht op het geld van zijn inschrijving, maar wij doen ook een
beroep op uw begrip.
Iedereeen die bij een volgende inschrijving zijn bonnetje laat zien, heeft recht op
verrekening, maar wij zouden het ook niet erg vinden als u het als een bijdrage ziet
voor de club. De club staat er momenteel niet slecht voor, we overleven het komend
jaar best wel, maar gemakkelijk zal het niet zijn.
Wij hebben op de open dag, zaterdag 3 oktober, wederom een leuke prijs die verloot
zal worden tussen alle leden die op die dag voor 14.30 uur staan ingeschreven. Wij
hopen natuurlijk dat we veel mensen kunnen verwelkomen op de gezellige open dag
met hapjes (gesponsord door LaCena) en live muziek.
Hoe ons programma er dit jaar precies uit gaat zien kan ik u nu nog niet zeggen; we
zullen alles zoveel mogelijk door laten gaan maar dat zal afhangen van de
inschrijvingen en op tijd de formulieren maken waarmee men zich kan inschrijven.
Uiteraard alles volgens de actuele Corona regels. Zoals alle verenigingen zijn wij dus
ook afhankelijk van de contributies en sponsoring.
We hopen wel dat u onze Nederlandse Vereniging Costa Blanca blijft steunen en
bijtijds uw contributie wilt betalen of eventueel een sponsoring wilt doen mocht u dit
jaar niet komen i.v.m. angst voor het coronavirus.
We zullen er alles aan moeten doen ook volgend seizoen weer heerlijke
gezellige dagen met de leden te kunnen beleven.
René Oosterbroek, voorzitter
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Evenementenkalender
September
Ma
2 NVCB gaat weer open!
het
nieuwe
normaal
Zon NVCB
22 en
Onze
Dart
en Sjoelmiddag
met lekkere hapjes.
Oktober
Zat Het zal5nogOpen
Dag tijd
NVCB.
langere
onzeker zijn welke
Zon activiteiten
13 Lasagna
maaltijd
Davide
van HBC
en evenementendoor
er wel
en welke
niet
Zat mogelijk
19 zijn.
Rommelmarkt
Het bestuur bekijkt per maand wat
Don er mogelijk
24 EHBO
korte cursus,
aansluitend
een Chequi
is en welke
Coronamaatregelen
er op presentatie.
Zon
27 Indische maaltijd door NVCB-keukenbrigade

dat moment gelden.

November

Ma
4 Algemene Leden Vergadering NVCB
zouden
kunnen, maar dan met
Vrij De themamaaltijden
8 Ikea en bezoek
Valencia
en/ofwijnstreken
verspreid over
het terras
Zon minder
10deelnemers
Wijnproeverij,
reis, door
George Reuchlin
Zon en zaal.
17 Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.

De meeste activiteiten kunnen met wat aanpas-

December

Zon singen 8welKerstbingo
en maaltijd.
gewoon door
blijven gaan zij het met
Don wat meer
12 onderlinge
Kerststukjesafstand
maken,en
zaal
versieren
(ochtend)
wat
voorzichtigDon heid. Maaltijden
12 Lezing met
Laura
van
Lochem,
cardioloog.
80 of 90 deelnemers zoals13.00 uur
Zon vorige22
Kerstdiner
seizoenen zullen zeker niet meer kunnen.
Ma
23 Kerst inloop met gratis kerstbrood bij de koffie
Januari

Of de gezellige busreizen nog mogelijk zijn, is
afwachten,Nieuwjaarsborrel,
maar we hopen natuurlijk
dat die
een
oliebollen, cava
en in
muziek!
Zon de een 5of andere vorm door kunnen gaan.
En…trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
Zon
19 Stamppot middag! Div. stamppotten
moeten we wat
meer indaarna
de buitenlucht
Zon Misschien
26 Pannenkoeken
3 soorten,
Bingo!

gaan organiseren; het zo geslaagde buurtfeest voor

Februari

Maart

Zon de wijk2Bello
Puzzeltocht
Horizonte van enkele jaren geleden
Zat zou heel
8 goed
Mosselen,
indien te grote belangstelling ook Zon.9
kunnen.
Zon Ook de9wandelclub
Mosselen?kan zonder probleem weer
Vrij starten.
28 Entertainment, avond
Zat Heeft 29
middag
u ookEntertainment,
corona-veilige
ideeën? Laat ze weten!
Zon
1 Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
zijnFelice
in principe
maaltijden
Zon In oktober
8 Canto
koor met 3
maaltijd.
Don gepland.:
12 Lezing artrose
Zon
Maaltijd Chef Rein, tapas verrassingen!
Okt. 15
11 Indische
maaltijd.
Zon
29 PaasBingo

