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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

november 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
Vacant
Marja Beems
Roos van Gorp
Jeanne Hendrikx

Gastvrouwen

Antoinette Heijnen
Greetje van de Berg
Hetty de Kievith
Chris van Gennip
Anne van Empel
Anke Kooiman

Inkoop/ Bar

Wim de Vos

Jeu de Boules

Cora Copier

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Ruud en Mia Wijnoltz

Wandelen

965 882 173
965 878 814
965 882 173
0031 622 405 845
0031 652 084 477
0031 641 076 470
966 866 017

(Whatsapp)

(Whatsapp)

Ledenadministratie

Wim Heijnen
Mona Kapsenberg de Cock
Ida Oomes
Cobi de Dooij-Fuchs

Spaanse les

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

Tekenen/Schilderen
Tennis
Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal

603 165 922
680 827 342
965 878 814
0031 654 335 278
619 592 698
administratie@nvcb.net

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

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Van de voorzitter
Beste leden,
Het is zondagmorgen 25-10-2020, de klok is weer een
uur teruggezet en ik zit op tijd aan de haven in Altea.
Dit is mijn vaste plekje om lekker van de zon te genieten en naar de boten die langs varen te kijken. Ik
heb mijn pen en papier meegenomen om mijn
voorwoord te schrijven.

Deze keer valt dat echter niet mee. Die vreselijke corona spookt me door
m’n hoofd en ik weet niet goed wat we eigenlijk wel mogen doen op de
club en wat niet.
Er zijn allemaal maatregelen afgekondigd voor de horeca, zoals het op tijd
sluiten, maar daar hebben we geen last van. Verder mogen we niet drinken
aan de bar, maar dat deden we eigenlijk nooit, dus ook geen probleem.
Geen 10 maar slechts 6 personen aan tafel; en dat is goed te regelen.
Toch ben ik er niet helemaal gerust op en ik stop nu even met schrijven.
Ik ga deze week eens actie ondernemen om te gaan informeren welke
regels er nu precies voor onze club van toepassing zijn.
Het is inmiddels dinsdagmorgen en ik ben samen met ons Spaanse lid
Pilar gisteren naar het politiebureau geweest om ons goed voor te laten
lichten. Ik kwam weer fluitend naar buiten en was opgelucht want we doen
het goed zoals we nu bezig zijn!
Er is echter één puntje dat we niet helemaal volgens de voorschriften
uitvoeren. Als we namelijk met elkaar aan tafel communiceren moeten we
het mondkapje ophouden. Dat is eigenlijk ook wel logisch; we zijn geen
familie en komen ook niet uit één huishouding.
Dus beste leden we gaan vrolijk door en alle geplande evenementen
kunnen gewoon doorgaan.
Natuurlijk begrijp ik ook dat er in de toekomst wel nog veranderingen
kunnen komen, maar we zullen ook die met gezond verstand de baas
worden.
Daarom zeg ik als voorzitter, kom gerust naar de NVCB. Wij zullen er
alles aan doen om u het zo prettig mogelijk te maken.
René Oosterbroek, voorzitter
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Evenementenkalender
September
Ma NVCB
2 en
NVCB
weer open!
hetgaat
nieuwe
normaal
Zon
22 Onze Dart en Sjoelmiddag met lekkere hapjes.
Oktober

langere
onzeker zijn welke
Zat Het zal5nogOpen
Dag tijd
NVCB.
activiteiten
en
evenementen
er wel
en welke
niet
Zon
13 Lasagna maaltijd door
Davide
van HBC
Het bestuur bekijkt per maand wat
Zat mogelijk
19 zijn.
Rommelmarkt
is en welke
Corona-maatregelen
er op presentatie.
Don er mogelijk
24 EHBO
korte cursus,
aansluitend een Chequi
Zon dat moment
27 Indische
gelden.maaltijd door NVCB-keukenbrigade

November
Ma De themamaaltijden
4 Algemene Leden
Vergadering
NVCB
zouden
kunnen, maar
dan met
Vrij minder8deelnemers
Ikea en bezoek
en/ofValencia
verspreid over het terras
Zon en zaal.
10 Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Zon
17 Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.
December

Januari

De meeste activiteiten kunnen met wat aanpasgewoon door
blijven gaan zij het met
Zon singen 8welKerstbingo
en maaltijd.
wat
meer
onderlinge
afstand
wat
voorzichtigDon
12 Kerststukjes maken,en
zaal
versieren
(ochtend)
heid.
Maaltijden
met
80
of
90
deelnemers
zoals13.00 uur
Don
12 Lezing Laura van Lochem, cardioloog.
seizoenen
zullen zeker niet meer kunnen.
Zon vorige22
Kerstdiner
Ma Of de 23
Kerst busreizen
inloop met nog
gratismogelijk
kerstbrood
bij is
de koffie
gezellige
zijn,
afwachten, maar we hopen natuurlijk dat die in een
Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
Zon de een 5of andere vorm door kunnen gaan.
En…trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
Zon Heeft 19
middag!ideeën?
Div. stamppotten
u ookStamppot
corona-veilige
Laat ze weten!
Zon
26 Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!

