Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

NVCB
Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Telefoon: 634 306 187

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

Verenigingsgebouw
Carrer Lisboa 5
Bello Horizonte La Nucia

Hoofdbestuur

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
Inhoud
Overzicht vaste activiteiten

4

Functies en taakverdeling

5

voorzitter@nvcb.net

Van de voorzitter

6

Secretaris

Evenementenkalender

7

Vacant

Bestuursmededelingen

9

Voorzitter
René Oosterbroek
Tel. 0034 642 799 488

Penningmeester
Aad Kooiman (a.i.)

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

Lid,
Annemieke Post
Tel: 0031 622 405 845
annapost@outlook.com

Lid, Technische zaken
Maarten van der Heijden
0034 966 875 429
m.vd.heijden1959@gmail.com

Evenementen

11

Topsport / El Gordo

13

Ware verhalen, 48” Oled TV

15

NVCB Podcast / Aardbeienboom

17

Ingezonden

19

Sinterklaas Tapas

21

Digitaal boek , Sudoku, Overige

23

Foto galerij

25

Wandelen in de Costa

27

Weetjes

32

Restaurant recensie Faré

31

Nuttige telefoonnummers

32

Bridge

33

Ons Zorgstelsel

35

Van de chiropractor, Adverteerders

Menu voor leden van de NVCB: € 12.50!

Op de cover: Boulevard Altea
Pagina 2

Pagina

Pagina 3

37,38

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44
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Evenementenkalender
September
Ma NVCB
2 en
NVCB
weer open!
hetgaat
nieuwe
normaal in 2021
Zon
22 Onze Dart en Sjoelmiddag met lekkere hapjes.

Beste leden.
Eindelijk is dit wel heel bijzondere Coronajaar
2020 voorbij, een jaar om gauw te vergeten
maar we kijken er hier toch even op terug.
Een jaar dat heel gezellig en goed begon en
het zag ernaar uit dat we weer een fantastisch
jaar tegemoet zouden gaan.
Maar ja…. Toen we net een gigantisch Indisch buffet en een Tapas buffet
aan het voorbereiden waren voor het weekend, kwam Corona en met Corona de onheilstijding dat de NVCB zijn deuren moest sluiten.
Na 2 maanden van thuiszitten werden er toch wat plannen gemaakt om
voor-zichtig weer een beetje open te gaan.
In september, met de opening van ons nieuwe seizoen, was het natuurlijk
moeilijk. We wisten niet wat ons de komende tijd te wachten stond, maar
niets doen was voor het bestuur geen optie. Wij wilden toch voor velen
een aanspreekpunt zijn. Na een zeer geslaagde OPEN DAG en wat activiteiten die los gingen, hadden we er toch vertrouwen in.
Met de strenge en voorgeschreven maatregelen hebben we weer heel wat
gezellige uurtjes en dinertjes gehad. Het kerstdiner afgelopen zondag was
een groot succes en ook 1e kerstdag onze kerstinloop met het Hollandse
Kerstbrood. Straks weer de oliebollen en puzzeltocht.
Kortom aan het bestuur zal het niet liggen om er toch wat van te maken.
Ja, en wat moet je verder nog over dit jaar zeggen,…….niets dus meer.

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
NVCBregels
kunnen
met de huidige
Vrij wel, maar
8 dan
Ikea met
en bezoek
Valencia
minder
deelnemers en/of
Zon verspreid
10 over
Wijnproeverij,
het terras wijnstreken
en zaal. reis, door George Reuchlin
Zon
17 Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.
December

De meeste vaste activiteiten kunnen wel gewoon
gaan zij het
met voldoende
Zon door blijven
8 Kerstbingo
en maaltijd.
onderlinge
afstand
en
wat
extra
voorzichtigheid.
Don
12 Kerststukjes maken,
zaal
versieren (ochtend)

Don
12 Lezing Laura van Lochem, cardioloog. 13.00 uur
busreizen zijn voorlopig nog niet
Zon De gezellige
22 Kerstdiner
Ma mogelijk
23 maar
Kersterinloop
metal
gratis
kerstbrood
koffie
worden
dagreizen
metbij
dede
eigen

auto georganiseerd, kan ook heel leuk zijn.

Januari

Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
NVCB-Nieuwjaarsloterij
Heeft u ookEn…trekking
corona-veilige
ideeën?
Zon Laat ze
19onsStamppot
middag!
Div. stamppotten
weten!
Zon
26 Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!
Februari

Laten we positief kijken naar het komende jaar. Als we allemaal een
beetje positief kunnen blijven, gevaccineerd kunnen worden en bij de
NVCB nog wat vermaak kunnen vinden, dan moet het helemaal goedkomen.
Laten we proosten op 2021 en dat het glas altijd half vol moge zijn.

Maart

Het Bestuur van de NVCB wenst alle leden en degene die nog twijfelen
om lid te worden.......

April

Zon 1
Zat
Zon 9
Vrij
Zat

Pagina 5

8

Mosselen, indien te grote belangstelling ook Zon.9

9 Mosselen?
januari
Opendag
28
29

Entertainment, avond
Entertainment, middag

Zon
1 Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
NVCB-Puzzeltocht
Zon 30 januari
8 Canto
Felice koor met maaltijd.
Don
12 Lezing artrose
Zon Let ook
15 op
Maaltijd
Chef Rein, tapasdie
verrassingen!
de NVCB-Actueel
u regelmatig
Zon
29 PaasBingo

via e-mail wordt toegestuurd.
u geen mail van de NVCB?
Zon Ontvangt
12 Paasbrunch
Meld
het
de
ledenadministratie!
Ma
27 Koningsdag
BBQ
Zon
Zon
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januari
Nieuwjaarsdag, Nieuwjaarsinloop
2 Puzzeltocht

16 januari Nieuwjaars Bingo

Mei

EEN HEEL GELUKKIG, GEZOND EN GOED 2021 !

5

Zon

10
21

Moederdag met Indisch buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen
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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Elke dag

Alleen toegankelijk voor leden!

Aanvang

Einde

Activiteit

10.00

12.30

Inloop en inschrijven leden en bloeddrukmeten

10.30

13.00

Jeu de Boules

10.00
11.00
10.00

13.00
12.00
12.30

Computercafe
Inloop Info verzekeringen door Martin Overdevest
Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

januari 2021

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.15

22.45

Klaverjassen (vervroegd i.v.m. avondklok)

10.15

12.00

Biljartles

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

10.00
11.30
13.30

11.00
12.30
17.00

Spaanse les gevorderden
Spaanse les conversatie (tijdelijk gestopt)
Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules (tijdelijk gestopt)

10.00

13.00

Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Lezingen e/o cursussen

10.00
10.30
10.00

13.00
13.00
12.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules
Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

10.00

13.00
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Functies/Taakverdeling seizoen 2020-2021
Biljarten
Bridge
Bowlen
Bridgeles
Computers
Coördinatie keuken
Evenementen
Entertainment
Reizen

Vacant
José Smit/Corrie van de Vlies a.i.
Aad Wessling
José Smit
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Marja Beems
Roos van Gorp
Jeanne Hendrikx
Maria del Pilar/Arie van den Oord

Gastvrouwen

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

Inkoop/ Bar

Wim de Vos

Jeu de Boules

Cora Copier

Klaverjassen

Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Ruud en Mia Wijnoltz

Wandelen

(Whatsapp)

(Whatsapp)

Ledenadministratie

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

Biljarten Driebanden

Spaanse les

Tennis, na afspraak in Whatsapp groep.