April
Zon
Ma
Mei
Zon
Zon

18 Captains Dinner
25 Stampot
12
Paasbrunch
27

Koningsdag BBQ

10
21

Moederdag met Indisch buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen

Zie voor meer bijzonderheden pag. 13
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Bestuursmededelingen
Corona, wat doet de NVCB?
Het is een afweging die iedereen voor
zichzelf moet maken, wel moet
duidelijk zijn dat wij bij de NVCB er
zoveel mogelijk aan doen de besmettingen buiten de deur te houden.
Zo ventileren we zoveel mogelijk en
zolang de temperatuur het toelaat ook
met enkele ramen open. Er staat altijd
een spuitfles met desinfecteermiddel bij
de toegangsdeur voor de handen en
attributen. De wc´s worden extra
schoongemaakt en ontsmet.
De leden/bezoekers hebben ook een
eigen verantwoordelijkheid; houd bij
niet-huisgenoten altijd voldoende
afstand en schud voorlopig geen
handen en zeker niet omhelzen of
zoenen. Groepen van meer dan 10
personen moeten worden voorkomen,
gelukkig hebben we een ruime serre en
een terras dus als iedereen zich wat
verspreidt moet dat lukken.
Het dragen van mondkapjes is volgens
de geldende voorschriften verplicht,
tenzij men aan een tafel zit en iets
gebruikt.
Heel belangrijk is ook dat iedereen ook
buiten ons clubhuis zich aan deze regels
houdt. Dit ter bescherming van uzelf en
van anderen. Nog belangrijker is wel
dat als u zich koortsig of grieperig voelt
u een paar dagen thuisblijft en voor de
zekerheid een afspraak maakt met de
huisarts.
Misschien allemaal wat kil en afstandelijk maar volgens deskundigen toch
nodig om besmettingen buiten de deur
te houden en bovendien door de
Spaanse overheid verplicht op straffe
van stevige boetes.

Wandelgroep kan (bijna) van
start!
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!
Dat zijn Ruud en Mia Wijnoltz; zij hadden in april al direct met een of meer
wandelingen willen beginnen maar de
Corona gooide ook hier roet in het eten.
Zo gauw Ruud en Mia weer in Spanje
zijn kan met het wandelen worden
begonnen.
Nu al zin om met anderen te wandelen?
Op pag. 27 wordt u uitgenodigd!
Onze eigen NVCB keuken vraagt om
een goede koekenpan, geschikt om
eieren in te bakken!
Annemieke Post

Zin om te tennissen?
Meld u dat bij Whatsapp
681 251 145
Algemene Ledenvergadering
NVCB 9 november
U krijgt daarvoor nog de officiele
uitnodiging.
Wel vragen we nu alvast of een
van de leden het scretariaat van de
vereniging op zich wil nemen!
Is deze mooie taak iets voor u?
Meld u bij de voorzitter!
voorzitter@nvcb.net
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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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Bestuursmededelingen

Met onze traditionele “ Open Dag ” gaat het seizoen 2020-2021 echt van
start. Vooral bedoeld om de Nederlandtalige bewoners en overwinteraars
kennis te laten maken met onze vereniging.
We maken er, zoals elk jaar, weer een gezellige dag van met muziek, hapjes
en drankjes van LaCena en vooral ook met de presentatie van onze activiteiten en komende evenementen.
De OPEN DAG begint om 11.00 uur en is open tot 15.00 uur.
We houden dan ook de NVCB Open Dag loterij waar mooie prijzen te winnen
zijn.
Kom ook! Het wordt weer heel gezellig!
Vrienden van de NVCB
Ontzettend bedankt voor de vele lieve en
ontroerende reacties die ik gekregen heb
na het overlijden van mijn man en maatje
Rob van Empel.
Dit alles heeft mij diep geraakt en veel
goed gedaan
Ik hoop spoedig in de gelegenheid te zijn
om jullie weer in Spanje te ontmoeten.
Tot dan.
Met lieve groeten, Anne van Empel

Elke donderdagmorgen…..
Schilderen, creativiteit,
gezelligheid!
Kom eens kijken of dit ook voor u een
leuke creatieve uitdaging is.
Heeft u al een creatieve hobby? kom
daarmee dan ook anderen inspireren en
helpen.
Wij denken aan tekenen, schilderen,
boetseren, beeldhouwen, of borduren,
maar alles is mogelijk.