Februari

een lekkere Barbecue op 15
Zon Er is weer
2 Puzzeltocht
gepland.
Zat november
8 Mosselen,
indien te grote belangstelling ook Zon.9
Zon
9 Mosselen?
Vrij Op 5 28
Entertainment,
avond
december
een heerlijke
Tapas middag
Zat
29 Entertainment, middag
met tapas van onze kok Rein Krikke.

Maart

Zon
1 Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
door
mag
gaan
20 december een
Zon En als8alles
Canto
Felice
koor
met maaltijd.
Don grandioos
12 Lezing
artrose ook samengesteld en
Kerstdiner
Zon bereid
15door
Maaltijd
Chef Rein,
verrassingen!
chef-kok
Reintapas
Krikke
en het
Zon
29 PaasBingo

keukenteam NVCB

April

Zon
12 Paasbrunch
zeker nog
wel
Ma Er kunnen
27 Koningsdag
BBQ
Mei

enkele
evenementen in deze maand georganiseerd
Zon worden.
10 We
Moederdag
metuIndisch
houden
op de buffet
hoogte!
Zon

21

Vaderdag met maaltijd en spellen
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Bestuursmededelingen
Uitnodiging
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de Statuten
een Algemene Ledenvergadering bijeen, te houden op
Maandag 9 november 2020 Aanvang: 10.00 uur
In deze vergadering kunnen in gevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten worden genomen, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig is. Indien
om 10.00 uur niet voldoende leden aanwezig zijn, wordt op grond van artikel 14
van de Statuten een tweede vergadering bijeengeroepen om 10.30 uur. In deze
vergadering is voor het nemen van geldige besluiten op grond van art. 14 van de
Statuten geen quorum vereist. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden
die hun contributie 2020-2021 hebben voldaan.
Het bestuur

Succesvolle open dag NVCB
Ondanks de Corona maatregelen was
onze NVCB Open Dag zeer geslaagd.
Zaterdag 3 oktober waren we weer
klaar voor het nieuwe seizoen. Alles
was in het werk gesteld om de Corona
maatregelen in acht te nemen en de
activeiten toch zo gezellig mogelijk te
laten zien.
Dit alles werd begeleid met heerlijke
hapjes, gesponsord door Restaurant
La Cena en de muziek van Several
Sounds. Tijdens deze fijne sfeer
schreven vele bezoekers zich als lid in
en we willen er met de mensen die er
nu zijn, er alvast een gezellige club
van maken. We realiseren ons dat we
de 250 leden dit jaar niet zullen halen,
maar we gaan er alles aan doen om
het de huidige leden naar de zin te
maken.

Zelfs de politie, die kwam controleren
na een telefoontje van de buren en
was onder de in druk zoals alles was
geregeld.
Kortom een zeer geslaagde dag die
ons alle hoop geeft voor het komende
seizoen met nieuwe leden.
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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
Belangrijke mededeling
Corona preventie bij de NVCB

En dan nog dit……

De Politie is de handhaver van die maatregelen en liet ons desgevraagd het volgende weten.

Het zal niemand zijn ontgaan; we
zoeken nog steeds een secretaris…!
Iemand die een paar uurtjes in de week
aan de club wil besteden.
Een paar uurtjes zinvol vullen met werk
waar onze vereniging zeer mee is geholpen. Desnoods voor één seizoen!
Kom op! Onder de leden zullen er heel
wat zijn die dit deel van het bestuurswerk goed aan zouden kunnen!

Voor onze vereniging verandert er niet
heel veel, we deden het al ongeveer
volgens de voor ons nu geldende regels.

Mocht u er voor voelen of wilt u weten
wat er van een NVCB-secretaris wordt
verwacht neem even contact op met de
voorzitter of een ander bestuurslid.

We moeten ons wel beslist aan de volgende regels houden:

René Oosterbroek

Omdat er nogal wat vragen zijn over hoe
we als NVCB met de huidige coronamaatregelen moeten omgaan, heeft de
voorzitter om toelichting gevraagd bij de
Politie.

- We dragen mondkapjes als we
rondlopen maar ook als we aan en
tafel zitten, dus ook bij Klaverjassen,
Bridgen of alleen praten.
- Aan een tafel mogen niet meer dan 6
personen zitten, de tafels moeten 2
meter uit elkaar staan.
- Alleen als we aan tafel zitten en eten
of drinken mag het kapje af!
Voorlopig gelden deze regels t/m medio
november en kunnen worden verlengd.
Het bestuur acht het goed mogelijk en
verantwoord de club met deze regels open
te houden!
Tot ziens! .
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Koop en Verkoop
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)

