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Evenementenkalender
September

Na mijn verblijf in Nederland schrijf ik nu weer zelf
het voorwoord dat jammer genoeg een beetje
negatief moet zijn.
Als ik nu door Altea of Albir loop, is het een droevig aanzicht nu de horeca gesloten moet zijn door de
CORONA maatregelen.
Ik heb het echt te doen met de eigenaren van deze
zaken. Ik zie het nu ook op de club dat als er geen
inkomsten binnenkomen je goed op moet letten wat
je uitgeeft.
Nu hebben we als club wel een buffer wat geld betreft maar dit kan niet lang zo
doorgaan. Op negen januari hebben we een open dag gehouden met daaraan
gekoppeld een super mooie loterij met leuke prijzen en hapjes en drankjes.
Echter tegen een uur of vier kregen we bezoek van de lokale politie met het
verzoek om de club te sluiten.
Dit was wel weer een tegenvaller maar ook wel een beetje te verwachten.
Gelukkig was onze inkoop dit keer minimaal en daardoor hoefde we weinig
producten die aan bederf onderhevig waren, weg te gooien.
Tot slot van mijn negatieve mededelingen kregen we een brief van ons
bestuurslid Maarten van der Heijden waarin hij meedeelt dat hij stopt als
bestuurslid. Ik kom hierop nog terug elders in de Por Favor.
Nu wil ik verdergaan met wat positief nieuws.
Voor de mensen die hier in Spanje zijn, is Annemiek bezig om met haar
keukenbrigade maaltijden en soepen te maken en deze te verkopen. Als dit een
succes wordt, kunnen we kijken of we deze maaltijden kunnen uitbreiden.
In februari 2023 bestaat NVCB 50 jaar. Dit willen we groots gaan vieren met
onze leden en daarvoor willen we een subgroepje van leden samenstellen dat
hierin het voortouw neemt.
Ik vraag daarom mensen die leuke herinneringen en/of oude foto’s van de club
hebben om deze verhalen op te schrijven en ze samen met de foto’s naar onze
redactie te mailen onder vermelding van NVCB 50 jaar.
Ik hoop dat wij binnenkort u weer welkom mogen heten op onze club in
gezondheid en dat we weer leuke evenementen mogen organiseren waar
iedereen plezier aan mag beleven.

Ma
Zon
Oktober

2
22

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

Zat
5 Open Dag NVCB.
NVCB
en het nieuwe normaal in 2021
Zon
13 Lasagna maaltijd door Davide van HBC
Zat
19 Rommelmarkt
langere
tijd
onzeker
zijn welke
Don Het zal
24 nog
EHBO
korte
cursus,
aansluitend
een Chequi presentatie.
en evenementen
er NVCB-keukenbrigade
wel en welke niet
Zon activiteiten
27 Indische
maaltijd door

mogelijk zijn. Het bestuur bekijkt per maand wat

November

Ma er mogelijk
4 Algemene
Leden
Vergadering NVCB er op
is en welke
Corona-maatregelen
Vrij dat moment
8 Ikea
en bezoek Valencia
gelden.
Zon
10 Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Zon
17 Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Helaas
moesten we 9 januari, juist op onze
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.

open dag, de deuren sluiten.

December
Zon
Don
Don
Zon
Ma
Januari

8

Kerstbingo en maaltijd.

12 moment
Kerststukjes
maken,
zaal versieren
(ochtend)
Op dat
golden
strengere
coronaregels
12 Lezing
Laura van Lochem,
13.00 uur
en volgen
de interpretatie
van diecardioloog.
regels door
22
Kerstdiner
de politie konden we niet langer open blijven.
23

Kerst inloop met gratis kerstbrood bij de koffie

Of de coronaregels
in februari
zullen
Nieuwjaarsborrel,
oliebollen,
cavaworden
en muziek!
5
versoepeld
is onzeker,NVCB-Nieuwjaarsloterij
gezien de
En…trekking
Zon ontwikkelingen
19 Stamppotrond
middag!
Div. stamppotten
de pandemie
is dat niet
Zon heel waarschijnlijk.
26 Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!
Zon

Februari

Zon
Zat
Zon
Vrij
Zat
Maart

2

Puzzeltocht

Wel blijft
het mogelijk
maandag
afhaal ook Zon.9
8 Mosselen,
indien op
te grote
belangstelling
maaltijden
op te halen.
9 Mosselen?
28

Entertainment, avond

29 Entertainment,
middag
Wij houden
u tussentijds
via de email op de
hoogte1 van
de ontwikkelingen.
Zon
Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
Zon
Don
Zon
Zon

8
12
15
29

Canto Felice koor met maaltijd.
Lezing artrose
Maaltijd Chef Rein, tapas verrassingen!
PaasBingo

Zon
Ma

12
27

Paasbrunch
Koningsdag BBQ

Zon
Zon

10
21

Moederdag met Indisch buffet
Vaderdag met maaltijd en spellen

April

René Oosterbroek, voorzitter

Mei
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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

februari 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
NVCB gebouw moet tijdelijk dicht
Al voor de laatste corona maatregelen van
kracht werden, nota bene op onze Open
Dag, moesten we dicht!
Cafés mochten toen nog gewoon open
blijven maar onze vereniging wordt gezien
als een particuliere bijeenkomst en dat
mocht niet.
Beetje wrang is het wel, doen we al jaren
alle moeite om belastingtechnisch geen
café te zijn, worden we gesloten omdat we
geen café zijn!
Met de laatste maatregelen is er geen
verschil meer; alle HoReCa gaat gewoon
weer een tijdje dicht. Alleen de hotels
mogen nog wat.
Hopelijk niet te lang maar als we reëel zijn
begrijpen we wel dat we gewoon moeten
wachten tot zo ongeveer iedereen is gevaccineerd.
Voorlopig hebben we te maken met de
nieuwe maatregelen die algemeen bekend
zijn gemaakt. Hiernaast een samenvatting.

Dit zijn de nieuwe beperkingsmaatregelen in de Valenciaanse Gemeenschap en gelden tot 15 februari.
Totale sluiting van de horecazaken
(uitgezonderd take away service).
Winkels sluiten om 18:00 uur (behalve
supermarkten, apotheken en essentiële
zaken).
In het weekeinde van vrijdag 15.00 uur
tot maandag 6 uur moeten alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (o.a.
Benidorm) in lock down, dus verboden de
gemeente in- of uit te reizen.
Avondklok blijft vanaf 22:00 - 06.00 uur.
Beperking van het binnenkomen en verlaten van de Valenciaanse Gemeenschap.
Het is niet toegestaan bij anderen op
bezoek te gaan tenzij men naaste famili
is
Op straat alleen met 2 personen of met
het eigen gezin.
Sluiting van alle sportfaciliteiten (behalve
professionele atleten).