Nel Arends. Bedankt!

Donderdagmorgen vanaf 10 uur tot 13.00
uur.

Onze Nel Arends heeft laten weten tot
haar spijt niet meer naar Spanje te
komen. Leeftijd een mindere gezondheid
maken dat te moeilijk. Nel is 20 jaar lid
van de NVCB geweest en heeft zich al
die jaren ingezet voor een perfecte ledenadministratie.
Nel nogmaals, bedankt!

Voor in de agenda!
Algemene Ledenvergadering
NVCB op
maandag 9 november.
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Tolvrij deel AP7

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@ncvb.net

————————————————
Te koop
Gave laptop computer, 17” niet veel gebruikt.
150 euro. Te koop via John de Kievith,
jdekievith@gmail.com
(klik op het adres om direct te mailen)

————————————————
Gevraagd
Wie heeft of weet woonruimte te huur?
Liefst een vrij huis of op de BG.
Huur niet meer dan 550 euro p/m
Vanaf medio december 2020 tot april 2021,
via: jdekievith@gmail.com

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

Sinds 1 januari is de AP7 tussen Tarragona
en Alicante tolvrij. Goed nieuws voor
iedereen die er gebruik van maakt.
Persoonlijk heb ik er ook naar uitgekeken
omdat ik veel reis tussen Finestrat en Altea
v.v. Ik was benieuwd wat het m.n. opleverde voor het verkeer in Altea. Ik stond daar
vaak in de file. Heden mag ik concluderen
dat het een succes is. Het verkeer in Altea is
duidelijk ontlast en het doorgaand verkeer
rijdt nu vooral op de AP7, waar het hoort.
Ook de verkeersdrukte op andere delen van
de N332 is beduidend minder en vaak is het
nu op de AP7 drukker dan op de N332.
Inmiddels zijn alle poortjes verwijderd waar
voorheen tol moest worden betaald. Ik
dacht eerst dat ze zouden blijven bestaan
om door de “Policia” te worden gebruikt
om boeven te vangen omdat je hiermee
gemakkelijk een fuik kunt creëren.
Welk deel
In totaal is 367 km aan AP-7 snelweg gratis
geworden tussen de stad Tarragona
(tolpoort l’Hospitalet de l’Infant) en
Alicante (afslag San Juan).
Naam
De naam van de AP-7 zal nog steeds
hetzelfde blijven (de P staat officieel voor
Peaje). De reden daarvoor is om geen verwarring te veroorzaken met de gratis A-7.
De Spaanse overheid zal een nieuwe benaming moeten zoeken of voor de AP-7 of
voor de A-7.
MdW
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van: Chris van Gennip
Een waar verhaal... Sneu

Mijn Belgische buren Greta en Luc zijn
uitsluitend tijdens vakanties hier in hun
appartement in Finestrat. Ze hadden
gepland om in november a.s. hier hun
vakantie door te brengen. Omdat dat nog
lang duurt, wilden ze voorafgaand daaraan
alvast samen met hun dochter begin
september een weekje hier doorbrengen.
Hun dochter had het leuke appartement dat
ze vorig jaar kochten nog niet gezien. Ze
verheugden zich zeer op deze week.

Ze besluiten uiteindelijk om donderdag 3
september terug te keren naar België. Ze
hadden nog met TUI gebeld maar die kon
niks voor ze doen. Op vrijdag was er geen
vlucht meer te boeken. Alles vol. Ik vraag
me overigens af of TUI voorinformatie
heeft gehad, want als de vlucht inderdaad
op de oorspronkelijke datum had plaatsgevonden was dat vliegtuig helemaal niet
vertrokken op 2 september.

De vlucht was geboekt bij TUI voor 2
september. Door TUI werd later hun vlucht
verplaatst naar 1 september. (Geen probleem?!)

De zus van Trisha in België heeft voor
donderdag 3 september nog een vlucht naar
Parijs kunnen boeken. Daar haalt ze haar
ouders en zus op en brengt ze naar hun huis
in België; een extra reis van 3 uur. Ik vond
het zo sneu voor ze.