————————————————
Scootmobiel merk Saphir
Kleur blauw, geheel demontabel!
Vraagprijs 350 euro
Tel: 0031 653 500 737
——————————————————
Scootmobiel
Stevig en professioneel met comfortabele
vering. Drie-wiel model.
Voorzien van nieuwe accu, grote actieradius.
850 euro. La Nucia tel.: 0031 643 074 289
——————————————————
Inklapbaar logeerbed, nooit gebruikt.
Incl. matras 190x 80 cm. Nog in originele
verpakking!
Was 130 euro, af te halen voor 75 euro
Tel.: 0031 642 074 289
——————————————————Gevraagd

november 2020

15 NOVEMBER BARBECUE
Zaterdag 15 november is er weer een
heerlijke barbecue met alles wat u van
ons gewend bent, dus compleet met
salade, sauzen en
een toetje.
Leden 10 euro en
Intro’s 12,50 euro
Aanvang 13.00 u.
Voor de liefhebbers houden we
ook een kleine
rommelmarkt waar iedereen met zijn
overtollige bruikbare spullen een ander
gelukkig kan maken!
Tafels voor leden gratis.
Aanmelden op maandag bij de ledenadministratie.

Wie kan Fien Louers na half januari zo nu en
dan een lift geven naar de club?
Ze gaat wonen in Albir vlak bij hotel Kaktus.
via: jdekievith@gmail.com 0034 648 772 105

————————————————
Wie heeft of weet een leuke tourcaravan te
koop? Moet in redelijke staat zijn en niet te
duur. Graag even mailen naar de redactie,
redactie@nvcb.net
——————————————————
Wie kan Hans en Greetje van de Berg helpen
aan tijdelijke opslag van hun spullen nu ze
nog even niet naar het huis in Spanje kunnen
komen?
Heeft u nog een stukje over in de garage of op
zolder laat dat hen even weten.
Vaerwell3@gmail.com of redactie@nvcb.net
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van: Chris van Gennip
Ware verhalen “los Niños”

Zelf heb ik geen kinderen maar van de
Waar ik in het weekend ben, kijk ik uit op
kinderen (los niños) hier in Spanje word ik de speelteruimte van kinderen die daar in
echt vrolijk.
het weekend ook zijn. Het is enig om te
zien dat opa op een bankje zit te kijken en
Zo zat ik jaren terug in het boemeltreintje zijn kleindochter hem laat zien hoe goed
van Denia naar Benidorm samen met een ze al kan steppen. Ouders spelen er ook
groepje schoolkinderen van een jaar of 12 vaak samen met hun kinderen.
die op weg naar huis waren. Toen de trein
vertrok begonnen ze samen te zingen. Zo
mooi en zo leuk om te zien en te horen.
Bij elke halte onder-meer in Gata, Teulada, Benissa, Calpe en Altea stapten steeds
een of meer kinderen uit om naar huis te
gaan. Ze werden uitgezwaaid door de anderen die in de trein achterbleven. Nadat
de reis werd voortgezet namen ze draad
Wat had ik het te doen met de kinderen
weer op en zongen verder. Volgens mij
die tijdens de lockdown in Spanje niet
vonden ze het wel leuk om te zien dat de
naar buiten mochten en oh, hoe vertedeoverige reisgenoten hun “concert” op prijs rend waren de beelden toen de kinderen
stelden. Er werd tussendoor veel gelachen. voor de eerste keer in gezelschap van een
De laatste scholier verliet in Altea de trein. van de ouders weer naar buiten mochten.
Ik heb hiervan nog lang nagenoten.
Gelukkig is die lockdown tenminste hier
in Alicante voorbij maar iedereen moet uit
voorzorg nog wel een mondkapje dragen.
Zelfs de kleine kinderen blijven niet achter. Je ziet ze vooral met bontgekleurde
mondkapjes lopen, zeker het resultaat van
huisvlijt van een van de ouders.
Ik zie dat ook alle
Met enige regelmaat ga ik naar een restauopgegroeide kinderen
rant. Vooral in de weekenden zitten daar
en jeugd de mondveel Spaanse families gezellig te eten,
kapjes dragen en zo
inclusief abuela en abuelo (oma en opa).
hun bijdrage leveren
Waar ik me als Nederlander altijd over
om de kwetsbaren in
verbaas, is dat kinderen eten wat ze krijhun omgeving te beschermen tegen het
gen voorgeschoteld. Verder blijven ze
corona virus.
zitten tot ze in ieder geval zijn uitgegeten.
Ze genieten echt van de maaltijd in aanEen paar voorbeelden waarom ik vrolijk
wezigheid van oma, opa en hun ouders.
word van kinderen hier in Spanje. Ik ben
Dus geen “dat lust ik niet” en geren door
blij hier te gast te zijn.
het restaurant.
Marianne de Wit
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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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We schreven al eerder iets over
“Podcast”, een term die we tegenwoordig steeds meer horen en een
populair fenomeen is geworden.
Albert Bausch houdt het niet bij luisteren alleen maar is zelf podcasten
gaan maken! Het lijkt hem en ons een
geweldig idee om daar binnen de
vereniging ook wat mee te gaan doen!