Tekenen/Schilderen
Tennis

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

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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Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

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

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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Bestuursmededelingen
9 januari Open Dag NVCB
Hoewel de corona pandemie onze vereniging niet klein heeft gekregen, moeten
we toch vaststellen dat we als vereniging wel flink kleiner zijn geworden mede
omdat veel leden nog in Nederland zijn. Als de corona-ellende achter de rug is,
zal dat best weer goed komen maar dat gaan we maar
niet afwachten. Er zijn heel wat Nederlands-taligen in de
regio die nog nooit van de NVCB hebben gehoord maar
die zich juist in deze wat sombere tijden graag bij een
vereniging als de onze zouden willen aansluiten.
We gaan dus weer wat aan ledenwerving doen, te beginnen met de Open Dag op 9 januari. We maken er weer
een gezellige dag van voor zover de coronaregels dat
toelaten. Het moet lukken mogelijk nieuwe leden er van
te overtuigen dat wij een warme, vriendelijke en
gezellige club hebben waar voor iedereen wat te doen is
maar vooral iedereen welkom is.
Ook hebben nog genoeg exemplaren van onze mooie folder, die folder mag
weer worden verspreid, we denken dan aan kennissen, buren of familie.
Als iedereen er een paar meeneemt en verspreidt moet het goed komen!

Auto puzzeltocht 2021 komt
er toch aan!
Zoals bijna alles in
deze onzekere tijd
was het niet zeker
of we dit jaar weer
de zo populaire
auto-puzzeltocht
konden houden.
Maar het gaat lukken!
Er wordt alweer hard aan de voorbereiding gewerkt en de bedoeling
is dat de tocht op 30 januari wordt
gereden.
We komen er zeker nog op terug.
Pagina 8
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We kunnen er niet omheen, hoewel de
mogelijkheid tot vaccineren tegen Covid19 niet lang meer op zich zal laten
wachten komen de besmettingen steeds
dichterbij. Loop zo min mogelijk risico!
Daarom:
- We dragen mondkapjes als we op de
club 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!
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Evenementen

Ons Kerstdiner 2020 op 20 december
zullen we niet gauw vergeten. Niet alleen door de heerlijke gerechten maar
ook door de coronaregels waarmee we
nog steeds te maken hebben.
Zo waren er in totaal maar 40 leden
toegestaan en die moesten deels op het
terras en deels in de zaal van het geweldige diner genieten. Alleen aan
tafel mochten de mondkapjes af en
iedereen werd verzocht zo veel mogelijk aan tafel te blijven.

RESTAURANTE nuevo

Ondanks deze beperkingen was het een
heel gezellig en sfeervol gebeuren. Het
keukenteam, dat ook deze keer onze
gelegenheidkok Rein Krikke assisteerde, had er weer iets heel bijzonders van
gemaakt. De tafels waren heel feestelijk opgemaakt en gedekt. Deze keer
ook geen buffet want alles werd keurig
geserveerd!

Alcazar

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

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

Tel.: 965 873 208

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

Toch hoopt iedereen dat het volgend
jaar weer als vanouds kan, lekker druk
met veel mensen die weer van dit
jaarlijkse NVCB-evenement komen
genieten.
Redactie

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
Pagina 10
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Topsport
Dat het juist vandaag zo moet regenen en stormen. Dat bevalt haar
niet. Met een vrijwel onbekende
man, een jong gepensioneerde
Limburger, is zij onderweg naar de
jaarlijkse bridge tweekamp van de
Nederlandse clubs Altea en Moraira.
Volgens traditie zal er gespeeld
worden tussen twintig paren van
elke club. De top van bridge Costa
Blanca zal aanwezig zijn, daar kan
je zeker van zijn. Altea heeft de
laatste jaren verloren maar zet dit
jaar een Belgische troef in.
Onbevestigde rumoer heeft het over
een vice kampioen van België. Dit
jaar moet er gewonnen worden!
De Limburger, hij heet Albert,
scheurt naar mijn gevoel wel wat
fors langs de kustweg. Hij is nog
niet zo lang hier en ik heb hem ontmoet op de club, nadat mijn man
onverwacht is heengegaan. Heel
gemoedelijk heeft hij met mij op de
club gespeeld en aangemoedigd
niet te bang te zijn met het bieden.
Met verliezen kan je ook winnen is
zijn devies. Ondanks zijn aanmoedigingen zijn de resultaten ronduit
miserabel. Het was een verrassing
dat wij als twintigste paar worden
uitgenodigd het prestigieuze
toernooi te spelen. Waar ik de moed
vandaan gehaald heb om mee te
gaan weet ik niet, want zo goed
steek ik nog niet in mijn vel.
Opnieuw naar Moraira te gaan en
oud-bekenden ontmoeten. Nu niet
met mijn man maar met deze
Limburger..….
Lees dit verhaal verder door hier te
klikken: Topsport

januari 2021

El Gordo
Je hebt er wellicht weleens over gehoord,
de “El Gordo” kerstloterij in Spanje
waarbij meer dan 2,3 miljard euro aan
prijzengeld wordt gegeven en waarbij de
winnaars (in normale niet-covid tijden)
feestjes bouwen op straat, in bars en
thuis op de stoep. Dit wordt allemaal live
op de Spaanse televisie uitgezonden en
het is een hele happening waarbij miljoenen mensen hopen op een deel van de
enorme prijzenpot. Inmiddels is de “El
Gordo” loterij uitgegroeid tot een van de
grootste ter wereld maar weet je eigenlijk waar deze vandaan komt?
De voorloper van deze nu
immens populaire “El
Gordo” loterij werd gesticht in het jaar 1812 in
de zuid Spaanse gemeente Cádiz. De reden voor deze loterij was het
inzamelen van geld om kogels te kopen
en kanonnen te plaatsen in de strijd tegen
de Franse troepen van Napoleon.
In dat jaar begonnen de Spanjaarden met
een oorlogsoffensief tegen het Franse
leger in een van de enige nog in Spaanse
handen provincie, Cádiz. Het was hier
waar de toenmalige Spaanse regering
sinds 1810 hun intrek hadden genomen
en waarvan men probeerde het land te
heroveren op de Fransen.
In het jaar 1812 had de Generaal Gervaiso Gasca het slimme idee om een loterij
op te zetten waarbij men geld kon inzamelen om de broodnodige kogels en
kanonnen te kunnen kopen om de strijd
tegen de Franse troepen voort te zetten.
Ondanks dat in dat jaar de speciale kerstloterij uiteraard nog niet bestond wordt
deze beslissing wel gezien als de voorloper van de tegenwoordige “El Gordo”
kerstloterij.
Klik hier om verder te lezen. El Gordo

Pagina 12
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Chris van Gennip
Ware verhalen-48” Oledvan:
TV

Hoewel onze JVC TV het nog steeds deed
besloten we een nieuwe TV te kopen. Zwager
Guus had ons een LG Oled TV aangeraden.