Eindelijk is het dan zover. Op 1 september
vliegen de buren samen met nog een paar
honderd Belgen naar Alicante. Op de
luchthaven nemen ze een taxi.
Als ze ’s morgens arriveren in hun
appartement in Finestrat gaan ze eerst
boodschappen doen zodat ze de rest van de
week vooruit kunnen. Voor de lunch gaan
ze naar een restaurant dat hun dochter
Trisha heeft uitgezocht.
Later op de dag spreek ik ze. Ze hebben
heerlijk gegeten en Trisha neemt nog een
lekkere duik in het zwembad.

Ze worden ‘s middags met een taxi naar de
luchthaven gebracht. In een mailbericht
laten ze de dag erna weten dat ze pas om
24.00 uur in Parijs waren en midden in de
nacht in hun huis in België aankwamen.
Greta dringt er bij mij op aan alle verse
etenswaren uit haar koelkast op te halen en
te consumeren.
Ze hopen dat ze in november toch weer
kunnen komen. Ik hoop dat hoop in dit
geval geen “uitgestelde teleurstelling” is.
We wachten het af.

Op woensdag 2 september verklaart België
voor geheel Spanje echter “code rood”.
Als Greta, Luc en Trisha vrijdag 4
september niet voor 16.00 uur terug in
België zijn, moeten ze 14 dagen in quarantaine en zich daar ook laten testen. Vooral
voor Trisha is dat een probleem, ze heeft
juist een nieuwe baan en kan daar
onmogelijk starten met 14 dagen in
quarantaine. Wat is wijsheid?.

Marianne de Wit
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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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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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Van de redactie
Deze “Por Favor” in het nieuwe
seizoen

Help de NVCB de Corona
door!

De Por Favor zal dit seizoen niet meer als
gedrukt boekje te lezen zijn.

Het zou de vereniging zeer wel
helpen als al die leden die het
overwinteren hebben uitgesteld
toch alvast hun lidmaatschap
zouden betalen.

Door het bestuur is besloten ons NVCB –
verenigingsblad, de Por Favor, voorlopig niet
meer in gedrukte vorm te laten verschijnen. De
kosten van het drukken zijn nogal hoog en
omdat een aantal adverteerders het zelf erg
moeilijk heeft of zelfs hun bedrijf heeft moeten
sluiten, lopen de advertentie opbrengsten flink
terug.
Zonder voldoende adverteerders wordt ons blad
een te hoge kostenpost .Voor de redactie dus de
uitdaging een waardige digitale vervanger te
maken voor ons handzame en zo gewaardeerde
“NVCB-boekje”.
We blijven dus de Por Favor gewoon elke
maand maken maar dus via e-mail, Facebook
en onze website verspreiden. Wel zal aan de
vorm worden gesleuteld en gebruik worden
gemaakt van de vele digitale mogelijkheden.
Want in een digitale Por Favor kunnen we leuk
filmpjes of diaseries plaatsen. Het wordt
mogelijk dat er, al lezende in het blad, kan
worden ingeschreven op een evenement of
deelname aan een activiteit! We kunnen “links”
plaatsen naar nuttige of gezellige informatie op
het internet. Zelfs een rubriek met direct
contact met het bestuur of andere leden zou
kunnen, dus mogelijkheden te over!
Mogelijk zijn er leden die door al die nieuwe
digitale mogelijkheden inspiratie krijgen voor
nieuwe rubrieken of mogelijkheden waar de
redactie niet aan heeft gedacht, laat dat ons
weten! Even klikken op onderstaande link en
mail naar de redactie!
Link naar: Redactie,

Ook die leden die nog even niet
naar de club durven, zouden
kunnen overwegen nu al lid te
worden. En als u deze keer helemaal niet naar Spanje komt, zou
een donatie in de vorm van een
jaarcontributie zeer op prijs
worden gesteld!
Zie het als steun voor de club in
moeilijke tijden en als garantie
dat na de Corona-tijd onze
gewaardeerde NVCB er nog
steeds is !