NVCB-Podcast?
“In deze Corona-tijd leerde ik dat creativiteit de hersenen aanzet tot een
optimistische kijk
op het leven.
Daarom start ik via
de NVCB een serie
Podcast verhalen en
gebeurtenissen uit
het verleden en het
heden.
Bij ontmoetingen met leden en oud
leden heb ik leuke, hilarische en interessante verhalen gehoord over het
leven aan de Costa Blanca in het
algemeen en over de NVCB in het
bijzonder.
Luisteren is aangenaam, maar het
maken van uw eigen Podcast zal een
leuke belevenis zijn.

november 2020

Een podcast is een audio-uitzending
waarbij het geluidsbestand op aanvraag
wordt aangeboden door middel van
“webfeeds”, zoiets als YouTube maar
dan alleen met het geluid.
Dankzij de introductie van draagbare
mp3 spelers zoals de iPod was deze
vorm van uitzenden snel populair onder
radioamateurs en muziekliefhebbers.
De term podcast is dan ook een samentrekking van iPod en broadcast
Voor een eenvoudige uitleg klik op
onderstaande link.
https://youtu.be/kxsJlqRu36U
Het maken van een podcast is een
ander verhaal waarbij het maken van
een script, de opnames, radio techniek
kneepjes, het mengen met geluiden,
gemakkelijker lijkt dan het is.
Niet gehinderd door veel kennis begin
ik aan dit avontuur overtuigd dat er
andere leden zijn die mij bij het
redactie- en productieteam zullen
voegen.
Iedereen met een goed verhaal is welkom! Doe mee en laat dat weten aan:
Albert J.Bausch, ajbausch@me.com”
Als u op de foto van Albert klikt, kunt u
zijn eerste zelfgemaakte Podcast horen!

Wees niet bang. Het verhaal zal door
een redactieteam worden gecontroleerd
en verfijnd. Alleen uw stem zal
gehoord worden dus ook de minder
ijdelen die liever niet in beeld komen
worden aangemoedigd mee te doen.
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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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Van de redactie
Thema maaltijden blijven in trek!
Het was even afwachten of door alle corona-perikelen
het organiseren van de maaltijden wel zin zou hebben.
Of de maatregelen ons niet te veel zouden beperken en
daardoor veel van de gezelligheid zouden wegnemen.
Het viel allemaal erg mee, natuurlijk geen 100 mensen
zoals vroeger maar toch wel iets van 40 deelnemers bij
de verschillende maaltijden. Dat kwam goed uit want
nu konden we de tafels moeiteloos volgens voorschrift
op 2 meter van elkaar afzetten en ook voorkomen dat
men te dicht langs elkaar moest schuiven wat vroeger wel het geval was.
Zowel bij het Indisch buffet als bij het Captains dinner en de 4xStamppotten was de
sfeer prima en het smaakte allemaal geweldig!
Complimenten voor het keukenteam!

Haringen…..
We zoeken mensen die voor een komend
NVCB evenement haringen willen
schoonmaken. Bent u daar goed in? meld u
even aan bij de keuken of Annemieke Post!

Korting voor NVCB-leden
bij restaurant Buena
Vista!
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart
krijgt u bij Buena Vista het dagmenu voor
12.50 i.p.v. 14.50 euro! Zie ook hun
advertentie op pag.2.

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 2020-2021”
Pagina 19

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 43

november 2020

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
Oefening baart kunst, dat geldt ook bij het
biljarten. Omdat door de Corona het
biljarten een tijdje stil heeft gelegen valt
bij sommige biljarters (inclusief bij
mezelf) het scoren tegen.
Dat is ook de reden dat vanaf dinsdag 10
november elke week weer een trainings/
oefeningsochtend van start gaat.
Op die ochtend wil ik belangstellenden
weer een beetje van advies dienen en
daarnaast samen met ze oefenen.
Vanaf 10.00 uur - 12.00 uur ben je van
harte welkom. Kosten: € 0,50 (in de klok ).
Tot ziens en veel biljartplezier.
Groetjes, Janus
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Kortingen voor Senioren
Spanje vergrijst net zoals Nederland en
België en ook in Spanje hebben de ouderen
speciale aanbiedingen en kortingen. In
Spanje gaat het in de meeste gevallen om
zestigplussers in plaats van vijfenzestigplussers maar dat hangt helemaal af van de
instanties die de kortingen verlenen.
Dat geldt niet alleen voor de Spanjaarden
maar ook voor buitenlanders die Spanje
bezoeken en buitenlanders die in Spanje
wonen waarbij soms wel de eis wordt
gesteld dat men is ingeschreven in de
gemeente (empadrona-miento).
De Spaanse “jubilados” en “pensionistas”
hebben een ID-kaart om te bewijzen dat ze
60 jaar of ouder zijn. Als buitenlander in
Spanje kun je ook zeggen “Soy jubilado” of
“Tengo más de sesenta años” om gebruik te
maken van speciale kortingen. Daarbij kan
er om een ID-kaartgevraagd worden waar de
geboortedatum op staat.

