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Evenementenkalender
September
Ma
Zon

Beste leden,
Oktober

De geruchten dat de maatregelen per
1 maart zullen worden versoepeld
blijken waar te zijn!
Helaas is nog niet duidelijk is of we
als club weer geheel of gedeeltelijk
open mogen. Daar wordt nog met de
gemeente La Nucia over gesproken.
We hopen het maar want we zijn er wel weer aan toe om een
beetje gezelligheid te hebben met de clubleden.
We hebben bij de laatste bestuursvergadering besloten om
alles op een laag pitje te zetten en onze maandelijkse vergaderingen even te stoppen tot er weer nieuws is van de regering.
Dat wil niet zeggen dat we niks doen als bestuur. Annemiek is
druk met de afhaalmaaltijden die ze op maandagochtend
verkoopt op de club aan de leden en Aad is samen met Wim
bezig geweest om te kijken of de barprijzen nog wel actueel
zijn. De laatste vijf jaar zijn de prijzen niet verhoogd en daarom hebben we besloten de bier- en wijnprijzen met € 0,20 te
verhogen.

Het bestuur bekijkt per maand wat er mogelijk is

Ma en welke
4 Corona-maatregelen
Algemene Leden Vergadering
er op datNVCB
moment
Vrij gelden.8 Ikea en bezoek Valencia
Zon
10 Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Zon
Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Of de 17
versoepeling
van de coronaregels in maart
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.
December

voor onze vereniging mogelijkheden geeft is
Zon onzeker.
8 Kerstbingo en maaltijd.

Don
12 Kerststukjes maken, zaal versieren (ochtend)
lijkt
daar
nog
geen kans
op, op13.00 uur
Don Tot 1512maart
Lezing
Laura
van
Lochem,
cardioloog.
de laatste maatregelen die gelden
Zon pag. 33
22 staan
Kerstdiner
Ma voor de
23 gemeente
Kerst inloop
gratis
kerstbrood
bij de koffie
La met
Nucia.
Die
maatregelen
Januari

geven ons tot 15 maart nog geen ruimte iets te
Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
Zon organiseren.
5
En…trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
Zon Wel blijft
19 Stamppot
middag!
Div. stamppotten
het voor leden
mogelijk
op
Zon
26 Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!

maandagmorgen afhaalmaaltijden op te halen.

Zon
2 Puzzeltocht
u tussentijds
de email
op de hoogte
Zat Wij houden
8 Mosselen,
indienvia
te grote
belangstelling
ook Zon.9
van
de
ontwikkelingen.
Zon
9 Mosselen?
Vrij
28 Entertainment, avond
Zat
29 Entertainment, middag

Maart

Maar lieve mensen laten we hopen dat we weer snel weten
waaraan we toe zijn zodat we in ieder geval weer wat kunnen
doen om u wat gezelligheid te brengen.

April

René Oosterbroek, voorzitter

Mei
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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
nog EHBO
onzeker
zijncursus,
welkeaansluitend
activiteiteneen
enChequi presentatie.
Don Het is24
korte
er welmaaltijd
en welke
mogelijk zijn.
Zon evenementen
27 Indische
doorniet
NVCB-keukenbrigade

November

Februari

Zelf ben ik bezig met het nieuwe contract voor ons clubgebouw dat dit jaar moet worden verlengd. Verder worden onze
statuten en huishoudelijk reglement tegen het licht gehouden.
Tot mijn spijt moet ik jullie ook meedelen dat John Sterk (oud
voorzitter en erelid) en Leen van der Linden deze maand zijn
overleden. We wensen hun familie heel veel sterkte toe in
deze moeilijke periode. Verder in dit nummer wordt er ook
aandacht aan geschonken.