In september werd niet geleverd en toen we op
7 oktober nog geen bericht van levering
hadden ontvangen namen we contact met op
Valentin. Hij mailde dat hij contact zou opnemen met de fabriek en ons z.s.m. zou informeren: “Volgende week woensdag worden
weliswaar toestellen geleverd vanuit de fabriek
maar ik weet pas wat er in de auto zit als ik de
download van de leveringen heb ontvangen”,
zo schrijft hij. “Ik denk wel dat komende feestdagen daarbij een rol spelen” vervolgt hij zijn
reactie. Als we eind oktober nog niets gehoord
hebben gaan we naar de winkel om poolshoogte te nemen en kennis te maken met Valentin
G. Er was nog steeds geen goed nieuws over
een mogelijke levering. We besloten nog een
maand geduld te hebben maar als er eind
november nog geen Oled 48” geleverd kon
worden we de bestelling zouden annuleren.
Toen we in november in de week van Black
Friday op donderdag opnieuw naar het filiaal
gingen van Bartemeu kregen we te horen dat
zij het toestel zeker dit jaar niet meer konden
leveren en we hebben toen de bestelling geannuleerd.
Dezelfde dag keken we op internet of het toestel wellicht toch niet op internet werd aangeboden. En.... inderdaad El Corte Inglés boodt het
toestel voor € 1.198,- aan, dus voor € 300,goedkoper dan dat we bij Bartemeu moesten
betalen. Ze hadden 300 stuks op voorraad.
Toen we de bestelling aan het invoeren waren,
konden we zien dat de voorraad van snel afnam. Na het voltooien van de bestelling waren
er nog 234 stuks en de andere dag op Black
Friday was het product al uitverkocht.
Op dinsdag na Black Friday werd het toestel
geleverd zonder bijkomende kosten.
We waren verbijsterd dat Bartemeu, de
middenstander uit Alfaz, niet kon leveren en
het grote El Corte Inglès wel. We hadden het
Valentin G. zo gegund.... !
Op 9 december stond het bedrag van de aanbetaling weer op onze bankrekening.

En toen we gingen zoeken op internet zagen
we ook wel waarom hij deze had aanbevolen.
De Oled steekt qua kwaliteit met kop en
schouders boven alle andere TV’s uit, maar
daar hangt natuurlijk ook wel een bepaald
prijskaartje aan.
Onder het motto “in je laatste hemd zitten geen
zakken” besloten we tot koop over te gaan. Dat
was echter niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Omdat we de plaatselijke middenstand in deze
coronatijd wilde steunen, maar ook om verzekerd zijn van een goede garantieservice benaderden we de LG importeur Bartemeu in Alfaz
del Pi. We stuurden een mailbericht en vroegen
of we de LG Oled 48CXLB konden bestellen.
In Nederland wordt dit product sinds maart van
dit jaar geleverd. Bartemeu, bij monde van ene
Valentin G. reageerde snel. Hij schreef dat hij
deze TV voor ons kon bestellen maar dat hij
nog niet wist wanneer hij geleverd kon.
Deze 48 inch Oled zou, in tegenstelling tot andere maten pas vanaf september op de Spaanse
markt verschijnen en de fabriek was nog met
vakantie tot 7 september. Hij adviseerde wel de
TV alvast te bestellen omdat ze na productie
strikt in volgorde van bestelling zouden worden uitgeleverd. We vroegen aan Valentin of
we daarvoor naar de winkel moesten komen
maar dat was niet nodig. Alles kon digitaal
worden geregeld. Dus we bestelden het gewenste product op 14 augustus per email,
kregen een orderbevestiging en moesten alvast
de helft van het aankoopbedrag overmaken op
de rekening van Bartemeu. We kregen € 100,korting t.o.v. van de prijs die op internet werd
genoemd. En nu maar wachten.......en wachten. MdW
Pagina 14
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Thuiszorg op elk niveau:

Nieuwsbrief NVCB

Aardbeienboom?

Albert Bausch heeft ook dit nummer
van ons maandblad Por Favor weer
verrijkt met een eigen Podcast.

´In tijd van een uur in een aardbeienboom´
zeiden we vroeger als we duidelijk wilden
maken dat iets wel erg lang duurde.
Niet veel mensen weten dat de aardbeienboom echt bestaat. En ook nog dat die
voornamelijk hier aan de Middellandse zee
voorkomt!
Deze bomen staan niet al te dicht bij de
kust, daar zal het toch wat te warm of te
zout zijn voor deze bomen.
Aan de bomen hangen de “aardbeien” die
geen echte aardbeien zijn maar er wel veel
op lijken. Goed rijp, dus dieprood zijn ze
erg smakelijk
en naar de
mening van
velen nog
lekkerder dan
echte aardbeien.
Pas op een
paar honderd
meter hoogte
zijn ze te vinden.

Anneke, zij zal nu ongeveer het oudste
lid van de NVCB zijn, bekleedde
jarenlang allerlei functies in de
vereniging w.o. bestuurlid.
Anneke kwam niet opdagen bij haar
vaste wekelijkse Bridgemiddag.
Enkele verontruste Bridgers gingen
aan het speuren naar de reden daarvan. beluister hier, uit o.a. haar eigen
mond wat er aan de hand was.

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

januari 2021

NVCB Podcast

Deze keer een terugblik op de
raadselachtige verdwijning van
Anneke Carrière.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Jaargang 44

Klik hieronder op het grote NVCB
podcast logo en u wordt direct doorverbonden met de podcast afdeling op
Spotify.
Kijk daar ook eens verder en luister
naar de vele andere Podcasts die daar
te vinden zijn, er gaat vast en zeker
een wereld voor u open!
Redactie

Klik op dit logo en u hoort de NVCB
Podcast voor januari
Geluid aan!

24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Bij de wekelijkse wandeltochten zien we
ze regelmatig en heel leuk is dat ze juist in
deze tijd (december) rijp zijn!
In Spanje worden het geen
aardbeien genoemd maar
Madroño, ze worden in
Spanje al heel lang hogelijk
gewaardeerd wat blijkt uit het
wapen van Madrid waarop
een bruine beer staande van
een Madroñoboom snoept.
Let er eens op als u zich eens wat verder in
het achterland waagt, wel een doosje of
zakje meenemen want ze zijn echt te lekker
om ze te laten hangen!