Voorzichtig genoeg?
Je kan met al die corona-dreigingen niet voorzichtig
genoeg zijn. Zeker als je de 60 (ruim) bent gepasseerd,
is het oppassen geblazen. Het is zaak om een soort
balans te vinden tussen risico en veiligheid.
Natuurlijk als je in je eentje binnenblijft en de boodschappen voor de deur laat afgeven, mag je jezelf veilig
voelen. Maar ja, dat wil natuurlijk niemand.
Blijf altijd kritisch op de plaatsen en met mensen waarmee je in aanraking komt. Mijd “virusontkenners” of
mensen waarvan je weet dat ze (noodgedwongen) met
veel mensen in aanraking komen!
Nog even volhouden, het volgende seizoen zijn we
allemaal gevaccineerd en gaan we dit seizoen eens
dunnetjes overdoen!
Pagina 8
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Maarten van der Heijden
uit het bestuur
Maarten heeft laten weten dat
hij de taken die horen bij het
bestuurslid Technische Zaken
niet langer kan combineren
met zijn privéleven en zal
hiermee stoppen. Hij heeft
altijd met veel plezier zijn
handen uit de mouwen
gestoken voor de club.
Hij wenst nog vele jaren met
plezier lid te zijn van de
NVCB en deel te nemen aan
de activiteiten.
Het bestuur bedankt Maarten
voor zijn vele werk voor de
vereniging.
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Wat je ook zou kunnen doen...
Wat te doen in Coronatijd ?
Nee hier eens niet over die corona maar
wel over gevolgen er van.
Want wat doen we zonder Horeca en, nog
erger, zonder NVCB met al die extra tijd?
Een hele maand eerder dan vorig jaar
moeten we tijdelijk stoppen met de club.
Gelukkig konden we vorig jaar in september weer open en de vereniging nieuw
leven inblazen.
Nu half januari in dit nieuwe jaar is het
weer zover; voorlopig dicht en niemand
weet voor hoelang…

RESTAURANTE nuevo

Alcazar

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

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

Allemaal kommer en kwel zou je zeggen
maar ook een kans om weer eens wat
anders te proberen. Al die lege uren die je
aanstaren zijn heel goed zinvol te vullen
en te verrijken! Albert Bausch maakte een
overzicht van mogelijkheden waarvan je
handen gaan jeuken.
Hieronder een greep uit de mogelijkheden, verder in deze Por Favor gaan we
daar verder op in en ook over hoe je dat
het beste kan doen.
Want wie heeft niet eens gehunkerd om
een instrument te kunnen bespelen, zelf
muziek maken? Het is nooit te laat daar
eens mee te beginnen.
Een periode als dit is een uitgelezen tijd
eens wat Spaans te leren. Wat meer van
deze taal te willen kennen is een gevoel
dat de Spaans-analfabeten bijna dagelijks
zullen voelen.

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

Tel.: 965 873 208

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
Pagina 10

Wandelen is een van de gemakkelijkste en
gezondste bezigheden. Gewoon in beweging zijn zonder dat het op topsport gaat
lijken is meer dan voldoende.
Pagina 11

Koop een simpele stappenteller waarmee
wordt bijgehouden hoeveel je hebt gewandeld.
Speel een spel via het internet. Internet is
een onuitputtelijk bron van spellen op elk
niveau waarbij ook nog met de andere
speler contact kan worden onderhouden.
Klassieke spellen zoals Schaken, Bridgen
of Dammen natuurlijk, maar ook Scrabble
(Wordfeud) Keezen, Poker en nog veel
meer.
Veel van deze spellen zijn op elk platform
te spelen via de website BoardgameArena
Verder in dit nummer gaan we op een van
die spellen in en hoe die te spelen via
internet.
Wat van je tuin maken. Velen hebben een
tuin maar zien die als een bron van onnuttig werk en een niet aflatende strijd tegen
het onkruid.
Met wat meer kennis van planten, grondsoorten of verzorging kan een tuin veel
voldoening waardering geven.
Deze lijst kunnen we allemaal wel
aanvullen zoals:
-

Fotograferen
Boetseren
Speksteen beelden
Kippen houden
Vissen
Video blogs maken
Bloemschikken
Fietstochten
Fossielen zoeken

Je kunt gratis lid worden van Pinterest op
Internet en daarin vind je ontelbare ideeën
en inspiraties rond bepaalde thema’s.
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Een Instrument Bespelen!
De, bij de leden die wat langer lid zijn,
zeer bekende Aart Krijgsman heeft na zijn
pensionering een lang gekoesterde wens
in vervulling laten gaan; een instrument
kunnen bespelen.
Het leek hem prachtig om zelf muziek te
kunnen maken en dan ook nog samen met
anderen zou wel heel geweldig zijn.
Hij koos niet voor een eenvoudig instrument en nam een accordeon.
Het is hem gelukt, nu speelt hij heel
behoorlijk en vormt met enkele anderen
die hij heeft weten te inspireren een
muziekgroepje. Dat groepje komt nu
wekelijks bij elkaar met veel plezier en
voldoening genieten zij van het muziek
maken.
Accordeon spelen is misschien wat te
hoog gegrepen maar waarom geen
mondharmonica, gitaar of ukelele?

Hablas Espanjol?
Tja, iedereeen die voor kortere of langere
tijd hier in Spanje verblijft, zou best wat
Spaans willen spreken. Niet zo heel veel
van die verblijvers doen daar ook echt
moeite voor. Het is ook niet makkelijk;
het kost heel veel tijd en moeite en zeker
als de jaren gaan tellen wordt het leren er
niet soepeler op. Een beetje saai is het ook
wel, vooral als je begint.
Ook hier brengt het internet redding. Op
allerlei manieren en systemen is daar heel
wat Spaans op te doen.
De beste en vooral ook de plezierigste
mogelijkheid is volgens vriend en vijand
Duo Lingo. Op een heel grappige en
natuurlijke manier kan je Spaans leren.
Pagina 12
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Gemakkelijk om mee te beginnen, al heel
snel kan je al iets spelen.
Deze instrumenten kosten weinig en op
YouTube zijn heel leuke cursusjes te
vinden die prima te volgen zijn.
Doe eens gek! Al vanaf 25 euro heeft u
een echte mahoniehouten Ukelele bij
Aliexpress of Amazon.
Liever een gitaar? Die zijn iets duurder en
worden ook regelmatig bij de Lidl
aangeboden voor een heel vriendelijk
prijsje. Prima om eens te proberen.
Vroeger al eens een mondharmonica
gehad? (wie niet?) Ook daarover zijn heel
inspirerende filmpje/lessen op YouTube te
vinden.
Kijk ook eens naar de blog van Albert
Bausch, deze gaat over het maken van
muziek en een link naar les1 Ukelele op
YouTube. Hier de link naar de Blog.
Helaas is de taal van de lessen Engels
maar eigenlijk is dat geen probleem omdat
de aanwijzingen eenvoudig te volgen zijn.
Er komt vast ook wel een versie met Nederlands maar met Engels gaat het ook
goed.
Probeer het eens! Heel leuk en gemakkelijk en zelfs verslavend! Er is geen programma of App nodig (zijn er wel) maar
gewoon hier op het logo
klikken en je kunt al
beginnen. Een account
aanmaken kan, maar zelfs
dat is niet verplicht.
Je kan ook
direct met de eerste les
beginnen; daarvoor even hier
op het kleine logo klikken.
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De verleiding