De “Tarjeta Dorada” kortingskaarten zijn te
verkrijgen in de treinstations waar een loket
is. De kaart van de RENFE is persoonsgebonden en dient vergezeld te gaan van een
paspoort. De kortingskaart heeft een prijs
van 6 euro.
Openbaar vervoer
Landelijk gezien kunnen zestigplussers
tussen de 20% en 40% korting krijgen bij de
ALSA lijndienstbussen in Spanje. Deze
bussen verbinden zo’n beetje alle steden en
grotere dorpen met elkaar en zijn een
alternatief voor de treinen. De kortingen
gelden alleen op trajecten van meer dan 150
km en zijn niet geldig op vrijdagen,
zondagen en feestdagen

Paradores hotels
De Spaanse staatshotels waarbij men in
kastelen, kloosters, monumenten en op
bijzonder plaatsen kunt slapen, heten
Paradores en deze zijn een ervaring op zich.
Bij de Paradores kun je al genieten van
Hieronder enkele voorbeelden van kortingen kortingen als je 55 jaar en ouder bent met de
voor ouderen.
Golden Days kortingen. Hiermee krijg je
10% korting op de overnachtingen, ontbijt
en andere voordelen en kortingen.
RENFE treinreizen
Ouderen van 60 jaar of meer (mayores de 60
años) kunnen genieten van veel kortingen bij Terra Mitica Pretpark (Benidorm)
de Spaanse treinen van RENFE. Hiervoor
Het pretpark van de Costa Blanca gelegen in
kan men de “Tarjeta Dorada” aanvragen,
de kustplaats Benidorm heeft ook kortingen
deze heeft een kostprijs van 6 euro en geldt voor de senior bezoekers van 65 jaar en
ook voor zestigplussers met een NIE, DNI of ouder. In plaats van 39 euro betaal je dan 28
een paspoort, dus ook voor buitenlanders die euro (online is dat € 25 i.p.v. € 34).
ouder zijn dan 60 jaar.
Carrefour supermarkt
Met de “Tarjeta Dorada” (gouden kaart)
De van oorsprong Franse supermarktketen
krijgen ouderen 40% korting op maandag,
Carrefour in Spanje heeft een kortingskaart
dinsdag, woensdag en donderdag bij de AVE voor 65-plussers genaamd “Tarjeta 65+”.
hogesnelheidstrein en Larga Distancia en
Hiermee worden de boodschappen bij de
25% korting op vrijdag, zaterdag en zondag. Carrefour veel goedkoper dan bij andere
Er zijn nog meer kortingen op andere
supermarkten aangezien je geen IVA (btw)
treintypes zoals de FEVE treinen in noord en hoeft te betalen op verse producten zoals
noordwest Spanje waar men 50% korting
vlees, vis, brood, gebak, groente, fruit, worst
krijgt de hele week door.
en kaas, eieren en voorbereide maaltijden.
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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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Zin in een spannend kort verhaal?
Klik op het boek!
Deze keer een
serie zeer korte
verhalen.
Geweldig goed
geschreven
door Hans
Vervoort.

Uurtje over? Doe een Sudoku!

november 2020

Elk nadeel heeft zijn voo…..
Niemand zal ontkennen dat de Corona
pandemie een drama is voor het dagelijks
leven van ons allemaal en de gezondheid
van velen.
Toch zijn er met enig optimisme lichtpuntjes te zien die niet eens zo zwak zijn.
Neem nou dat mondkapjes en afstandhouden-gedoe, je zult zien dat we dit
seizoen nu eens niet twee weken met
keelpijn, hoestbuien of snot voor de ogen
lopen, is toch mooi meegenomen.

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!

We zullen veel minder buiten de deur
kunnen gaan eten, misschien minder
lekker maar zelf eten maken is meestal
veel gezonder en je spaart heel wat uit!

Naar de sudoku`s

We hebben veel meer tijd om weer eens
een boek te lezen of een vergeten hobby op
te pakken, de tuin is nog nooit zo mooi
geweest en je kan eindelijk eens gebruikmaken van je Netflix abonnement omdat
het er weer eens van komt een van die
weergaloze series te zien.

Vo

b
or

l
ee

d

We gaan zeker ook veel minder naar de
dokter, niet altijd even verstandig maar
meestal is het toch iets dat vanzelf weer
overgaat. Krijgen we ook niet zo snel te
veel òf verkeerde pillen òf onnodige
onderzoeken.

En je kunt nu volop genieten van de rust
buiten. Rustige boulevards, stille stranden
schitterende wandelroutes waar de natuur
nog nooit zo levendig is geweest.
Ja, je ziet het pas als je het door hebt...
Met dank aan J.C. +,
John de Kievith
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Wandelen
Wandelen start op 3 november!
Een van de activiteiten die ondanks de
Corona heel goed mogelijk is, is het wandelen. Lekker in de gezonde buitenlucht en
mondkapjes zijn bij sporten niet verplicht,
dus die kunnen even af!