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 16
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Ingezonden
Buena Vista
Enkele jaren geleden vertrokken uit Amsterdam is
Ricky Zutt begonnen met het restaurant BUENA VISTA. Deze naam omdat het op het mooiste plekje van
de boulevard van Altea staat, met schitterend uitzicht
vanaf de terrassen, met zeer behulpzaam en vriendelijk personeel onder leiding van Richard.
Dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur.

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

Naast een zeer uitgebreide betaalbare menukaart,
heerlijke koffie met appelgebak voor slechts € 2,75
ook een fantastisch 3 gangen lunchmenu.
Kost normaal € 14,50 en voor de NVCB leden een speciaal prijs van € 12,50.
Echt aan te bevelen, ook voor een heerlijke cocktail van de buitenbar op het zonnige lounge terras.
Tevens is BUENA VISTA sponsor van onze vereniging en zorgt ook dit jaar weer
voor de wijn bij het KERSTDINER van de NVCB. Tevens stellen ze regelmatig
cadeaubonnen voor de NVCB loterij of bingo ter beschikking.
Al met al tijd om ook eens wat terug te doen.
Daarom, breng eens een bezoekje en geniet van hun gastvrijheid. Het is de
moeite waard. Ook voor hen wordt het dan een goed 2021.
BUENA VISTA is te vinden op de
Paseo del Mediterraneo 23 (boulevard)
Altea, tel.nr. 965841636

Mondkapje + hulpstuk
Heeft u pijn van de elastieken achter uw
oren of wilt u geen plaporen of gehannes
met uw gehoorapparaat? Onderstaand,
eenvoudig zelf te vervaardigen hulpstuk
is hiervoor dan de oplossing!

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

voorbeeld

Bep van Kessel
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Nel Arends
De kinderen van Nel hebben ons laten
weten dat Nel op 26 december is
overleden.
Nel nam in oktober al afscheid van NVCB
omdat het overwinteren voor haar niet
goed meer mogelijk was.
Dat het afscheid nu voor altijd blijkt te zijn
hadden we toen niet kunnen bedenken.
Nel heeft zich tientallen jaren verdienstelijk
gemaakt voor onze vereniging wat altijd
zeer gewaardeerd is.
Wij wensen de kinderen van Nel en andere
familie veel sterkte met dit verlies.
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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)

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

Jaargang 44

Sinterklaas Tapas

Liever in Spanje blijven met 24 uurs zorg?
Dat kan met uw eigen zuster in huis!

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.

Nieuwsbrief NVCB

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
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 Betaalbare Zorg

Onze Tapas-verassingsmiddag op 5 december
deed die datum alle eer aan. Het was absoluut een
middag met verrassingen.
Rein Krikke bevestigde weer zijn geweldige
reputatie met prachtig opgemaakte tapasschotels
in meerdere variaties. Niet alleen de tapasschotels
zagen er geweldig uit, ook de salades waren
prachtig.
Vanwege de Coronaregels waren er slechts 40
personen toegestaan maar die hebben dan ook
volop kunnen genieten van al deze heerlijkheden.
Geheel overwacht kwam ook Sinterklaas bij ons
langs, waarschijnlijk was hij gelokt door de
heerlijke geuren en hoorbaar gesmikkel.
Hoewel, toevallig, in zijn grote boek stonden de
namen van een aantal leden die vanwege hun
verdiensten voor de club een extra cadeautje van
hem mochten ontvangen. Hoe weet zo´n man dat
toch?
Helaas hield de Goedheiligman zich niet
helemaal aan de Coronaregels zoals de
onderstaande foto laat zien. Geen mondkapje en
ook de 1,5 meter regel werd zwaar geschonden.
Maar ja, hoe oud is hij ook alweer?
JdK
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Zin in een steengoed kort verhaal?
Klik op het boek!
Deze keer een kort verhaal van
Thomas Olde Heuvel.
Het boek is
te lezen via
de website
Hebban.
Klik hier op
het boek en
geniet!

januari 2021

60 jaar getrouwd!
Tijdens het Kerstdiner
op 20 december maakte Rob van Nimwegen
bekend kortgeleden 60 jaar getrouwd
met zijn Debora te zijn! Het werd een
klein extra feestje met felicitaties voor
het diamanten bruidspaar en een extra
consumptie voor iedereen!

Uurtje over? Doe een Sudoku!

Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.

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!

Naar de sudoku`s

- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.

Vo

www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com

b
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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”

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 !

Pagina 22

Pagina 23

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

Foto galerij
December
Fotomaand
Deze maand veel
evenementen die
wel een foto in de
Por Favor verdienen.
Blijf foto`s maken
en insturen naar:
redactie@nvcb.net
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Wandelen in de Costa
Wandelgroep al 5x op pad
We hebben er even op moeten wachten;
een actieve wandelgroep die elke week
een mooie tocht maakt door het zo spectaculaire achterland van onze Costa.
Het wachten was vooral op een of meer
ervaren wandelaars die de juiste routes
konden bepalen en vooral ook zorgden dat
er niet van de route werd afgeweken ….!
Met de komst van Ruud en Mia Wijnoltz
kregen we de ervaring in huis en konden
we starten.
Inmiddels heeft de groep al vijf prachtige
wandelingen gemaakt in de buurt van
Calpe, Finestrat en Relleu.
Dat achterland is vooral zo spectaculair
omdat het eigenlijk een groot bergachtig
natuurgebied gebied is met alles wat daarbij hoort, dichte bossen, waterbronnen en
diepe bergkloven. Voor wandelaars niet
altijd even gemakkelijk, veel routes zijn
met behoorlijk steile stukken, maar daarop
volgt altijd weer de beloning van een
weergaloos uitzicht!
Wat ook een soort beloning is dat de
conditie elke week een beetje beter wordt,
het wandelen gaat steeds makkelijker en
spierpij-nen verdwijnen na een paar weken
hele-maal! Volgens hersenprofessor Erik

Pittige afdaling van de Sierra de Olta
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Pagina 27

Zicht op Calpe en de Penyal de Ifac
Scherder, is intensief bewegen de sleutel
tot een betere gezondheid en blijven vooral ook de hersenen gezond! Zal allemaal
wel waar zijn, feit is dat je je na een flinke
wandeling langere tijd een erg goed voelt.
Elke week kijken we uit naar de volgende
wandeling die Ruud en Mia hebben uitgestippeld. Die routes legt Ruud vast in zijn
Garmin GPS waarmee de kleinste paadjes
feilloos gevonden en gevolgd kunnen
worden.
Is bergwandelen iets voor u? Meld u aan!
Wel is door de coronaregels het aantal
deelnemers beperkt.
Hierbij nog wat foto´s die gemaakt zijn bij
de verschillende wandelingen. Meer foto’s
in de fotogalerij op pag. 25.