Kort Klusje

Er staan drie prachtige antieke
Harley Davidsons op mijn
dreef. De eigenaar is
aan het poetsen en
wil een rondje
rijden. 'Awel
Albert gaat gij
mee?', vraagt mijn
Belgische buurman.
De zon schijnt,geen
wind, licht blauw is de
lucht .
Te gek het is bijna Kerstmis. Perfect zijn de
omstandigheden op deze 12e december
2020. WoW, ik voel ik me jong. Start subiet
de oudste van de drie motoren. Wat een
heerlijk geluid komt er tussen mijn benen tot
leven. Ronkend als een Bentley. Niet dat
zenuwachtig geluid van de agressieve Japanner. Met deze motor zoef je door de bergen
en laat je genietend voeren door bergwegen
met mooie vergezichten. Alleen de kenners
weten en voelen dit. 'Waar is mijn helm?'
vraag ik me af en ik ben klaar om weg te
rijden. Lichtelijk draai ik de gashandel al
om. De motor reageert en gromt. Dan schrik
ik, draai de sleutel terug en stop de motor.
‘Niet doen’ zegt mijn verstand en denk terug
aan 2008. Toen ben ik door een engeltje op
mijn schouder gered. Ik was met de fiets
gevallen tijdens een afdaling van een hoge
berg.

Vandaag 19 januari is het precies een jaar
geleden dat de storm Gloria huishield in
hier aan de Costa...

Een selfie in de ambulance 2008;
daarna ging het licht uit.

Twee dagen later op de IC van een ziekenhuis kwam ik tot bezinning.
Alles is gelukkig goed gekomen al zie ik
soms nog sterretjes .'Man, laat je niet opnieuw verleiden.
Voor dit soort geintjes ben je te oud!'
Albert Bausch
Pagina 14
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De storm had mijn huis behoorlijk getroffen. Een storm heb ik de afgelopen twintig
jaar vaker meegemaakt, maar ergens heb
ik het gevoel dat het tegenwoordiger frequenter voorkomt en heviger is.
Ik had vandaag het vaste
voornemen de verfkwast ter
hand te nemen.
Enfin, wat oude kleren
aangeschoten en aan de
slag met een pot witte verf.
De witte raamtralies hebben een beurt
nodig. Nu moet ik bekennen dat klussen
en zeker schilderen niet mijn hobby is.
Hoe ik het ook doe, ik zit bij dit klusje
altijd van top tot teen onder de verf. Uit
voorzorg heb ik een grote fles terpentijn
gekocht.
Tommy, mijn Siamees kijkt
verbaasd naar mijn outfit en
volgt mij immer op de voet.
Dapper doop ik voorzichtig
mijn nieuwe kwast in de te
voren omgeroerde helwitte
verf.
Echter de heerlijke ochtendzon verblindt
mij en ik struikel over de pot verf.
De plas witte verf op de stoep kleurt geel
omdat door de wind het geel van de pijnboombloesems is neergedaald.
Ook zitten mijn handen onder en kan de
oude broek in de recycling. De fles ter-

pentijn is bijna leeg.
Voor mij een excuus om prompt mijn
klusje af te breken.
Tommy is teleurgesteld.
Albert Bausch
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Thuiszorg op elk niveau:

Nieuwsbrief NVCB

Wat nog wel mag…..

over Square dance

Nu bijna alles en iedereen dicht is, loert er
nog een ander gevaar. Een gevaar dat per
saldo misschien nog wel groter is dan het cvirus.

In 1990 is hij er via de NVCB, om in
Covid termen te blijven, mee besmet
geraakt. In Nederland bestaan er nog
steeds veel dans verenigingen van
country dansen. Veel leuke evenementen in de Wild west stijl worden er
georganiseerd. In Spanje is vooral de
line dance populair zoals te horen is in
de podcast.

Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg

Luister de podcast tot het einde want
Gerard heeft nog een leuk verzoek.
Reacties stellen wij zeer op prijs.
Hier kunt meer lezen over deze
Amerikaanse folklore.

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

Een voorbeeld hier op YouTube
Over deze 10 geboden van een squaire
dancer heeft Gerard verteld in de
podcast.

Klik op dit logo en u hoort de NVCB
Podcast over Square Dance

24 uur bereikbaar

februari 2021

NVCB Podcast ...
Met veel genoegen heb ik
geluisterd naar de verhalen
van Gerard Ruizendaal
over zijn passie en belevenissen met square dance.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Jaargang 44

Geluid aan!

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Het gevaar van te weinig bewegen! Juist nu
we niet veel meer mogen en moeten, blijven
we al gauw lekker zitten waar we zitten en
verroeren we ons (bijna) niet.
Toch hebben we hier, zeker in het voorjaar,
het mooiste klimaat ter wereld en is bewegen
zoals een stukje wandelen altijd een genot.
Maar ja, zoals wel meer, is het daadwerkelijk
op stap gaan meestal een stap te ver.
Hier kan een stappenteller helpen. Op elke
smartphone zit wel ‘n stappen-app en anders
heeft Aliexpress of, iets duurder, Decathalon
wel zo’n handig polsbandje dat alles kan.
De stappenteller laat zien hoeveel stappen je
per dag maakt. Ook kan je een soort streefaantal ingeven en weet je per dag of dat ook
is gelukt. Heel handig en het stimuleert echt.
Sommigen gaan zo ver dat ze nog een paar
extra rondjes gaan lopen om aan de 8000
stappen of zo te komen. Ik las laatst een verhaal van iemand die het wat zinloos vond om
rondjes te lopen en daarom maar zo´n knijpstok meenam om al wandelende alle prullen
en papiertjes van de straat op te pikken. De
buurt lag er na een paar maanden brandschoon bij en volgens het verhaal was de
gemeente zo dankbaar dat er een vuilniswagen naar hem werd vernoemd!
Zou hier in Spanje ook niet verkeerd zijn
maar gewoon elke dag een lekker stukje
lopen is genoeg. Gezondheid en welbevinden
gaan er op vooruit en mogelijke minder
blijmoedige gedachten blijven op afstand.
Dus gewoon de deur uit! Zitten is het nieuwe
roken!
JdK