We hebben al laten weten dat Ruud en Mia
Wijnoltz het initiatief hebben genomen
voor de wekelijkse wandelingen. Het is de
bedoeling dat het pittige wandelingen
worden door het prachtige achterland van
onze Costa. Heel mooi maar ook soms
lastig en onherbergzaam.
Ervaren wandelaars weten wel hoe daar
mee om te gaan, dus bij voorkeur hoge
(berg) wandelschoenen, altijd water en wat
te eten meenemen! Ook is het heel verstandig iets warms en waterdicht mee te
nemen om aan te doen als het weer onverhoopt omslaat of als het op grote
hoogte toch behoorlijk koud blijkt te zijn.
Bij de meeste tochten is het verstandig om
een lange broek aan te doen, een lange
broek beschermt tegen gemeen struikgewas en tegen insecten.
De eerste wandeling is dus op dinsdag 3
november.
Als u zich aanmeldt via het mail adres:
ruudmia.wijnoltz@gmail.com dan wordt u
op de hoogte gehouden waar er gestart
wordt en hoe laat.

We spreken meestal een verzamelpunt af
onderweg en gaan dan gezamenlijk op pad
naar de start van de wandeling.
Voor de navigatie worden ook nog de
coördinaten van de startplaats
doorgegeven!

U kunt ook opgenomen worden in een
Whatsapp groep, dat is vooral handig
mocht de wandeling niet doorgaan of als er
iets wordt gewijzigd. Maar ook om
gezellig na te appen over de wandeling.
Via tel: 0031 654 335 278 kunt u zich aan
melden voor de wandel-Whatsapp-groep.
De eerste wandelingen zullen niet al te
moeilijk worden, vooral om minder er-

varen wandelaars te laten kennismaken en
ook omdat het voor de meesten wel de
eerste wandeling van het seizoen zal zijn.
Voorop staat dat we van de wandeling en
de schitterende natuur willen genieten en
uitzien naar een volgende wandeling!
Tot ziens!
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Computers
Spelletjes…..
Als we eerlijk zijn, moeten we bekennen
dat de meeste tijd die we besteden met
onze computer of tablet, aan spelletjes zal
zijn.
Is niks mis mee, iedereen heeft recht op
zijn “quilty pleasure”. Veel van die spelletjes vragen niet veel van de speler.
Beetje klikken, beetje schieten en de tijd
vliegt. Sommige zitten heel gehaaid in
elkaar, zien er prachtig uit en verleiden de
speler om steeds weer allerlei aankopen te
doen. De maker van het boerderijspel
Hay Day is er multimilionair mee
geworden!
Toch zijn er heel wat spelletjes die geen
geld kosten maar denkvermogen vragen
van de speler. Iedereen kent wel Wordfeud, de scrabble versie voor de computer
en tablet, enorm populair, en terecht. Het
is een welkome afleiding en een goede
manier om de hersenen in conditie te
houden. Buiten dat kan men in het spel
ook “chatten”, dus berichtjes sturen naar
de andere speler. Heel belangrijk voor
wat meer sociaal contact.
Sinds kort is er een schaakspel beschikbaar dat net zo werkt als Wordfeud.

Er zijn nog veel meer schaakspellen voor
de computer, de een nog mooier dan de
ander. Maar dit spel is net zo gebruiksvriendelijk als Wordfeud, dus een groepje
eigen tegenspelers aanmaken, zetten
wanneer je tijd of een heldere inval hebt
en nog veel meer, een ideaal schaakspel
met een heel hoge waardering.
Eenvoudig aanmelden, de basisversie is
gratis en je hebt keus om op je dooie
gemak te schaken of met een klok.
Het heet SocialChess en in de
Appstore op te halen. Als het goed
is kunt u op de iPad ook hier direct op de
link of op het schaakbord klikken:
https://apps.apple.com/nl/app/schaak-social-chess/id442239737

John de Kievith
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DIGITAL CALPE
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Weetjes
Baking Soda, een wondermiddel
Zoals beloofd opnieuw een aantal toepassingen van Baking Soda. U begrijpt, ik ben een
groot fan en misschien raken jullie hierover net zo enthousiast als ik.
Badkamer/keuken
Baking Soda desinfecteert oppervlakken en zorgt ervoor
dat ze schoon en glanzend worden. Het is geschikt, voor
alles, van badkamer/keuken tegels en voegen, douchebak, gordijn, wasbak tot toiletten. Maak een mengsel van
Baking Soda en water, wrijf het met een spons of
tandenborstel (voor de voegen) over het doelgebied en
veeg het na 20 minuten af.
Gebruik voor het Toilet 1 kopje poeder en 1 kopje azijn na
elkaar in het toilet strooien, een kwartier laten werken en
schoonspoelen.
Gebruik voor de Vloer: 1/2 kopje poeder in een em-mertje
warm water en dweil hiermee de vloer. Na-spoelen met
schoon water. Niet geschikt voor houten en marmeren
vloeren
Afvoer
Of het nu uw keuken of badkamer is, afvoeren zijn overal
vervelend. Het enige wat je nodig hebt is azijn,
zuiveringszout en een pan met kokend water en binnen 510 minuten is je afvoer helemaal leeg!
Witte Tanden
Je tanden poetsen met dit middel geeft meerdere
voordelen. Niet alleen worden je tanden steeds witter, het
doodt ook de bacteriën en geeft je een frissere adem.
Gebruik: doop je natte tandenborstel in de poeder.
Maagzuurremmer
Brandend maagzuur is zeer vervelend en een snelle
remedie is een Rennie. Maar een natuurlijk middel en
zonder bijwerkingen is Baking Soda. Gebruik: halve
theelepel in glas lauw water oplossen en opdrinken.
Eitjes
Iedereen eet graag een omelet als ontbijt! Maar wat als je
omelet nog lekkerder zou kunnen zijn? Door voor elke 3
eieren 1/2 theelepel zuiveringszout toe te voegen, ontstaan
er koolzuurbelletjes en wordt je omelet lichter. Je eitjes
zien er ook voller en smakelijker uit!
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www.eurocarslanucia.com
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GODOY