Na de 5e wandeling een …… BBQ !

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Weetjes
Tips tegen brillenglazen die beslaan bij het dragen van een mondkapje
Brillenglazen beslaan omdat je ademt in je mondkapje. Hierdoor komt
warme en vochtige lucht vrij dat uit een aantal kleine openingen rondom
het mondkapje kan ontsnappen, waaronder de kleine opening onder de
ogen. De warme lucht gaat omhoog en komt achter de glazen van je bril
terecht. Het resultaat? Vervelende beslagen brillenglazen die je continu
moet drogen met een brillendoekje. Probeer eens een van deze onderstaande tips om te voorkomen dat je continu je bril moet drogen.

Afwasmiddel
Een handige tip is om afwasmiddel te gebruiken om te
voorkomen dat je glazen beslaan. Voeg een heel klein
drupje afwasmiddel op de glazen en wrijf het goed in
met een brillendoekje (vooral aan de binnenzijde). Het
is ook mogelijk om je bril af en toe in het schone
zeepsop te houden voordat je de afwas doet.
Scheerschuim
Een andere optie is om scheerschuim voor je
brillenglazen te gebruiken. Breng een klein toefje
scheerschuim aan op de glazen van je bril. Wrijf beide
kanten van de glazen goed in met een doekje. Laat kort
intrekken en spoel vervolgens af met warm water.
Een eenvoudig papieren zakdoekje kan ook helpen
Neem een zakdoekje en plooi het horizontaal. Plaats het
zakdoekje tussen het gezicht en uw masker op uw
neusbrug. Op die manier absorbeert het de vochtigheid
die in uw adem zit en wordt het aandampen zo
verminderd. Snel, eenvoudig en doeltreffend.

DIGITAL CALPE

Kruis de touwtjes van je mondkapje
Doe de touwtjes van je mondkapje gekruist om je oren.
De opening zit dan aan de zijkant waardoor de warme
lucht niet richting je bril gaat.

fach
de I
a
d
i
n
Ave
11
0
371
pe 0
l
a
C

Zorg dat je mondmasker onder je bril zit
Een eenvoudige tip voor het dragen van je masker is om
het gewicht van je bril te gebruiken om de lucht tegen te
houden. Trek het mondmasker op je neusbrug zo hoog
mogelijk, maar let daarbij op dat het nog altijd over je
kin komt. Daarna volstaat het om je bril op het
mondmasker te laten rusten.

Avenida de Ifach 11 Calpe 03710
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Bar & Restaurant
Faré
C/ San Pere 43
Altea

www.eurocarslanucia.com

Jaargang 44

Op een dinsdag in oktober als er markt is in Altea slenter ik over deze
markt en valt me het grote aantal kramen op ten opzichte van het gering
aantal mensen dat hier loopt, veel minder dan in de pre-CORONA TIJD,
De dinsdag is toch een speciale dag qua drukte in het algemeen en met
name de groentenmarkt is wel heel erg druk. Bij een koffietje hier drinken
is leuk om naar alle mensen te kijken.
Hierna moet er toch gegeten worden en omstreeks 13.30 uur loop ik dan
samen met mijn partner weer op de boulevard en maken we de keuze voor
dit restaurant.
Het is nog lekker warm en we zoeken een plekje op het terras. Als ik naar
binnen loop om even mijn handen te wassen zie ik dat het er binnen heel
leuk uitziet en de plek van de “handenwas” is netjes verzorgd.

Beoordeling
Sfeer
7,2
Eten
7,5
Bediening 7,2
Binnen is de sfeer
beter!

Op het terras is het goed toeven we kiezen beiden voor het dagmenu voor
€ 16,90. We nemen een watertje en een glas witte wijn (een Verdego) en
na het proeven hiervan mmm..... starten we met brood (2 soorten) met
aioli en zwarte olijven en hoeven er niet lang op te wachten. Het is lekker
vers brood en de olijven zijn heel lekker.
Als voorgerecht kiest mijn partner een Crema met pompoen en gember en
ik voor croquetten met kabeljauw en tomatensaus. Mijn partner geniet van
de crema en is heel positief. Ik heb wat problemen met de zoete tomatensaus maar de croquetten zijn lekker en eet ze dan maar met de mayo op de
sla die er bij zit.
Als hoofdgerecht kiezen we de vis, met name de filets van dorade met
groenten, Je kunt ook kiezen voor een hamburger of varkensvlees.
Een leuke bediening die door zowel man als vrouw wordt verzorgd brengt
al snel ons hoofdgerecht, een mooi bord met 2 filets, een aardappel,
broccoli en mais met wat paddestoelen. Alles is lekker. We prikken de
mais op een vork eten deze lekker rond af, Alleen tja, er zit wat graat in
de filets. Maar ja het is erg lekker. Een water (€ 1,80) vergezelt voor haar
het gerecht ik neem nog een wijntje (€ 2,80).
Het toetje voor haar: gewoon ijs met enz. wel bekend. Voor ons beiden
bestel ik een koffie. Helaas geen chupito gezien.
Nou ja. je weet dat een dinsdag in Altea een speciale dag is en deze
afsluiting van de middag was heerlijk op naar de siesta, met het buikje
rond lukt dat geweldig……!
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
Politie Dringend
091 / 092
Politie Lokaal
966 807 766
Politie Nationaal
966 831 930
Guardia Civil
965 850 330
Toeristische info
965 851 311 + 965 853 224
Gemeentehuis informatie
966 815 428
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

Special Las Coronas

januari 2021
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€ 18.95

Menu Las Coronas
Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise
Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.
´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise
Garnalenkroket met whisky cocktailsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade
Varkenshaas medaillons met aardappelpuree 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

Op 15 december werd de traditionele
Kerst bridgedrive gehouden.
Omdat we nog maar met 4 tafels (16
mensen) bridgen, lijkt het meer op een
grote huiskamer. Het was een gezellige
middag, de sfeer was ontspannen en in de
pauze kregen we lekkere bitterballen voor
de eerste trek.
Het bridgebestuur hoopt dat u fijne
feestdagen heeft gehad en wenst u allen
een 2021 waarin we elkaar weer mogen
knuffelen en aanraken, weer met zijn allen
op pad kunnen gaan om weer leuke dingen
te ondernemen en een jaar van hoop liefde
Na het bridgen had Annemiek met haar
en gezondheid, waarin COVID 19 geen rol
keukenteam een geweldig tapasmenu voor meer zal spelen. Blijf gezond en houd
ons klaar gemaakt. Het was niet alleen een moed!
lust voor het oog maar het streelde ook de
maag. Het was een leuke en vrolijke after Corrie van der Vlies coördinator
bridge en een beetje vrolijkheid kunnen
Aart van Nes, secretaris
we in deze tijd wel gebruiken
Rona Le Doux bridgecomputer.