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 16
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Ontspanning
Is het dan eindelijk een wat sombere
regendag dan kan je altijd nog een
filmpje kijken op:

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

Kost wel 8 euro per maand en voor zo
af en toe een filmpje wel wat veel misschien.
Nu heeft Netflix een abonnement waar
je met vier apparaten tegelijk naar vier
verschillende films kan kijken.
Je zou dus een 4x abonnement (14
euro) met vier anderen kunnen delen,
wordt het al een stuk goedkoper: 14:4=
3,5 euro… Deze truc komt Netflix zelf!
Er zijn slimme jongens die daar hun
broodwinning van hebben gemaakt;
kopen een tig aantal 4x abonnementen
op en verkopen die afzonderlijk!
Bij Aliexpress zijn die te koop, nog
voor veel minder omdat in sommige
landen Netflix veel goedkoper is.
Je zit nergens aan vast want je betaalt
eenmalig vooruit: Aliexpres/netflix
JdK

Veel mensen zullen vroeger wel eens
hebben geschaakt, maar ja druk druk en
het komt er niet meer van.
Als u het in deze rustige tijd nog eens
wilt proberen is hier de kans! Er is op
internet een heel toegankelijk
schaakspel beschikbaar waar het direct
mee geprobeerd kan worden.
Niet moeizaam een programma downloaden of een account aanmaken maar
gewoon klik op het schaakbord
hieronder en hop, je kan beginnen!
Niet direct op dit bordje maar je wordt
doorgelinkt naar een groter bord.
Heel leuk om te doen, gelukkig kan je
de echte blunders terugnemen, niemand
die het ziet… Maar heel goed om van je
fouten te leren!

En dan nog dit……
U was het misschien al vergeten; 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!
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.
René Oosterbroek
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Schaken met SHREDDER
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Nog nooit het schaakspel gespeeld?
Kijk hier voor en uitleg van de regels
JdK
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Mango gezond en lekker

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
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

Waarom mango gezond is
Mango is bijzonder rijk aan vitamine C en
bevat daarnaast veel B-vitamines en ook
diverse mineralen. Vezels vind je eveneens
rijkelijk in mango. Deze vrucht heeft vele
voordelen voor onze gezondheid. We zetten
ze hieronder voor je op een rijtje.
1. Helpt de kans op astma verkleinen
Bètacaroteen in mango kan helpen om het
risico op het ontwikkelen van astma te verlagen. Deze krachtige antioxidant gaat
name-lijk de strijd aan met schadelijke
vrije radicalen, die een rol spelen bij het
ontstaan van astma.
Daarnaast biedt bèta-caroteen bescherming
tegen UV-straling en beschermt het de
ogen. Bètacaroteen is een voorloper van
vitamine A. Dat bete-kent dat ons lichaam
hieruit zelf vitamine A kan maken. Je vindt
deze gezonde stof ook in meloen en
abrikoos.
2. Draagt bij aan gezonde cellen
De grote hoeveelheid bètacaroteen in
mango kan nog meer gezondheidsvoordelen geven. Uit een onderzoek dat is
uitgevoerd aan de Harvard School of
Public Health’s Department of Nutrition is
gebleken dat deze stof de cellen in de
prostaat kan helpen beschermen.

Andere stoffen in mango, zoals quercetine,
fisetine enmethylgallat, kunnen eveneens
bescherming bieden aan de lichaamscellen.
In het bijzonder aan cellen in de longen,
het beenmerg, de prostaat en de dikke
darm.
3. Versterkt het immuunsysteem
Door mango’s te eten versterk je je
immuunsysteem. Dit komt doordat deze
fruitsoort een grote hoeveelheid pro-vitamine A en vitamine C bevat.
Vitamine A is net als vitamine C een weerstandsvitamine. Van vitamine C is aangetoond dat deze de intensiteit en duur van
griep en verkoudheid kan verminderen.
Andere fruitsoorten die het immuunsysteem versterken zijn ananas, appel, banaan
en kiwi. Probeer zoveel mogelijk te variëren. Mango is gezond, maar andere fruitsoorten hebben ook andere vitamines in
andere hoeveelheden, dus je doet er goed
aan om zoveel mogelijk af te wisselen.

4. Heeft gunstig effect op de bloeddruk
Kalium en magnesiumzijn belangrijke mineralen die je binnenkrijgt door het eten
van mango. Deze stoffen dragen bij aan
een gezonde bloeddruk. Per dag zou je 3,5
gram kalium en 300-350 milligram magnesium moeten binnenkrijgen. Een portie
mango van 165 gram bevat 0,2 gram
Een andere studie, uitgevoerd door Texas kalium en 14 milligram magnesium.
AgriLife Research, heeft aangetoond dat
Kalium en magnesium vind je ook in
de polyfenolen in mango kunnen bijdragen meloen, bramen en sinaasappel.
aan het behoud van gezonde cellen op verschillende plaatsen in ons lijf.
Klik hier en lees verder op pagina 44.
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Zin in een steengoed kort verhaal?
Klik op het boek!

Maaltijden afhalen op maandag blijft
mogelijk!

Deze keer een
geweldig verhaal
van de te vroeg
overleden
schrijver/columnist
Martin Bril.

Zolang daarvoor belangstelling is, kunnen er elke maandagmorgen normaal
maaltijden en/of maaltijd soepen worden
afgehaald.
Tussen 10.30 en 12.00 uur zijn we daarvoor open.

Klik hier op het
boek en geniet!

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.

februari 2021
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Indien nodig kan het in deze coronatijd
vanaf € 10,- worden thuisgebracht!
mail : annapost@outlook.com
of tel.: 0031 622 405 584

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!

www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com

Op vertoon van uw lidmaatschapskaart
krijgt u bij Buena Vista het dagmenu
voor € 12.50 i.p.v. € 14.50 !
Pagina 22
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Foto galerij
Deze maand niet veel foto’s
omdat we 9 januari (Open
Dag) op corona verlof
moesten…
Wel van die dag nog wat
foto’s kunnen maken.
Hoogtepunt van de dag was
de trekking van de
Nieuwjaarsloterij. Daarom
daar wat fotoś van.

De hoofdprijs wordt
getrokken...

De trekking begint….