2
22
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Zon
Zon
Don
Zon
Zon

1
8
12
15
29

Entertainment, middag (bij grote belangstelling)
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
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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

Maart 2021

Lichte lunch
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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
Martha van Hamelsveld
Aad Wessling
Ruud en Mia Wijnoltz

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

Klaverjassen

10.00
10.30
10.00

13.00
13.00
12.00

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

Wandelen

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

10.00

13.00

(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
Erelid John Sterk
John Sterk is op zondag 14 februari overleden in huize Anneke.
John was gedurende 10 jaren voorzitter
van onze NVCB en dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Sinds vele jaren woonde hij
alleen in zijn geliefde Albir.
Hij woonde daar tot 3 weken voor zijn
overlijden en kon, ondanks zijn hoge
leeftijd van 96 jaren, zich heel goed handhaven. Hij werd deze winter ongeneeslijk
ziek en is gedurende de laatste weken in
verpleeghuis Anneke verzorgd.
John heeft in zijn tijd als voorzitter heel
veel extra’s voor de club gedaan. Zo nodigde hij eens iedereen uit om op het
strand achter hotel Villa Gadea pannenkoeken te komen eten. Hij stond met 3
pitten en een hulpje te bakken op het
strand tot iedereen genoeg had.
Ook maakte hij dikwijls zijn specialiteit,
erwtensoep, die we dan zomaar onderweg
tijdens het wandelen op de zaterdagen,
kregen aangeboden. Zo was hij. Mensen
verrassen. Met carnaval was hij de prins
en ook dat ging hem goed af.
Hij heeft een goed leven gehad. Hij was
gelukkig in Spanje en kon, zoals hij dikwijls opmerkte, niet beter wonen.
We denken met dankbaarheid aan hem
terug.
Gerard en Tonny Ruizendaal.
Op pag. 13 van deze Por Favor staat een uitgebreid
interview dat Joop Robbe aan het eind van zijn
voorzitterschap met hem maakte.
Redactie

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.
Pagina 8
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PCR EN SNELTESTEN IN HCB
Als u naar Nederland wilt zijn bij elke
vorm van vervoer actuele coronatesten
verplicht.
HCB biedt u nu voor 110 € de coronaPCR test aan en de sneltest krijgt u gratis.
PCR 48 uur en sneltest 4 uur van te voren.
Het resultaat van beide ontvangt u op
papier na het maken van de sneltest op de
dag van vertrek, zodat u zorgeloos naar
het vliegveld kunt gaan.
Voor afspraken of meer informatie
Astrid ten Zeldam telefoonnummer: 0034
639 312 615 of per e-mail:
atenzeldam@clinicabenidorm.com

Leen
Op 5 februari kregen we het verdrietige
bericht dat onze Leen van der Linden is
overleden.
Leen was, samen met zijn Margje,
jarenlang een van de peilers van de
NVCB. Zijn humor en opgewektheid
zullen we niet gauw vergeten.
Achter de bar of als smaakmaker bij het
biljart, altijd had hij wel goede grap
paraat of anders wel een goed verhaal
vol wijsheden.
We zullen zijn warmte en gezelligheid
missen en wensen Margje, de kinderen
en kleinkinderen veel sterkte nu zij
zonder Leen verder moeten.
Bestuur NVCB
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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Wat je ook zou kunnen doen...
Ommetje

Pinterest

De altijd wat vermoeiend energieke
Prof. Eric Scherder roept ons al tijden
op om te meer bewegen.
Een heel terechte oproep want het is al
lang duidelijk dat rust roest en bewegen
een heilzame uitwerking heeft.

Iedereen heeft het op internet wel eens
langs zien komen; Pinterest, en gedacht
hebben: ja hoor, zal wel iets Facebookachtigs zijn, ik sla even over.
Zij die daar verder keken weten dat het
zeker geen Facebook is maar een internetschatkamer is vol schitterende ideeën en
creativiteit.

Scherder heeft nu zelfs een heel handige app voor op de telefoon gemaakt
waarmee de route en lengte van de
wandeling worden bewaard. Leuk om
te zien hoeveel je hebt gewandeld en
waar precies.
Ook is het leuk dat je dat kan delen met
anderen en dus van elkaar kunt zien
waar en hoeveel er is gewandeld.
Er zit verder nog een heel systeem bij
waarmee je punten kunt verdienen
maar dat is misschien wat overdreven.

RESTAURANTE nuevo

Juist omdat we voorlopig niet meer dan
met twee mogen wandelen, is het leuk
om toch in een groepje elkaar te stimuleren via de app van Eric.