Filmpje!

Mandarijn sorbetijs

Albert Bausch heeft van de drive een leuke dia-film presentatie gemaakt.
Hieronder even op het filmsymbool klikken en het wordt afgespeeld met geluid!

Koffieijs met koffie likeur
Huisgemaakte lemon cheescake
Koffie of thee

Filmpje!

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

f4f17ff9-ddcb-4f2e-a4f1-a367b4c3723e.MP4

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818
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Al 20 jaar

Ons Zorgstelsel

Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

De fysiotherapeut knijpt er tussen uit.
De Iogopedisten zijn sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er in brok van in de
keel, voelt zich bij de neus genomen en
wordt een oor aangenaaid.
De oogarts ziet het somber in.
De neuroloog krijg er de zenuwen van.

Clínica Oftalmologica

De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet
goed gaat.

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

De anesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met
bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

De geriater kijgt er grijze haren van.

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

De hematoloog wordt het bloed onder de
nagels vandaan gehaald.

Voorgerechten :

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

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!

De gastro-enteroloog heeft er de buik van
vol.

Hoofdgerechten :

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

Dessert :

Voor de chirurg snijdt het mes niet meer
aan twee kanten.

De internist wordt binnenstebuiten
gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het mes door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en
blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.

van het huis

De tandarts ziet er geen gat meer in.

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

Oh ja, en de patient? Die is er goed ziek
van.

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.

Ingezonden door Paul Iking
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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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Van de chiropractor
Ischias.....
Ischias is een naam die voor vele aandoeningen in de
onderrug wordt gebruikt. De echte oorzaak van Ischias is
echter een irritatie van de ischiaszenuw. Deze zenuw
loopt ,met zijn zijtakken, van de wervelkolom door het bekken naar het been. Als er voordat de zenuw het been ingaat iets op de zenuw drukt en deze raakt geïrriteerd wordt
dat officieel een Ischias genoemd.

Drs. Bedrijfseconomie, Beëdigd makelaar

T/F (+34) 96 688 11 76
E ingeborgposthuma@gmail.com
Web: www.ingeborgposthuma.com

Advieskantoor
- Spaanse belastingen
- Erfeniszaken Testamenten
- Verzekeringen & Makelaardij
- Aanvraag NIE nummer
- Begeleiding onroerend goed
transacties

De symptomen uiten zich als pijn in de bil, uitstralend naar de heup en vaak ook door het
been naar de kuit tot zelfs tot de voet. Dit alles
kan gepaard gaan met of zonder pijn in de rug,
terwijl de oorzaak zich vaak wel in rug of het
bekken bevindt. Deze klachten zijn vooral voelbaar als er veel gezeten moet worden, in de
autostoel bijvoorbeeld of als er op de aangedane zijde wordt gelegen.

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

VLIEGREIZEN

BUSREIZEN

REISVERZEKERINGEN

CRUISES

EXCURSIES

RENT A CAR

HOTELRESERVERINGEN

VERHUUR & VERKOOP VAN APPARTEMENTEN EN VILLA´S

Als deze spier te gespannen is of in een spasme staat, wordt er druk uitgeoefend op de Ischiaszenuw en kunnen de uitstralende klachten
ontstaan. Dit wordt vaak gezien bij mensen met
chronische rugklachten en/of met een (te) holle
rug.
Omdat de oorzaak van een Ischias zo divers is
en omdat de er vaak sprake is van een combinatie van factoren is een juiste diagnose van
essentieel belang. Wanneer niet de OORZAAK
of alleen het symptoom wordt behandeld, zal
behandeling slechts tot kortstondige verlichting
leiden of geen resultaat opleveren.
Alle aspecten van deze klacht moeten worden
behandeld om van deze klacht af te komen.

Er zijn grofweg drie plekken waar de Ischiaszenuw bekneld kan worden: in de wervelkolom,
in het bekken en in de bil. In de wervelkolom
kan een wervel of een ontstoken gewrichtje
druk geven tegen de wortels van Ischiaszenuw
en kan er uitstraling ontstaan. Ook een ontstoken tussenwervelschijf deze prikkeling geven. Deze structuren zijn vaak geïrriteerd als In onze kliniek zijn wij gespecialiseerd in het
gevolg van een belastende houding en scheef- diagnosticeren en behandelen van deze verstand.
velende en vaak lang aanwezige klacht. Door
de oorzaak boven water te krijgen zullen wij op
Als er een scheefstand van het bekken is ont- alle vlakken deze weg nemen.
staan kan dit ook tegen de zenuw aan drukken Dit doen wij door het hele lichaam, met behulp
en in veel gevallen veroorzaakt langdurige van onder andere computeranalyse van de
scheefstand littekenweefsel in het bekken, wat houding, in ogenschouw te nemen en vaak ook
dan weer de zenuw kan beklemmen. Deze multidisciplinair te werken met bijvoorbeeld een
vorm wordt vooral gevoeld bij het zitten.
podoloog.
Verder kan de zenuw klem komen te liggen in U hoeft niet te blijven rondlopen met deze
of onder de Piriformisspier.
klacht, er kan echt wat aan worden gedaan,
ook als u al overal geweest bent.

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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Vervolgpagina´s PorFavor
Tijdens autorit praat de nieuwbakken bridgepartner op haar
in. ‘Maatje, wij hebben twee
keer samen gespeeld. Gezien
heb ik dat je naast veel ervaring ook talent hebt. Wist je
dat?‘ ‘Opgepast,’ denk ik,’Dit is
de eerste keer dat ik dit ooit
hoor. Hij houdt me voor gek.’
Met groot lawaai passeren ons
snerpende schuinsliggende
racemotoren. Wij moeten in de
bocht van Calpe zijn, denk ik.
Mijn ogen zijn niet meer zo
goed. Zoef, zoef,angstig, mijn
hart klopt. De Limburger gaat
onverstoorbaar verder: Het
ontbreekt je alleen aan
zelfvertrouwen -en moderne
speltactiek Je moet weten dat
elke sport uit vier belangrijke
onderdelen bestaat. Denk niet
dat dit alleen geldt voor fysieke
sporten als golf, tennis, of
voetbal. Voor denksporten is
dit ook het geval en bridge is
bovenal een team sport. Laten
wij het belang hiervan goed
begrijpen. Hij stopt en zet de
auto op een parkeerterrein met
uitzicht op de zee. Het is onrustig, de zee is ruw, golven
slaan over de weg. Zijn keel
schrapend, zegt hij, ‘Allereerst
is het van belang de techniek
van je sport te beheersen. Jij
speelt Acol. Het bieden -en
afspelen is bij jou geen probleem.’ Je hebt vroeger zeker
eindeloos Rotterdamse klaverjas gespeeld?’ “Dat kan je wel