U kunt nu voor het hele
seizoen lid worden!
Dat kan door eenvoudig
€ 70,- over te maken
naar banknummer:
ES34 0075 1294 6506
0005 2973
t.n.v. Penningmeester
NVCB
Wel even vermelden:
“lidmaatschap 20202021”
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Restaurant LaCena by Nola
Dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur
U kunt bij ons op elk moment van de dag genieten van verse en huisgemaakte
gerechten met een goede huiswijn en leuke bediening!
Ontbijt met verse
jus d'orange, mini
baguettes,
beenham, kaas, jam
en uiteraard een
lekker kopje koffie
voor € 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
El Albir, Av. del Albir 58, (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen belt u met +34 966 864 190
Atea, Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: 965 779 771
Mail: lacenabynola@outlook.com
Calpe, Calle Dinamarca 4, tel: 965 977 894
Nu ook: Altea, LaCena by Nola-Beach,
Carretera del Albir 20 Edificio Sol, Sotano. tel: +34 965 087 959
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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

Van de biljarttafel
Biljartles

Nieuw clubrecord Driebanden

Gezien corona gaan de biljartlessen voorlopig nog niet van start. Verderop in dit
artikel leest u dat er binnen de vereniging
zelfs leden zijn die geen les meer nodig
hebben. Lees over de prachtige prestatie
bij het driebanden.
Natuurlijk is wel iedereen van harte welkom om op maandag, woensdag en zaterdag te komen spelen. Niet alleen door te
lessen maar ook door te spelen gaan de
prestaties omhoog. Oefening baart kunst.

Op 17 augustus van dit jaar heeft Dirk
Guldentops een prestatie geleverd van
formaat. Met maar liefst 29 caramboles in
25 beurten heeft hij het nieuwe clubrecord
van de NVCB biljartafdeling op zijn naam
gezet. Wij feliciteren hem daarmee natuurlijk van

Hopelijk tot snel en ik wens u een fijn
biljartseizoen.
Groetjes, Janus
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Uurtje over? Doe een Sudoku!

We gaan het weer proberen:

In deze digitale Por Favor een digitaal grapje. Via de onderstaande
link kunnen de Sudoku-liefhebbers
hun hart ophalen, zoveel Sudoku`s
als men wilt! De niveau’s gaan van
heel “makkelijk” via “moelijk”naar
“duivels”!
Bij het knopje “Nieuw spel” krijgt u
met het nieuwe spel ook een ander
niveau, is dat te moeilijk kies dan
gewoon opnieuw!

NVCB Thema maaltijden !

Naar de sudoku`s

o
Vo

rb

l
ee

d

Voor oktober hebben we de volgende maaltijden op het programma
staan.
Zondag 11 oktober 14.30 uur
Onze overheerlijke Indische
maaltijd. Uitgebreid Indisch buffet
van mild tot pikant € 10,-.
Zondag 18 oktober. 14.30 uur
Captains Dinner
Een heerlijke capucijners en bruine
bonen maaltijd met diverse
bijgerechtjes € 8,-.
Zondag 25 oktober 14.30 uur
De welbekende stamppot maaltijd.
4 Heerlijke stamppotten met
bijbehorend vlees € 8,-.
Belangrijk!

Zin in een spannend kort verhaal?
Klik op het boek!
Op het internet zijn
talloze, ook gratis,
boeken te vinden. Het
leek de redactie leuk
om elke maand een
boek te plaatsen. Het
boek is een PDF dus
direct te openen.
Geniet er van!