Alcazar

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

De app “Ommetje” is op te
halen in de appstore
(Apple) of de Playstore
(Android).

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

Er is al een NVCB-wandelgroep
aangemaakt, als u in de app
teamcode 9GWCK ingeeft dan
wandelt u nog wel aleen maar
“virtueel” toch met andere NVCB
leden!

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

Tel.: 965 873 208

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

JdeK
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Op Pinterest prikken mensen als het ware
hun interesse, ideeën en hobby's op een
soort prikbord, maar dan digitaal. Voor
elke interesse is er een ander prikbord.
Zo'n bord is voor andere deelnemers te
zien, maar kan ook privé gehouden worden.

Schilderen
Dat werkt enorm inspirerend, zo zijn er
prikborden over schilderen, als men ooit
het idee had daar eens wat mee te gaan
doen is het onmogelijk dat nog langer uit te
stellen. De verleiding om nu en direct te
beginnen met schilderen is niet meer tegen
te houden. Prachtige voorbeelden met alle
nodige aanwijzingen en gouden tips vliegen over het scherm.
Ook al heb je weinig of geen ervaring toch
kan met hulp van andere Pinteresters al
heel snel mooie en bevredigende resultaten
worden bereikt.
Probeer het eens!
Wel even mailadres
ingeven en wachtwoord aanmaken, maar
dan kan je ook direct
deze schatkamer in.
Voor een direct kijkje
bij Pinterest schilderen:
Hier klikken..
JdeK
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Uit de oude doos
Onlangs is oud voorzitter van NVCB John Sterk overleden. In de archieven vonden we
in de Nieuwsbrief NVCB Jaargang 35 Oktober 2014 een leuk verslag van een gesprek
dat toemalig redactielid Joop Robbe met hem had....
In gesprek met John Sterk
De inleiding die ik
meestal nodig heb om de
persoon die ik wil interviewen bij u in te leiden,
die inleiding kan deze
keer achterwege blijven.
Bedoelde persoon is bij u allen (opm. red.
bij leden uit 2014) veronderstel ik, wel
bekend. Ik sprak namelijk met John Sterk,
de man die zijn naam alle eer aan doet,
want sterk is hij. Wie van ons wordt er 90?
Hij dus - om precies te zijn op 7 maart
2014 - groot feest geweest in ons
clubgebouw.
Vandaar mijn allereerste voor de hand
liggende vragen: John, hoe wordt iemand
90? Hoe werd jij 90? Wat is je geheim? Is
het een verdienste? Zit het in je genen?
Kom je uit een sterke familie? John, wat is
het?
Een heel duidelijk antwoord kan John
eigenlijk niet geven. “Voor een deel zal
het in de genen zitten, zoals we tegenwoordig zeggen. Ik kom uit een gezin van
12 kinderen. Mijn vader werd 82 en mijn
moeder 92. Dus sterke, gezonde ouders
heb ik zeker gehad. Van deze 12 kinderen
zijn er inmiddels 6 gestorven en van die 6
die nog in leven zijn, ben ik nog steeds de
oudste”.
Maar, om bij het begin te beginnen:
John werd dus 7 maart 1924 geboren in
Amsterdam, hoewel ze in oktober erop
volgend verhuisden naar Baarn. Daar
bracht hij ook zijn jeugd door en John
bezocht er tevens, behalve de Lagere
School, ook de MULO.
Pagina 12
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Vervolgens ging John er naar de Handelsavondschool - die handelsgeest zat hem in
het bloed - zoals ook verderop in dit
gesprek zal blijken. Alhoewel...zijn eerste
baan was een kantoorbaan bij een apparatenfabriek in Utrecht. John werkte er 6
jaar, hij was inmiddels 24 jaar.
Op 28 jarige leeftijd trouwde John, ze
kregen 4 kinderen: drie dochters en één
zoon.
De kantoorbaan paste eigenlijk niet bij
John. Voor hem te saai, veel op één plek
en dus te weinig in beweging. John werd
vertegenwoordiger in centraleverwarming
artikelen. De handel in, dat was het. De
handelsavondschool bleek dus achteraf
niet zo maar een keuze! Nee, als vertegenwoordiger langs de weg. Geen saaie kantooruren, maar de weg op en vrij zijn, contacten leggen.
John was en is een echte vrijheidsvogel.
Een vrijheidsvogel en een handelsman. De
handel was zijn lust en leven.Verder was
hij een uitvinder met een rijke en beweeglijke geest, want.....
Het was in de tijd, dat de aardgasbel in
Slochteren werd ontdekt (de kip met de
gouden eieren, met alle ellende van dien,
al wist men dat toen nog niet, dat van die
aardbevingen). John ontwikkelde, helemaal alleen, een aardgasketel = SUNNY
DAY geheten. Vol trots en glimmend van
oor tot oor, vermeldt hij dat dat merk nog
steeds bestaat. In België werd proefgedraaid en na marktonderzoek in Nederland
en België, werd de ketel op de markt gebracht., d.w.z. via de groothandel. En zo
werd de aardgasbel in Slochteren ook voor
John een belangrijke bron van inkomsten.
Klik hier en lees verder op pagina 42.
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OH Biljart