Hoofdonderdeel van de
hoofdprijs t.w.v. 600 euro!

Astrid van Zeldam mag
het winnende lot trekken
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Tafels in “ corona opstelling.
“ 2 meter uit elkaar!

Prijzen genoeg!

Winnar van de eerste
prijs: Bastiaan Blinksma
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Ware verhalen
Mijn oude fiets verhaalt
Vandaag breng ik met weemoed mijn
oude fiets naar de rommelmarkt van de
evangelische kerk.
Mijn Belgische buur-man lacht. ‘Man,
deze fiets brengt niets op want de fietsen
van nu zijn van Carbon en
lichtge-wichten, daar heeft
niemand wat aan’.Helaas
gaat hij voorbij aan het feit
dat er veel arme mensen
zijn die de high Tech van
de Belgische fietsindustrie
-en faam niet kunnen betalen. Deze fiets zullen zij,
precies zoals ik vroeger in
mijn arme tijd gedaan heb,
demonteren. Zeer precies
en met geduld worden de
onderdelen schoongemaakt, zonodig vervangen
en in de olie gezet. Een
likje verf uit de spuit-bus en er zal een
renfiets ontstaan waarop wielerkampioenen van weleer en zelfs idool Eddy
Merckx trots kan zijn.
Direct na de tweede wereldoorlog kreeg
ik in 1947 mijn eerste tweedehands fiets.
Eentje met blokken op de pedalen. Op de
groei gekocht zodat tijdens mijn groeiproces de pedalen, dan zonder blokken,
rondgedraaid konden worden door mijn
langer geworden bonenstaken. Geld was
er weinig in mijn familie en mijn broertje
en ik leerden van afdankertjes nog iets te
maken. Met weemoed denk ik terug aan
de talloze fietsen die wij uit elkaar hebben gehaald en veranderden in ‘moderne
fietsen’. Van terugtraprem naar eentje
met handremmen, soorten bagagedragers
en veel later de dekselse versnellingen die
men derailleur noemden.
Pagina 26
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Het gedoe met de kettingkastbeschermers, van zwart doek en later van licht
metaal. De ketting mocht niets aanraken.
Met deze opgekalefaterde fietsen maakten
wij met de verkenners lange tochten en
werden er in de zomer tiendaagse trektochten door de Belgische Ardenne en
Duitse Eifel mee gemaakt.
Meestal regende het ook
nog, zodat onze fietsen
levensgevaarlijk werden
bij de afdaling van een
berg. Een verkenner met
wèl een nieuwe fiets werd
aangewezen om bij een
van de Bausch-tweeling te
blijven bij de afdaling. Met
de hand op de schouder, de
goede fiets remde, scheurden wij de bergen af.
De fiets is nog steeds in
Nederland belangrijk voor
de mobiliteit.Meer dan in
mijn tijd door de inmiddels enorme technologische innovaties.
Zelfs toeristen uit Japan worden massaal
in Amsterdam op de fiets gezet met een
beetje te weinig praktijklessen. Enfin, van
de opgedane handigheid wist ik tijdens
mijn Philipstijd in Eindhoven (1960 1963) er een bijverdienste van te maken.
Verkoop van tweedehands fietsen aan de
pendelaars van het spoorwegstation Eindhoven naar de Philipsfabrieken.
Tijdens mijn huwelijk werden er in verschillende periodes heel wat avonturen
beleefd met de tweewielers van onze opgroeiende zoontjes. Op het speelveldje
voor mijn huis in Linne beoefenden wij
een circusact.
Klik hier en lees verder op pagina 42
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Weetjes
Hoe kan ik een Mango het beste snijden
Met deze tips sta je nooit meer te prutsen bij het snijden van
een mango. Mango is heerlijk en erg gezond maar dit
glibberige stuk fruit kan nogal lastig zijn om te snijden.
Gelukkig hebben we nu voor eens en voor altijd antwoord op
hoe we een mango moeten snijden.
Hoe ga je te werk?
Als eerste snijd je allebei de kanten in de lengte langs de pit, zodat je drie stukken krijgt:
het middenstuk met de pit en twee stukken zonder pit. Maak in de twee buitenste helften
horizontale en verticale snedes. Hierdoor ontstaan er partjes. Vervolgens duw je met je
duimen vanaf de schil de mangopartjes naar buiten en snijd je de halve mango doormidden.
Dit doe je ook bij de andere helft. Schraap daarna de partjes voorzichtig met je mes van de
schil af. Nu is het deel met de pit nog over. Snijd de schil tot je de pit voelt: ook hier kun je
nog een goede portie mango vanaf schrapen.

Heb je er nog niet echt een goed beeld bij?
Bekijk dan de video en klink op de volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=yE0NGXZ_HBs&feature=emb_title

Eettips
Je kunt een Mango na het schillen en in stukken snijden en meteen
eten maar je kunt....
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De stukken ook in een blender doen om een smoothie te maken!
Soms zijn er zachte, overrijpe mango´s in de aanbieding. Die
kun je nog steeds uitstekend gebruiken voor een smoothie. Maak
eens een lekkere, kaliumrijke mango-spinaziesmoothie met banaan: 1/2 mango, 1 kleine banaan, 1 hand spinazie en 250 ml
water
Er ook een fruitsalade van maken met b.v. appel, peer, kiwi,
banaan en mandarijn.
De stukken meebakken met een lekker tropisch rijstgerecht. Het
geeft de groentemix een zoete smaak.
De stukken van een halve mango combineren met wat zelf gemaakt roomijs.

Avenida de Ifach 11 Calpe 03710
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Ondanks dat de Spaanse regering meer regels heeft aangekondigd om Covid te bestrijden is het leven toch nog heel fijn hier in
Spanje. Je kunt genieten van de zon (met veel
Vitamine D) en je kunt op de e-bike een leuk
tochtje maken. Verder wachten de restaurantjes op je bezoek. (Was) toch allemaal
anders dan in Nederland.

www.eurocarslanucia.com

Restaurant
LaCena
C/ del Albir
Albir
Telefoon
+34 965 087 959

Beoordeling
Sfeer
7,8
Eten
7,5
Bediening 7,4
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Aan de boulevard van Albir valt onze keuze
dit keer op de mooie nieuwe zaak van LaCena. Wat een leuke inrichting, rechts een leuk
lounge-zitje en links het eetgedeelte met lange tafels en veel licht. Het geheel in een tropische setting. Het is wat laat maar we kunnen gelukkig nog een plaatsje vinden op de
primera linea - d.w.z. vooraan, heel fijn!