Deze maaltijden zullen alleen dan
doorgaan, als we een deelname van
minimaal 20 leden hebben. Er zal
ook een maximum zijn, dat is echter
afhankelijk of het weer het gebruik
van het terras toelaat.
Deelnemers die vaste partners zijn
kunnen naast elkaar zitten, anderen
moeten steeds minimaal één plaats
vrijhouden. De tafels zullen breder
worden uitgeklapt. Het is een beetje
behelpen maar we gaan er wat van
maken!
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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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Wandelen in Altea
Beste leden,
Om mijn conditie op peil te houden ga
ik ondermeer op zondagmorgen samen
met een ander lid van NVCB, Janus de
Dooij, wandelen in Altea.
Startpunt is de Apotheek van Cap
Negret aan de N332. Op zondagmorgen
kun je daar prima je auto parkeren. Van
daaruit zijn verschillende (zeker 4)
wandelroutes mogelijk van 5 à 6 km.
De routes zijn niet zwaar maar heerlijk
om te lopen, onderweg is er altijd wel
een terrasje om te rusten en wat te
drinken.
We kunnen langs het strand naar Porto
Senso lopen maar dat punt is ook te
bereiken via het achterland aan de
overkant van de N332. We lopen ook
regelmatig naar de boulevard van Altea
en die bereiken via Partida Cap Negret.
Dus niet via de carretera. We vermijden
verkeer zoveel mogelijk.
Als u zin hebt om ook een keer mee te
wandelen, hoeft u alleen maar te zorgen
dat u uiterlijk om 9.10 uur voor de
Apotheek (op het kaartje bij de peil)
staat want om 9.15 uur vertrekken we.
Na afloop kunnen we samen gezellig
wat drinken op het terras samen El
Travodor.
Niks moet, alles mag. U hoeft ook niet
te melden dat u van plan bent mee te
wandelen. Natuurlijk schoenen aantrekken waarmee u goed kunt lopen en
vergeet uw mondkapje niet. Dus
misschien tot zondag ....
Marianne de Wit
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Computers
Digitale Por Favor?
Voorlopig komt ons verenigingsblad
NVCB-Nieuwsbrief “Por Favor”, zoals
het officieel heet, dus via vluchtige digitale wegen naar u toe.
U kunt het allemaal wat minder vluchtig
maken door een snelkoppeling te maken op het beginscherm van uw iPad of
laptop.
Het mooie is dat die app of snelkoppeling altijd de laatse nieuwe Por Favor
laat zien. U hoeft niet eens te wachten
op de mail!
U moet daarvoor in de ontvangen mail
op de Por Favor klikken of tikken waarna het blad wordt geopend.

Bij de iPad kunt u dan eerst in de
bovenbalk op het vierkantje drukken en daarna op
“zet in het beginscherm” zoals met
de pijltjes is aangegeven.
Op de iPad komt dan een soort app/
op het beginschem te staan.
Als u dan op die app. klikt komt de
Por Favor direct te voorschijn!
Op de laptop kan ook een snelkoppeling worden gemaakt die precies
zo werkt.
De meeste pc-gebruikers zullen
(moeten) wel weten hoe dat gaat
maar hier toch even een uileg.
Daarvoor eerst even op het bureaublad met de rechter muisknop klikken. In het dan verschijnende menu
“Nieuw” kiezen en dan uit de lijst
met mogelijkheden “Snelkoppeling”
kiezen.
In de invulregel die dan verschijnt
vult u dit adres in:
https://www.nvcb.net/PorFavor.pdf
Zoals gezegd ziet u met deze snelkoppeling altijd de laatste Por Favor!
John de Kievith
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Gastronomisch restaurant
Bij Villa Morena bieden we u een
gastronomische ervaring
We houden van lekker eten, drinken en
gezelligheid.
We houden ervan om onze gasten in de watten
te leggen. Als we onze gasten zien genieten van
onze gerechten en drankjes, dan is onze missie
geslaagd.

Welkom bij Villa Morena!
Wij zijn open:
Vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur.
Zondag van 8.30 tot 16.00 uur.
Villa Morena, Ctra. De Benidorm KM8 Finestrat
www.villamorena.es info@villamorena.es
Tel. +34 635 956 170 +34 965 878 537