Restaurant
Godoy
C/ Isaac Albeniz 7
Albir

Beoordeling
Sfeer
7
Eten
7,3
Bediening 7,3

Op een woensdagmiddag in oktober is er in deze coronatijd weinig anders
te doen dan sightseeing, terrasje pikken en natuurlijk zwemmen in zee.
We kiezen hiervoor het strand van Albir en het wandelen over de
boulevard van deze plaats is een leuke bezigheid. We vinden de boulevard
van Albir mooier dan die van Altea, het strand is ook levendiger en er ligt
veel meer zand dan er keien liggen. In Altea is het omgekeerd.
We hebben trek gekregen en lopen richting de markt van Albir, die elke
zondag veel mensen trekt. Ze ontmoeten elkaar daar of in de restaurantjes
in de omgeving.
Wij kiezen dit keer voor Restaurant Godoy dat aan de zijkant van de
markt is gelegen en waarvan het terras ‘s zondags altijd vol zit. ‘s Avonds
gaat het restaurant om 18.30 uur open; wij zijn de enige gasten die hier op
dit tijdstip komen eten.
Wij kunnen kiezen uit 2 menu’s, het goedkoopste € 15,95 en het duurdere
kost € 17,95. Bij beide menu’s kun je kiezen uit 4 voorgerechten waaronder tomatensoep,meloen met ham. Wij nemen wat anders... Ik kies voor
de gamba;s en mijn partner voor de salade met elvers (hele jonge palingen) met knoflook enz. dat hier als delicatesse wordt beschouwd. Ze vindt
het erg lekker en ik ben zeer tevreden met de 5 gamba’s met een toefje
salade. In het menu is een halve fles wijn p.p. inbegrepen en er wordt
geroosterd brood gebracht met de bekende aioli, alles inbegrepen.
De witte wijn is een heerlijke Airen met Sauvignon Blanc 11 % alc.Weer
eens wat anders dan de bekende Verdego.... De rode is met 13 % alc., lekker rond en pittig. Mijn partner neemt de witte wijn en ik de rode. We
kunnen deze lekker beide proeven en delen, bij het voorgerecht de lekkere
witte en bij het vlees - de pittige Tinto.
Ook het hoofdgerecht bestaat uit 4 keuzes, gegrilde kabeljauw, zalm in
saus, lamsgoulash of entrecote met pepersaus. Zij bestelt de lamsgoulash
en ik de entrecote met de saus separaat geserveerd. Mooi stukje vlees met
het bekende randje vet, mooi bereid. Beide gerechten zijn zeer smakelijk.
Als toetje wordt het voor haar ijs met slagroom en caramel saus in een
leuk schaaltje en ik kies voor de americano.
Een geslaagd etentje in een restuarant waar het linnen op de tafel verzorgd
staat en de bediening door een jongeman snel accuraat en verzorgd is. De
rekening blijft beperkt tot 2 x € 15,95.
En toen vlug naar huis om nog een stukje voetbal van Italie tegen Nederland te zien.
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