Na die fietstocht zijn we toe aan een wijntje en de gedienstige ober een leuke Argentijn - helpt ons snel met de leuke rosé (€ 2,50) weinig
alcohol 11,5 % maar wel een Cabernet Sauvignon, met veel smaak en
een witte Rueda (€ 2,15) een heerlijke wijn.
Daar de corona kilo’s er ook bij ons zijn aangevlogen, vinden we het
een verademing dat we hier als leuke afwisseling onze smaakpapillen
kunnen testen met TAPAS in plaats van opnieuw een dagmenu met
brood aioli enz.
We kiezen uit de 8 Tapasplanken die van € 14,95 met 5 tapas, gelukkig een keer geen brood, alhoewel… later meer.
Ik kies voor gamba tempura, vitello, carpaccio, gamba, ajillo en saté.
Mijn partner wisselt 2 gerechten om in tonijnsalade met brood en
croquettes met krab. Alles wordt geserveerd op een mooie tray met
leuke borden.... genieten!
De (3) gambas tempura zijn heel lekker met de zoetzure saus. De
gambas ajillio - een stokje met 3 garnalen in knoflookboter, tja wat
wil je nog meer...lekker lekker lekker. Dan over naar het vleesgedeelte dus eerst maar een rode wijn, een Duero del Douro bestellen bij de
attente ober - Tempranillo 13 % alcohol (€ 3,00) lekker maar ik houd
meer van een Garnacha uit deze regio…...
Mijn partner neemt een watertje (€ 1,95). De carpaccio bestaat uit 4
plakjes rosbief en een lekker sausje met rucola , de vitello - 2 plakjes
vlees - (kalfsvlees?) is lekker met name de saus is evenwichtig met
een pittige tonijn smaak, jammer wel een paar te oude rucola blaadjes. Dan rest nog de saté (1 stokje) met een heerlijke saus en lekker
vlees en omdat er veel saus over is, zou een stukje brood zeer welkom zijn geweest. Mijn lief was bezig met het brood met zalmsalade
en zij heeft het ook naar haar zin. De Expresso met veel slagroom
maakt het compleet (€ 1,95), niet goedkoop maar alla.
De rekening met het bekende bakje met snoepjes en een flesje met
chupitodrank (limoncello) kwam uit op 48,00 euries. Wij zijn daarna
op de fiets gestapt en hebben lekker van een late siesta genoten.
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
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€ 18.95

Menu Las Coronas
Franse uiensoep

Nieuwjaarsbridge

Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise

Op 5 januari zijn we in het nieuwe jaar weer gestart .
Het was een leuk weerzien en een goed begin met in de pauze aandacht
voor het komend jaar. Aart van Nes sprak de wens en de hoop uit dat we
deze nare coronatijd gezond doorkomen en snel achter ons kunnen laten.
Ook benadrukte Aart dat wederzijds respect zo belangrijk is om goed met
elkaar om te kunnen gaan.

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

Na deze positieve woorden hebben wij getoast met
een heerlijk glas cava en ook waren er warme oliebollen. Dat alles verzorgd door Wim Vos en Anke
Kooiman. Na dit gezellig intermezzo gingen de
mondkapjes weer op.
Het werd weer een gezellige middag maar wat een domper toen we 4 dagen later hoorden dat de club weer dicht moest vanwege het toenemend
aantal besmettingen in de regio.
Nu maar weer hopen dat iedereen zich maar eens goed aan de regels houdt
zodat deze ellende gauw over mag gaan en elkaar weer op de club weer
kunnen ontmoeten.
Corrie van der Vlies

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

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

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

Martin Overdevest

Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Veranderingen en sancties per 01/01/2021
- DGT (Spaanse RDW)
Het gebruik van mobiele telefoon in de auto
wordt beschouwd als uiterst gevaarlijk;
deze wordt met een hoge sanctie en het
verlies van 6 punten bestraft.
Het niet- of onjuist dragen van de veiligheidsriem of helm worden bestraft met een
sanctie en het verlies van 4 punten.

Clínica Oftalmologica

Ieder gebruik van radardetectie-apparatuur
wordt bestraft met een sanctie van 500
euros en het verlies van 3 punten.

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

De aanpassing zal een hoger aantal af te
trekken punten zijn in gevallen van verhoogd risico en men probeert het mechanisme van rijcursussen voor verbetering
van het rijgedrag te bevorderen.

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

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!

Hoofdgerechten :

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

De toegestane snelheid binnen de bebouwde kom en op wegen met een enkele
rijstrook in iedere richting is maximaal 30
km/u; wegen met twee of meer rijstroken is
maximaal 50 km/u.
Deze snelheidsverlaging is om in te spelen
op de nieuwe voertuigen die gebruikmaken
van de openbare weg; zoals elektrische
fietsen, scooters, etc. Zoals elk ander
motorvoertuig wordt het verkeer op voetpaden en voetgangerszones verboden.
Voor meer informatie neemt u gerust
contact met ons op.
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

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

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
Pagina 34

Pagina 35

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

februari 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

februari 2021

Van de chiropractor
Onderhoud van uw Wervelkolom
Het onderhouden van gezondheid bestaat o.a. uit gezond eten, genoeg lichaamsbeweging hebben en het
vermijden van toxische stoffen. Ook het onderhouden
van de wervelkolom is een belangrijk aspect van een
goede gezondheid.

Drs. Bedrijfseconomie, Beëdigd makelaar

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

Mensen gaan wel twee keer per jaar
naar de tandsarts om hun tanden na te
laten kijken terwijl er GEEN klachten
zijn. Wij adviseren onze patiënten de
wervelkolom regelmatig te laten behandelen om de sterkte en soepelheid
van uw wervelkolom en het functionerenvanhet zenuwstelsel optimaal te
houden.

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

Het is logisch te denken dat na een
behandelperiode en het verdwijnen van
de klachten de vooruitgang blijft
voortduren. Helaas is dit vaak niet het
geval. De ervaring leert dat oude blessures altijd een zwakke plek blijven,
verkeerde gewoontes in de houding
weer terugkeren, oefeningen niet meer
gedaan worden en de voedingssupplementen niet meer worden genomen.
Met een simpel onderhoudsbezoek
worden de klachten doorgenomen,
oefeningen getoetst en adviezen
gegeven om (weer) van uw klachten af
te komen/blijven. Normaalgesproken is
een maandelijkse behandeling voldoende om de wervelkolom en het
zenuwstelsel te onderhouden in een
goede conditie.