DIGITAL CALPE
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Weetjes
Baking Soda, een wondermiddel
Het bindende effect van baking soda (natrium-bicarbonaat) in deeg, maakt het ook geschikt
om mee schoon te maken. Zo hechten vieze geurtjes zich bijvoorbeeld aan het zuiveringszout. In Amerika en Engeland gebruikten ze baking soda 150 jaar geleden al in het huishouden, voordat het vervangen werd door allerlei fabriek gemaakte chemische schoonmaakmiddelen.
Nu we met de gevolgen van klimaatverandering te maken hebben, is het logisch dat we
(terug) grijpen naar milieuvriendelijke alternatieven, zoals baking soda. Het is niet alleen
een geweldig ingrediënt om mee te bakken en schoon te maken, maar het is ook nog eens
onmisbaar als het gaat om persoonlijke verzorging. Lees hieronder wat je allemaal met dit
ene witte poedertje kan doen!
In de komende afleveringen van de Por Favor geef ik u een aantal toepassingen van dit
wondermiddel.
Mondwater
Vind je dat je tanden poetsen niet altijd genoeg is?
Mondwater is de perfecte manier om de uiteinden van
je mond te bereiken waar een tandenborstel geen toegang toe heeft. Zuiveringszout kan de perfecte oplossing zijn om je adem op te frissen, terwijl het ook
antibacteriële en antimicrobiële voordelen biedt. Dit
recept is super eenvoudig en bevat slechts een halve
theelepel zuiveringszout en warm water!
Behandeling van Insectenbeten
Je kunt de jeuk, de roodheid en prikken die bij een
insectenbeet horen verzachten. De meeste voorgestelde crèmes bevatten zuiveringszout, terwijl je in feite je
eigen oplossing kunt maken door alleen zuiveringszout en water te gebruiken!
Wittere en Helderdere Kleding
Voeg gewoon 1 kopje zuiveringszout toe aan uw wasgoed samen met uw gewone wasmiddel om schonere
en helderdere kleding te krijgen. Dit komt omdat
zuiveringszout een alkali is, een oplosbaar zout dat
helpt bij het verwijderen en vlekken. Wanneer het in
wisselwerking staat met zuren in de vlekken, helpt het
deze te verwijderen.
Spa Behandeling
Heb je een lange wandeling achter de rug en wil je
jezelf trakteren op een ontspannend bad, dan kun je in
eigen in bad een spa creëren door een warm bad te
combineren met 2 eetlepels zuiveringszout. Alleen een
voetenbad kan nauurlijk met een eetlepel baking soda.
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www.eurocarslanucia.com
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La Siesta
Calle San Pere 36
Altea
tel. 680 758 918

Beoordeling
Sfeer
6,4
Eten
7,1
Bediening 7,0
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Deze warme septembermaandag zal ik niet al te vlug vergeten. We reden
vanuit Calp richting Altea op de N332 een rustig en slaperig dorpje
binnen. Je merkt dat een ieder erg te lijden heeft van de coronamaatregelen. Om ca. 11 uur arriveren we in de winkelstraat van Altea en drinken
een koffietje op het plein van het Ayutamiento.
De temperatuur komt naar schatting boven de 30 graden uit en in
september is dat erg veel. Ik draag daarom de korte broek en mijn partner
een ruim zittende jurk; gezellig is het zeker. Daarna rijden we naar het
oude dorp bij de kerk en slenteren door het oude Altea met leuke kleine
winkeltjes, met mooie gebouwen en restaurants. Er is hier zelfs hier een
sterren restaurant (Michelin gids), nou daar is smulpaap niet vies van…
We gaan echter naar de haven, parkeren de auto gratis en lopen richting
de stad en passeren diverse restaurants die vanaf de boulevard goed
zichtbaar zijn. Mijn lief biedt mij in een ervan een lunch aan. We starten
met een watertje ( € 1,50) en een glas rosé ( € 2,00). Deze rosé komt uit
Navarra en heeft 12% alcohol en is gemaakt van de Garnacha druif, een
aanrader! Mijn partner neemt voor deze prijs een witte wijn Rueda
(Verdego).
Het menu bestaat uit 3 à 4 voorgerechten en 3 hoofdgerechten, dus keuze
genoeg en het toetje en het broodje met aioli zijn inbegrepen. Nou wat wil
je nog meer als zuinige Hollander.
Het dagmenu staat op een bord aangegeven en is gemakkelijk te lezen.
We nemen beiden hetzelfde: een salade met geitenkaas. Een leuk bordje
sla met 2 schijven geitenkaas een stukje appel en een toefje honing en
bestrooit met rozijnen, met het warme broodje met aioli, een lekker begin.
De bediening is snel en adequaat en de wijn wordt in een mooi glas
geserveerd, prima toch.
Het hoofdgerecht is kip, knapperig gebakken en met ruime champignonsaus overgoten, een aardappelkroket en een stukje paprika maakt het
geheel zeer smakelijk. Voor het toetje kunnen we kiezen uit ijs, appelgebak, cheesecake of koffie.
Voor het menu bestaande uit 1 glas wijn, brood en aioli, voorgerecht,
hoofdgerecht en toetje betalen we € 11,00 p.p.. Mijn partner moet ca.
€ 28,00 afrekenen omdat we een wijntje en water extra hebben geconsumeerd.
Ik wil graag vaker uitgenodigd worden....wie... doet dat …..?
Geweldige aanrader (in het weekend wellicht beter om te reserveren)!
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