Een biljart dat goed verzorgd wordt,
geeft ook meer speelgenot.
Janus ergerde zich al een tijdje aan het
lubberende laken om de stootranden van
de biljarttafels van de club. Nu de club
vanwege de coronamaatregelen tijdelijk
is gesloten, neemt Janus samen met Aad
de gelegenheid te baat om hier iets aan te
doen. Overigens is dat een precies werkje. Eerst worden de stootranden losgemaakt en daarna worden de vele nietjes
waarmee het laken is vastgezet voorzichtig stuk voor stuk verwijderd. Vervolgens wordt het laken er opnieuw omheen
gespannen, vastgeniet en de stootranden
weer bevestigd op de biljarttafel.

Pagina 14
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Zwinstedentocht

Op een zonnig terras in Spanje leef ik
samen met Anneke Carriere mee met de
extreme koude golf in Nederland. De
Zeeuwse haalt een medaille uit 1979 te
voorschijn. Toen ze in 1979 bij haar neef
op bezoek was, hoorde ze op de radio dat
de traditionele schaatstocht van Sluis
naar Brugge v.v. (34 km) geschaatst zou
worden. 'Daar wil ik heen', riep Anneke
enthousiast. Haar neef wilde alleen gaan
kijken maar dat was niets voor de nu negentig jarige Anneke. Met geleende
schaatsen van zijn zoontje heeft zij toen
deze tocht (uit)gereden.

Als de club weer open mag kunnen de
biljarters weer volop “pikeren en masseren” zonder dat ze worden afgeleid
door een niet goed gespannen laken.

Als voorzitter van ijsvereniging Terneuzen, herinnert ze zich toen een gezellige
tijd op de ijsbaan met verlichting, muziek, warme chocola en pollebrokken. Ze
vertelt dat ze vroeger op het ijs de kunstjes van haar favoriete en bekende kunstrijdster Joan Haanappel nadeed.

Marianne de Wit

Albert Bausch
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Internet oplichters….

Thuiszorg op elk niveau:

Van alle kanten worden we gewaarschuwd:
laat je niet bestelen door internet-fraudeurs!
Makkelijk gezegd, maar die fraudeurs zijn
vakmensen en worden steeds beter in hun
vak. Toch kom je met gezond verstand een
heel eind, hier een paar tips om fraude tegen
te gaan.
Voor alles moet u beseffen dat elke situatie die
afwijkt van het normale,
verdacht is!

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Zoals:
We kennen ze wel, een
mail van de bank of een
andere instantie met
“dringende” verzoeken iets via de computer
te doen, zoals een nieuwe bankpas aanvragen. is heel onlogisch, bel de bank of doe
lekker niets!