Om dit aan te tonen is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door
de Mansoura Faculty of Medicine. Dit
medische georganiseerde onderzoek
liet duidelijk zien dat mensen met chronische rugpijn significant minder klachten hebben als ze regelmatig chiropractische behandelig ontvangen. Veel van
onze patienten hebben dit onderzoek
niet nodig om dit te weten, maar wetenschappelijke bevestiging is altijd welkom.
Veel van onze patiënten hebben een
snel en goed resultaat van onze behandelingen maar staken hun behandelprogramma te vroeg. Hierdoor kunnen
recidieven sneller optreden. Een onderhoudsbehandeling is de perfecte manier om u de kans te geven pijntjes weg
te krijgen/houden, voordat deze
“pijntjes” ontwikkelen tot een groter probleem.
Uit het genoemde onderzoek blijkt nu
dus dat mensen die regelmatig een
chiropractische behandeling ondergaan
minder pijnklachten hebben, sneller
herstellen en meer flexibiliteit hebben.
Reden te meer om uw wervelkolom
regelmatig te laten controlleren en
behandelen. Voorkomen is nog altijd
beter dan genezen.

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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Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)

Zwartwit

Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

Kleur

Hele pagina
2/3 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina

€
€
€
€
€

150,00
120,00
100,00
85,00
70,00

€
€
€
€
€

200,00
170,00
140,00
120,00
100,00

Aanvragen

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

Technische vragen

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

NVCB Website (www.nvcb.net)
1. De Banner, (met link naar eigen
website)
formaat 468 x 60 pixels
= 2 cm. Hoog, 7cm. lang
(op een 15” scherm)
€ 100,00
2. Banner uit keuze 1 op de
Homepage.
€ 200,00
3. Advertentie, dezelfde afmetingen
als in Nieuwsbrief op een vervolgpagina van de site. Afmeting niet
groter dan 400 x 700 pixels
ongeveer 6 x 10 cm.
€ 200,00
4. De advertentie zoals in de Nieuwsbrief, maar dan op de
Homepage.
€ 300,00
Keuze 4 beperkt beschikbaar!
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Vervolg mijn oude fiets verhaal pag. 27
Vader met drie zoontjes op een fiets jonglerend met hoogstandjes; staande op het
stuur, eentje op mijn schouder, staande op de
bagagedrager etc. Zonder vallen en weer opstaan waren de stuntjes nooit gelukt.
De bekende fiets fabriek Eroba in Echt was
in zestiger jaar heel bekend http://
www.klassiekeracefiets.info/klassieker-van/.
Natuurlijk werden daar de racefietsen gekocht. De eerste fietsen van mijn zoontjes 12
en 13 jaar was uitzonderlijk profijtelijk voor
Eroba.
Tijdens de terugtocht op hun nieuwe fiets
met racestuur, zijn de jongens elkaar
doldriest in een sprint gaan inhalen. Helaas
hield eentje niet zijn lijn. Ze ruziën daar nog
steeds over wie het was. De grote valpartij
die ontstond, veranderde de gloednieuwe
fietsen subiet in zwaar beschadigde tweedehands rijwielen. Eerlijk is eerlijk de familie
Geurts van de fietswinkel heeft over hun hart
gestreken. Nog nooit was een verkochte fiets
zo snel terug voor reparatie. De jaarlijkse
fietstocht van rond 90 km naar Hasselt in
België was voor mijn vrouw Elly een gruwel
omdat de jongetjes als wielrenners te keer
gingen en bij tegenwind in de waaier gingen.
Zij kon het op haar zware Raleighfiets niet
bijbenen.
Later mochten ook meisjes met de jongens
mee. Ze werden getest en welbevonden.
Eenmaal was er een rapper meisje bij die de
broertjes het nakijken gaf. Daarvan heb ik
gnuivend genoten.
Vele jaren heb ik met de fiets op de foto,
wekelijkse rondjes van 100 km rond de
Maas gereden met mijn vriend Ge de
Brouwer. Wij startte altijd tegen de wind in
om de tweede helft, gesteund door rugwind,
in Linne op advies van een echte wielrenner
een donker bier te drinken.
Ons dorp was een fietsdorp en geheel
Limburg was aanwezig bij de nacht van
Linne. Deze was opgericht door Leo Klein,
vermaard van zijn sekshuizen en betrokkenheid bij het verenigingsleven van Linne.
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Hij organiseerde ook de Nederlandse kampioenschappen waar de sportvereniging werd
ingezet voor controle van de kaartjes.
Zijn boek, gratis voor klanten van zijn
hoerententen, is de moeite waard om te
lezen!
Hilarisch was ook een fietstocht met de
familie Donne uit Hasselt met twaalf rijwielen, groot en klein, vrouw of man die te
vinden was in mijn huis. Omdat er een fiets
tekort was heb ik de tocht rennend volbracht. Soms trok ik mijn zoon Albert van
zijn fiets om ff op adem te komen. Met etappes van 8 km zijn wij van Linne naar Roermond, over de Maas, de Weerd, via Beegden, Pan Heel, Maasbracht weer terug naar
Linne gefietst. Onderweg werd ook nog een
behoorlijke slok gedronken. De fietsers vervloekten mij omdat ik bospaadjes in mul
zand koos. Goed voor de loper, catastrofaal
voor de fietsers. Zo kon ik mijn achterstand
weer inhalen. Gesloopt bereikten wij samen
Linne.
Deze fameuze rosé renfiets heb ik in 2000
mee naar Spanje genomen. Dat is geen succes geworden omdat de bergen (18% ) voor
mij niet te doen waren. Al die tijd hing de
fiets, ongestoord voor dieren, hoog in de
garage. In 2015 ben ik overigens bij een
grote afdaling met een geleende fiets van
Guadelest naar Polop over de kop geslagen
en een dag later in het ziekenhuis wakker
geworden. Een engeltje op mijn schouder
heeft er voor gezorgd dat ik dit verhaal nog
kan opschrijven.
Zelfs met een helm op heb ik in Spanje geen
zin meer in een fiets.
Van veel herinneringen uit mijn wielrenleven heb ik verhalen geschreven.
Met weemoed trek ik nog eenmaal mijn
fietshandschoentjes aan die nog keurig om
de stang van de fiets zaten.
Het is voorbij.
Albert Bausch
Klik hier om terug te gaan naar pag. 27
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Daarnaast bevat de vrucht stoffen die de
werking van het spijsverteringsstelsel verAls je wilt werken aan een gezonde
beteren. Ook de vezels in mango dragen
bloeddruk, neem deze fruitsoorten dan ook hun steentje bij.
op in je eetpatroon.
8. Verbetert de gezondheid van de huid
Door mango te eten kan acne verminderen.
5. Bevordert het gezichtsvermogen
Door een portie mango te eten krijg je veel Onderzoekers ontdekten namelijk dat
vitamine A binnen. Dit is erg belangrijk
mensen met acne minder vitamine A, C en
om een goed gezichtsvermogen te behou- E in hun lichaam hebben. Mango bevat al
den. Bij een tekort aan deze vitamine kun deze vitamines, waarvan de eerste twee
je droge ogen krijgen en kan er nachtzelfs in grote hoeveelheden.
blindheid ontstaan.
Daarnaast kan de fruitsoort bijdragen aan
Naast vitamine A bevatten mango’s ook
het vertragen van het huidverouderingszeaxanthine. Dit antioxidant kan schade
proces. De grote hoeveelheid vitamine C
aan het oog door vrije radicalen helpen
in mango helpt namelijk bij de productie
voorkomen. Daarnaast zorgt zeaxanthine
van collageen; een lichaamseigen stof die
ervoor dat schadelijk blauw licht gefilterd de huid stevig maakt. Vitamine A kan er
wordt.
bovendien voor zorgen dat je huid een
gezonde gloed krijgt.
6. Goed voor de hersenen
Voedingswaarde van mango
Vitamine B6, te vinden in mango, is van
Een portie mango van 165 gram bevat de
groot belang voor het behoud en het vervolgende voedingswaarden :
beteren van de hersenfunctie. Deze vitamine ondersteunt namelijk de werking van Energie: 107 calorieën
belangrijke neurotransmitters in ons brein, Koolhydraten: 25 gram– Suikers: 24 gram
Eiwitten: 1 gram
die effect hebben op ons slaappatroon en
Vetten: 0 gram
mede ons humeur bepalen.
Vezels: 3 gram
Tevens bevatten mango’s glutaminezuur.
Vitamines en mineralen:
Deze stof kan ervoor zorgen dat we ons
Vitamine A: 25% ADH
beter kunnen concentreren en dingen
Vitamine C: 76% ADH
gemakkelijker kunnen onthouden .
Vitamine E: 9% ADH
Vitamine K: 9% ADH
7. Ondersteunt de spijsvertering
Foliumzuur: 6% ADH
Uit een onderzoek in het journal Food &
Calcium: 2% ADH
Function blijkt dat mango’s pectine
Magnesium: 4% ADH
bevatten. Dit is een geleiachtige stof die de Kalium: 7% ADH
spijsvertering ondersteunt. Zo stimuleert
Koper: 9% ADH
pectine de groei van nuttige darmbacteriën, Mangaan: 2% ADH
die nodig zijn voor een gezonde spijsver- Naast deze vitamines en mineralen bevat een
tering. In mango’s vind je ook spijsverportie mango kleine hoeveelheden vitamine
teringsen-zymen die de vertering
B1, B2, B3, B5, B6 en B12, ijzer en seleen.
bevorderen.
Vervolg pagina 21 Mango’s