oktober 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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Bridgen volgens het nieuwe normaal
We hebben onlangs bridgeleden uitgenodigd mee te denken over hoe er in het nieuwe
seizoen coronaproef gespeeld kon worden.
Op 15 september was daarvoor een vergadering gepland waar slechts 5 leden aanwezig
waren. De volgende vraagstukken kwamen daar aan de orde.
- Hoe moet de speelruimte zijn ingericht om veilig met elkaar te kunnen spelen?
- Wel of geen verplichte beschermende middelen (mondkapjes)?
- Gedragsregels om steeds de benodigde onderlinge afstand in acht te nemen vooral bij
het eventueel wisselen van tafel.
De spelvorm is afhankelijk van de opkomst, er zijn twee mogelijkheden.
1. Bij voldoende paren (6) kan er worden gespeeld als vanouds waarbij spelresultaten
in de computer worden verwerkt.
2. Bij onvoldoende paren kan er gespeeld worden als bij thuisbridge.
Een aantal van jullie heeft dat in de afgelopen maanden al voor zichzelf georganiseerd. Maar het is mogelijk dat deze bridgers toch liever op de club spelen. Dat kan
zolang het weer dat toelaat op het buitenterras plaatsvinden.
We hebben afgesproken dat we het op dinsdag 29 september opnieuw proberen de belangstellig voor het bridgen te toetsen. Als er genoeg leden zijn, gaan we gewoon voor
de gezelligheid bridgen, natuurlijk met inachtneming van de regels: handen wassen,
biedboxen mee naar nieuwe tafel nemen, op terras spelen en ventileren.
Onze voorzitter José Smit verblijft vanwege ziekte voor langere tijd in NL. Op haar verzoek starten Aart van Nes en ik van het nieuwe bridgeseizoen.
Rona Le Doux
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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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Martin Overdevest
Deze bij ons welbekende verzekeringsman wil elke maand een antwoord geven op vragen over verzekeringen en aanverwante zaken.
Martin kan niet meer elke maandagmorgen op de club aanwezig zijn,
maar is altijd telefonisch of per mail
bereikbaar!

Heb ik een W.A. verzekering
nodig?
Jawel.
Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt schades aan
derden voor bewoners op hetzelfde
adres, uw fiets en uw huisdier.
In onze huispolissen (opstal en/of in
-boedel) is standaard een W.A.dekking inbegrepen van min. €
300.000 en max. € 1.000.000
inbegrepen.
Deze huispolis in combinatie met
een rechtsbijstandverzekering geeft
u een gerust gevoel betreffende uw
eigendom in Spanje.
Voor meer informatie en/of een afspraak over verzekeringen bij
Martin Overdevest van CBKexpat
verzekeringen in Albir: op de club of
bel 603 235 885 of
email: martin@cbkexpat.com
Met vriendelijke groet,
Martin Overdevest

Al 20 jaar

EURO

uw vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

CLÍNICA RINCÓN
Tandarts
- reguliere tandheelkunde
- kronen, bruggen, prothesen
- implantologie
- reparatie prothesen
- gespecialiseerd in het
behandelen van angstige patiënten
Nieuwe Nederlandse huisarts:
Dr. Judith van Bergen
’s morgens 10.00 - 13.00 op afspraak
’s middags na 15.00 uur op afspraak
Polikliniek Benidorm:
Orthopeed
Gynaecoloog
Longarts
Cardioloog
Neuroloog
Dermatoloog
Radioloog
Uroloog
Chirurg
Fysiotherapie & Rehabilitatie
Laboratoriumonderzoek
Digitale röntgenfoto’s
Slaapapneu onderzoek
ECG / Echo / Mammografie
24-uurs ECG
24-uurs bloeddrukmeting
Densitometrie (DEXA)
Medisch pedicure
Trombosedienst
Maandag en donderdagochtend
Thuiszorg
Een enthousiast professioneel team
biedt u verpleging en verzorging aan op
alle niveaus.
Tel.: (0034) 608 218 626 (24 uur)
thuiszorg@euroclinicarincon.com
www.thuiszorgeurocarincon.com
Voor afspraken en meer informatie
Tel.: (0034) 966 830 849
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Voor spoed en huisbezoeken
Tel.: (0034) 965 867 801
info@euroclinicarincon.com
Avda Dr. Severo Ochoa 6, Benidorm
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
via onze website:
www.euroclinicarincon.com
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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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150,00
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100,00
85,00
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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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