januari 2021

zeggen, Albert.
Tot diep in de nacht. Hier in
Spanje zijn wij op Bridge overgestapt.’ Over dit onderwerp
waren wij het snel eens.
‘Ten tweede is wedstrijdstrategie van belang,’ vervolgt hij.
‘Laten wij eerlijk spelen en
niet zoals velen de zaak belazeren. Wij gaan het feit gebruiken dat velen jou -en je speltype kennen. Hoewel ik zelf
weinig ervaring heb met drives
denk ik dat wij vandaag punten
kunnen scoren door verwarring
te stichten. Prima, ik zie dat je
dit begrijpt. Wel oppassen dat
je zelf de weg niet verliest,’
lacht hij. Op mijn beurt zal ik
er alles aan doen het zelfvertrouwen van de tegenstanders
te breken en die van jou op
een ongekend niveau te tillen.
Je moet overtuigd zijn van je
kunnen! Ten derde is het wedstrijdplan van belang,’ vervolgt
hij nu heel serieus.. ‘Elke wedstrijd, elke tegenstander, elke
tafel is anders. Opnieuw ben jij
ons geheime wapen. Ze kennen jou, je spelwijze, jouw
reacties. Daar gaan wij wat
mee doen. Alleen moet je vandaag alles omdraaien! Ben je
negatief, dan draai het om
naar positief. Blij wordt bedroefd. Een grap wordt een
snauw. Laat soms in je kaart
kijken, dat zijn ze van jou niet
gewend. Begrepen? Zij zullen
Pagina 44
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verbaasd zijn en aan
concentratie in boeten.
Je lichaamstaal gaat wonderen
verrichten!
Het laatste en vierde element is
de fysieke -en psychische conditie. Er zal vanmiddag veel van
je gevergd worden. Probeer ondanks de spanning je ademhaling te controleren. Je moet
zoveel mogelijk zuurstof in je
longen krijgen.
Een optimale doorbloeding in je
hoofd is belangrijk om scherp te
blijven. Kijk, deze eenvoudige
oefening helpt.’ De Limburger
stapt uit de auto en doet wat
oefeningen voor en zegt. ‘Gemakkelijk, dat doet Olga elke
morgen op de TV.
Vanmiddag stel ik voor dit na
iedere twee gespeelde tafels te
doen. Schaam je niet, het gaat
erom goed te presteren. Zo
gaat het bij topsport!
Psychische conditie bepaalt
dikwijls de winst.
Maak je hoofd helemaal leeg,
denk niet aan voorheen, vergeet het gespeelde spel.
Concentreer je op het nieuwe!
Vandaag gaan wij het maken
Het is mij een voorrecht om
met jou te spelen. Volledig zal
ik me op je concentreren. Je
ingevingen, hoe impulsief ze
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ook mogen zijn, zal ik oppikken, ze vervolgen en versterken.
Als het ware nestel ik me in
jouw geest. Het is onze enigste
kans er wat van te maken.
Jouw opdracht is om intuïtief te
spelen, volg je gevoel! Mijn
taak zal het zijn je te begrijpen
en de tegenstanders te misleiden. Dat zorgt voor verrassing
en denk niet dat het onmogelijk
is!
Nee, gedachten lezen kan ik
niet. Wel geloof ik in onzichtbare signalen die mensen uitzenden. Op jou zal ik me afstemmen! Voel je het al een
beetje? Maatje, dan nog iets.
Doe alles om je gelukkig te
voelen. Wil je roken, ga je
gang. Wil je een glaasje wijn.
proost, geen probleem. Extra
bitterballen, neem ze. Alles
mag en alles kan. Ontspannen
zullen wij kaarten. Verbaas je
nergens over, laat je gaan en
geniet van de momenten. Doe
alsjeblief samen met mij de
oefeningen. Trek een pokerface. Voor winst zullen wij
gaan!
De Limburger geeft me een
vriendelijk klapje op mijn knie
en scheurt vol gas de weg op.
Of het komt dat hij zo snel rijdt,
of dat ik langzaam geworden
ben, of het niet zien kan of
verward ben. Weten doe ik het

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

januari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

niet. In ieder geval rijden wij
twee keer berg op - en af om
uiteindelijk hijgend, net op tijd,
het clubhuis te bereiken.

spelen dezelfde spelen, een
eerlijk systeem, de beste zal
winnen. Applaus klinkt op en de
wedstrijdleider zegt.

zwijgen als het graf! Je speelt
heel anders Maatje, hoor ik ze
mompelen, terwijl ze verslagen
afdruipen.

Dat clubgebouw van Moraira is
een oud restaurant geweest.
Door geldgebrek is het onderhoud achterstallig Het is er
donker en koud. Er is een
rookgelegenheid ingericht bij
een ouderwetse zitkuil. De
open haard smeult en rook cirkelt omhoog. ‘Je kunt me wat,’
roep ik tegen Albert, en ga bij
het vuur zitten, Zij steekt een
sigaret op, een zwarte galloise,
en zuigt de rook diep in haar
longen. Het is lang geleden dat
iets haar zoveel bevrediging
heeft geschonken. Zij leunt
achterover en sluit haar ogen.
Vol concentratie denkt zij aan
de komende wedstrijd.

‘Wij zijn er klaar voor prettige
wedstrijd.’

Bij de derde tafel doe ik de
afgesproken oefeningen. Omdat
Maatje wat te enthousiast
geworden is, voeg ik een strek
oefening toe. Van de verbaasde
gezichten trekken wij ons niets
aan. Weer reik ik haar de
handen. Weer voorspel ik
omstandig welk soort spel de
tegenstander zal spelen. Opnieuw
wordt er verward gereageerd.
Door gaat het, spel na spel, tafel
na tafel. Ongelofelijk! Zelfs met
onze uiterst eenvoudige
conventies slagen wij er in
maximaal te scoren. Tijdens de
eerste pauze loopt Maatje trots,
enigszins arrogant naar haar rook
kuil. Zij deed haar ogen stijf dicht
en zoog de sigarettenrook diep in
haar longen. Toen ze de rook
weer uitblies, probeerde ze zicht
weer te ontspannen. De trilling in
haar lichaam verdween, ze kwam
tot rust.