november 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
Taxi's
965 862 626 - 965 861 818
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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.
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Bridgen volgens het nieuwe normaal
Ondanks onze inspanningen en maatregelen om coronaproof te kunnen bridgen was de
opkomst in de maand oktober mager en soms zo gering dat er niet kon worden gespeeld.
Niettemin blijven we natuurlijk beschikbaar om voor belangstellenden het bridgen bij de
club mogelijk te maken. Regelmatig mailen we de leden om ze over de actuele stand van
zaken te informeren.
Recent zijn in onze regio een aantal coronamaatregelen aangepast en de voorzitter van
onze vereniging heeft direct contact met de politie in La Nucia opgenomen om zich hierover te laten informeren en te bezien welke gevolgen dit voor onze vereniging heeft.
Voor het bridgen betekent het dat we gewoon kunnen spelen als de tafels maar 2 meter
uit elkaar staan en we tijdens het spelen een mondkapje dragen omdat we geen familie
zijn. In verband met de ruimte kunnen we aan 8 tafels spelen en kunnen we bridgen als
tenminste 6 of 7 paren zich aanmelden.
Voor de liefhebbers is er een groepsapp geopend (door Albert Bausch) waarmee het gemakkelijk is met elkaar te communiceren als u bijvoorbeeld een partner zoekt.
U kunt zich aanmelden met onderstaande link
https://chat.whatsapp.com/I33VZ7tiAwFIHKDOTQJ6Rn.
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten voor een gezellige bridgemiddag.
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.
Krijg ik een No Claim korting op mijn
spaanse autoverzekering?
Jawel!
De verzekeringsmaatschappijen, zoals
Liberty Seguros, Reale en AXA waarmee
wij samenwerken, geven een Bonus/
Malus korting aan de
'expats' (buitenlanders EU) van 55 - 60 %
voor de autopolissen.
Deze korting wordt automatisch
toegepast en behoeft niet worden
aangetoond met een verklaring van de
huidige buitenlandse maatschappij.
Men gaat ervan uit dat wij goede
autobestuurders zijn en weinig schades
hebben geclaimd in het thuisland en/of
voor personen die zakelijk auto (leasing/
renting) hebben gereden.
Onze autopolissen gaan in combinatie
met een juridische rechtsbijstandverzekering bij de ARAG voor een
gerust gevoel i.g.v. schades.
Met vriendelijke groet.
Martin Overdevest
CBK EXPAT – Central Broker Expat S.L.
Av. del Albir 155 (C.C. Monver) Loc. 23
- Albir - Alicante - España
Tel.: +34-966800020
www.cbkexpat.com

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.

VLIEGREIZEN

BUSREIZEN

REISVERZEKERINGEN

CRUISES

EXCURSIES

RENT A CAR

HOTELRESERVERINGEN

VERHUUR & VERKOOP VAN APPARTEMENTEN EN VILLA´S
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Van de chiropractor
Pijn rondom de heup
Een veel voorkomende klacht die vaak wordt gezien in de
praktijk is een pijn die rond de heup zit. Deze pijn straalt dan
vaak uit naar de bil, lies en via de buitenkant van het bovenbeen naar de knie. Daarbij is dan ook vaak het gevoel dat er
door de knie gezakt wordt en liggen in bed op de pijnlijke
zijde is vrijwel onmogelijk.
Veelvuldig wordt (terecht) gedacht dat er
sprake is van slijtage van de heup of slijmbeursontsteking in de heup. Echter ligt
daar met deze combinatie van symtomen
bijna nooit de oorzaak van deze klachten.
Na grondig onderzoek blijkt dan vaak dat
er sprake is van een bekkenverwringing.
Omdat de heup zijn gewricht maakt met
een bekkenhelft, komt het heupgewricht in
een verdraaide toestand te staan.

Door deze overbelasting proberen de
spieren rondom de heup door middel van
spanning vast te zetten. Deze constante
aanspanning zorgt ook weer voor pijn in de
gehele heupregio.
Deze klacht is dus een complexe aandoening met vele biomechanische verbindingen die elkaar beïnvloeden en een uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken. U begrijpt dat een nauwkeurige diagnose essentieel is om deze klacht goed te kunnen
Hierdoor raakt vaak de slijmbeurs geïrritbehandelen. In onze kliniek kunnen wij u
eerd en door deze standsverandering is de van deze klachten afhelpen.
stand van de knie onder de heup afwijVeelvuldig zeggen patiënten dat ze al bij
kend. Hierdoor ontstaat er instabiliteit en
een chiropractor zijn geweest, waarna
zakken mensen met deze klacht vaak,
blijkt dat dit een therapeut is die zichzelf
vaak zonder pijn, door hun knie heen. De
uitgeeft als chiropractor. Het is het dus
pijn aan de buitenkant van het been wordt zeker waard om ons de klacht nog eens te
veroorzaakt door het onder hoogspanning laten bekijkeEen officieel geregistreerde
staan van een spier die aan aan de buiten- chiro-practor heeft een vijfjarige
kant van het been loopt (iliotibial band) en universitaire voltijd opleiding gevolgd en
aan het kniekapsel is aangehecht.
tijdens deze gehele studie wordt gehamerd
Door de standsverandering is de afstand
op speci-fieke diagnose, een verfijnde
tussen bekken en knie vergroot en trekt
techniek van het veilig behandelen van de
deze spier aan het gewrichtskapsel en
wervelkolom en het uitsluiten van risico´s.
geeft nog meer druk op de slijmbeurs in de Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd
heup waardoor liggen op die zijde onmoin het behandelen van bovenstaande
gelijk is.
klacht en helpen elke dag veel mensen
van deze klacht af. Door ons te richten op
Daarbij kan er ook sprake zijn van irritatie alle oorzaken en gevolgen van klachten
van de ischiaszenuw die een tinteling of
zijn wij zeer succesvol u van deze klacht af
diepe pijn geeft in het gehele been.
te helpen. Ook als u overal bent geweest,
Verder veroorzaakt de bekkenverwringing alles al heeft geprobeerd en al jaren
een overbelasting van het SI-gewricht.
klachten heeft.

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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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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