Klik hier om terug te gaan naar pag. 21
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Martin Bril

Dood

ze op de voorpagina van de krant het wanhopige bloemstuk dat de zus
van Marc Breunis aan de Mirakelbrug heeft gehangen. Ze realiseert zich
dat ze eigenlijk niet weet hoe haar Marc van achteren heet. Hij ging wel
die kant op. Een akelig gevoel nestelt zich in haar buik. Maar het zal
toch wel heel toevallig wezen.

Marc Breunis werd doodgeschoten op de Mirakelbrug,
niet ver van het standbeeld van Domela Nieuwenhuis. Hij
was negentien jaar. Vrijwel onmiddellijk waren er
bloemen, brieven en waxinelichtjes die het niet deden in
de straffe wind.

ís Avonds gaat ze naar het café. De man achter de bar vraagt of ze het al
gehoord heeft. Ze weet meteen wat hij bedoelt. Het bloed zakt uit haar
gezicht, ze trilt ñ ze moet zich vasthouden aan de bar. Jullie hadden toch
wat Ö,í hoort ze de barkeeper in de verte zeggen. Het dringt nauwelijks
tot haar door. Misschien knikt ze. Ze hoort de barkeeper vertellen wat ze
al in de krant heeft gelezen. Twee jongens op scooters, een jack met
CIA op de rug, een verkeersruzie, vlak bij het standbeeld van Domela
Nieuwenhuis. Ze voelt dat ze huilt.

Eén van de brieven die aan de brug hingen, was van een
meisje dat Sandrien heette. Zij kende Marc uit het café De
Orangerie in de Westerstraat. Ze had daar zo leuk met hem
gepraat. Schreef ze in dat typische, rondletterige
handschrift van meisjes. En nu was hij dood.
Onbegrijpelijk! Schreef ze ook. En het uitroepteken
ontbrak niet.

Marc. Breunis.
Wie weet wat het geworden zou zijn. Zij en Marc. Ineens, terwijl ze zo
staat aan de bar, gaapt de toekomst die inmiddels onmogelijk is
geworden haar tegemoet. Zij en Marc, ze huivert.

Ik dacht aan de volgende situatie. Een jongen en een
meisje, rond de twintig, leren elkaar kennen in een café.
Het gaat langzaam en schuchter, een goed teken. Ze
kunnen met elkaar lachen, ze raken niet uitgepraat.
Misschien nog wel een beter teken. Ze weten van elkaar
dat ze vaker in dit cafÈ komen. Ze hoeven dus geen
telefoonnummers uit te wisselen, ze kunnen de rest van het
toeval en koppig wachten af laten hangen. Met dat gevoel
gaan ze uit elkaar. De één fietst naar de Haarlemmerstraat,
de ander naar de Brouwersgracht. Terwijl de afstand
tussen hen groter wordt, zijn ze in gedachten bij elkaar. Zij
denkt: leuke jongen, die Marc. Hij denkt: leuke meid,
Sandrien. Ieder voor zich neemt zich voor morgenavond
weer naar de kroeg te gaan. Hopelijk is de ander er dan
ook.

Later op de avond fietst ze naar de plek waar het is gebeurd. Ze weet
eigenlijk niet waarom. Ze hoopt niet dat er nog bloed ligt, maar als ze
ter plekke is, vindt ze het vreemd dat er geen enkel spoor is van bloed.
Ook geen zand. De bloemen van Marcs zus hebben gezelschap
gekregen van andere bloemen. Een kaarsje flakkert in de wind. Sandrien
huilt.
Het is of Marc niet bestaan heeft. Pas later, als ze thuis niet kan slapen
en al haar vriendinnen heeft gebeld, komt ze erachter dat dat het
belangrijkste is. Alsof hij niet heeft bestaan. Alsof hun ontmoeting niet
heeft plaatsgevonden. Alsof haar eigen toekomst er niet was.
Terug naar pag. 23

De volgende dag wordt Sandrien wakker. ís Middags ziet
Vervolg op pag. 47
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