Veertig paren worden verdeeld
over twintig tafels, in een te
kleine ruimte. Altea tegen
Moraira, zij kennen elkaar al
jaren. De begroeting is aller
vriendelijks in het kille lokaal.
Altea heeft de wedstrijdleiding
en de thuisclub wint meestal,
horen wij. Een grote man met
fors postuur spreekt het
rumoerige gezelschap toe. Als
een generaal legt hij uit hoe ze
de kaarten moeten schudden,
verdelen en nog eens verdelen.
“Multipliceren “ noemt hij het.
Met eindeloos geduld krijgt hij
orde in de chaos. Alle paren

Diep kijk ik Maatje in de ogen
en neem haar handen in de
mijne. ‘Maatje, het gaat
beginnen. Voel je gelukkig en
ontspannen. Vergeet niet, het
is voor ons plezier.
Winnen zou leuk zijn.’ Een
blondine van de tegenstander
bits mij toe, ‘Wat bedoelt u
daarmee, heeft U afspraken?’ “Oh niks, ik mag toch
mijn partner even de handen
reiken? Wij zullen overigens
winnen, merk ik op, en richt
me tot Maatje. Pas op dit zijn
rekels van tegenstanders. Zij
spelen Biedermeier rood en
zullen alerteren, hoop ik ‘. De
toon is gezet. Onze kaarten
aan de eerste tafel zijn ronduit
slecht. De frêle Maatje straal
kracht uit en vitaal zijn haar
biedingen. Ondanks ons schijnbaar verlies behalen wij verbluffend veel punten. Mogelijk
dat deze eerst tafel een top is.
Zij is opgewekt, dan weer
teneergeslagen, zij lacht of
snauwt. Zij heeft er lol in en
groeit steeds beter in haar rol.
‘Maatje, hou je kaarten voor
je,’ hoor ik de tegenstanders
zeggen. Zij kijken ons na drie
spellen beduusd aan. Wij
Pagina 46

In de tweede helft van de partij
raken wij in de winning mood.
Het bestaat niet dat je met geluk
een bridge wedstrijd kan winnen.
Dat staat in alle leerboeken en
wij beseffen dat er iets bijzonders
aan de hand is. Bij het bieden
lijkt het erop of wij elkaars
kaarthanden kennen. Er wordt op
tijd gepast en een krappe manche
wordt dapper uitgeboden. Zelfs
Pagina 47
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het afspelen gaat wonderwel.
Onze ademhalingsoefeningen
wordt inmiddels door de hele zaal
bekeken. Achter onze stoelen
steken wij onze armen omhoog,
Zuchtend ademen wij diep uit en
bij luchtgebrek uiterst langzaam
in. Maatje piept van inspanning
en het commentaar is niet van de
lucht. Onverstoorbaar gaan wij
verder.
De laatste tafel slaat werkelijk
alles. Kwetsbaar, gedubbeld en
drie down gaat de tegenstander!
Dit kan niet roept de kampioen
van Moira! Miep, haal nog een
fles wijn, wij zijn toch verloren.
Zo maak ik aan deze tafel een
regelrechte ramp en ondergang
van de kampioen mee. De fles is
in record tijd leeg. Maatje krijgt
bij het laatste spel de hik van het
lachen. Stom, om dit tot bedaren
te krijgen heb ik geen oefening in
huis. Met de ogen vol tranen
speelt zij verder. De concentratie
is verdwenen en het resultaat is
middelmatig. De spanning valt
weg. Maatjes handen bibberen,
de Limburger lacht
De uitslag. De wedstrijdleider uit
Altea was deze middag met
doordringende stem een strenge
arbiter. De meegebrachte
computer vertoont kennelijk een
verrassend resultaat. Er wordt
opnieuw gecontroleerd. Intussen
haal ik Maatje uit het
naargeestige rookhol om samen
de uitslag te aanhoren. Altea
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heeft nipt gewonnen, horen wij.
Bij de persoonlijke scores worden
Maatje en Albert als eerste
vermeld met een score van bijna
twee -en zestig procent Stilte,
Verbazing alom. Dan applaus en
het is de Limburger die mij als
eerste feliciteert. ‘Maatje, je hebt
briljant gespeeld. Prima heb je
onze strategie en wedstrijdplan
gevolgd. Je conditie is op pijl
gebleven Zie je wel, hoe
belangrijk de ademhalingsoefeningen waren. Je hebt toch
geen drugs genomen? Mevrouw
de Groot, trots ben ik. Het is
toch niet te inspannend geweest?
‘Geen probleem. Het gaat
prima,’ lacht Maatje. Mensen,
wat een verrassing. Nog nooit
heb ik een toernooi , laat staan
zo,n prestigieus als deze , gewonnen. De Belgische kampioen
feliciteert mij. Mijn vriendinnen
knuffelen mij ‘wat goed van jou,
Maatje’ Zelfs de wedstrijdleider
geeft mij een compliment. Dat
heb ik nog nooit van hem gekre-
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gen. Buurman Joop bracht me
terug naar Altea en opgetogen
vertelde ik mijn verhaal. Waar
was die Limburger plotseling
gebleven? Is dit wel echt
gebeurd?
De volgende morgen, het is acht
uur, belt Joop de Limburger op.
’Albert, wat heb je met Maatje
gedaan?’ ‘Pardon, wat bedoel
je?’ ‘ De ambulance heeft haar
vannacht naar het ziekenhuis in
Benidorm gebracht. Daar ligt ze
nu uitgeput op de intensive care
aan het infuus.’ Dat was
schrikken!
Gelukkig is het goed gekomen.
Dit waar gebeurd verhaal is
opgeschreven voor pensionadas
die bridge spelen. Wees
gewaarschuwd. Bridge is niet
ongevaarlijk. Zeker niet wanneer
het als topsport wordt
bedreven
AJB
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Overigens was het systeem van de loterij
niet nieuw want dat werd al eerder in
1809 gebruikt in Sevilla om de kosten
van de onafhankelijksoorlog te betalen
maar dat gebeurde in de zomer en dus
niet rond kersttijd.
Balletjes
De loterij werd door tegenstanders echter
niet als moreel gezien maar aangezien
men geld nodig had werden alle middelen
geaccepteerd en dus ook de loterij. In
augustus 1812 beval de regering om
25.000 genummerde houten balletjes te
maken die gebruikt zouden worden om de
winnaars bekend te maken. Deze moesten tussen 15 en 20 december van dat jaar
klaar zijn zodat de voorloper van de
kerstloterij plaats kon vinden.
De eerste loterij vond uiteindelijk plaats
op 18 december 1812 waarbij de hoofdprijs van 8.000 Spaanse dollars (toen
bekend als reales de la ocho) op het nummer 03604 viel, dat is omgerekend 7.028
euro. Een lot kostte toen 40 Spaanse dollars, omgerekend 0,06 eurocent.
Heel Spanje
Het vreemde is dat toen de loterij eenmaal op 18 december 1812 werd gehouden de oorlog in Cádiz al voorbij was en
hadden de Spaanse troepen de Fransen
verslagen. De oorlog tegen de Fransen
duurde echter voort in andere delen van
Spanje en het systeem van de loterij om
geld op te halen van de burgers verspreidde zich door heel Spanje terwijl het
Spaanse leger Spanje heroverde op de
Fransen.
In het jaar 1814 toen de oorlog in Spanje
bijna voorbij was verhuisde het hoofdkantoor van de loterij van Cádiz naar
Madrid waar het sindsdien gehuisvest.
Klik hier om terug te keren
naar pag. 14 Por Favor
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