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

Een telefoontje waarin uw “bank” u vraagt
bankzaken te regelen die u nog nooit heeft
gedaan. Doe niets, de bank vraagt nooit zo
iets! Hang op en bel de bank.
U wordt opgebeld door “Microsoft” want er
is iets ernstig mis met uw computer! Nooit
op in gaan, dat is altijd maar dan ook altijd
een fraudeur die op uw geld uit is!
Fraude via Whatsapp is de grote mode van
dit moment; een naast familielid zit in acute
(geld)nood en vraagt even te helpen door
geld over te maken. Kan natuurlijk maar zeg
dat je eerst even terug wil bellen voor de
zekerheid en/of laat die ander even een foto
van zichzelf appen!

24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 16

Bij een aankoop bij een onbekende internetwinkel altijd nagaan of er een echt adres
bij staat en een vast tel. nummer.
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Het adres kunt u met Google maps even
opzoeken om te zien of het bedrijf echt
bestaat. Hebben ze geen adres en alleen een
06 nummer, doe er dan maar geen zaken
mee. Ook kunt u even goochelen op de
bedrijfsnaam, als het een malafide bedrijf is
ziet u de klachtenregen wel.
Het beste is om via internet zo
mogelijk via PayPal te betalen
of met een creditcard, u bent
dan o.a. verzekerd tegen
fraude.
Verkoopt u particulier wat via
internet ga dan nooit op het
verzoek in om ter controle een
klein bedrag over te maken
via een toegestuurde link van
de “bank”. Die link brengt u
inderdaad naar een bankpagina maar wel
een die nep is. Als u daar uw inlog gegevens ingeeft loopt uw bankrekening groot
gevaar!
Houdt het hoofd koel, bankier zoveel mogelijk via een app op telefoon of tablet. Apps
zijn heel goed beveiligd en u kunt niet per
abuis op een namaak website terechtkomen
wat bij een PC niet uit te sluiten is.
Via deze link kunt u nog een uitgebreid
artikel lezen van de Consumentenbond over
dit onderwerp.
Voorzichtig met een openbaar WiFi
netwerk
Er komen steeds meer gratis WiFi
netwerken. Gemeenten, campings, hotels,
restaurants, etc.
Besef wel dat alles wat je daarmee doet
door kaadwillenden gescand kan worden
en met slimme software kan worden
ontcijferd. Daar dus nooit geld overmaken
of aankopen doen!
JdeK
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Ontspanning
en openen we direct het bord waarmee
een tegenstander kan worden uitgenodigd
met deze link. Of
klik op het bord hier
onderaan.

Schaken via de computer kan nog
veel leuker!
Schaken tegen de computer is leuk
als oefening maar een echte tegenstander is toch wel leuker, al was het
alleen al omdat de computer nooit
een echte blunder maakt maar jij vast
wel, Heel irritant!

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.

Op de website www.schaken.club
kan in de browser een schaakbord
worden geopend waarna men de
computer of een tegenstander kan
uitnodigen een partij te spelen door hem
of haar een link te mailen.

(mogelijk is de link na
enige tijd verlopen, ga
dan naar de website
www.schaken.club)

Zoals hieronder staat
midden in het bord
Schaken met één stuk is nog leuker!
een adres dat via
kopiëren en plakken naar een tegenstander kan worden ge-maild. Die tegenstander hoeft er alleen maar op te klikken en
hij of zij kan direct beginnen met tegen
jou te spelen!

Je kan de tegenstander dus zelf kiezen!
Er dus ook een mogelijkheid tegen de
computer te schaken, hoewel, niet jouw
computer maar die van de website en die
is niet makkelijk te verslaan.
Dan toch maar een tegenstand(ster) van
vlees en bloed, en dat gaat heel gemakkelijk.
Voor het gemak slaan we het aanmelden
op de website en andere keuzes even over

Koop en Verkoop

Wij hopen u snel in ons restaurant tegemoet te zien!
Hartelijke groet, Laura & Richard

Er kan via deze website nog veel meer,
zoals spelen tegen een keur van tegenstanders en het variëren van de bedenktijd. Gewoon eens een kennis uitdagen
voor een partijtje schaak is al heel leuk.
1.
Als de corona ellende eindelijk voorbij is
dan is er alvast flink geoefend voor de
start van een NVCB schaakclub!
JdK

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

————————————————

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

Te koop
—————————————————–
Gevraagd

———————————————–

Wie heeft of weet een leuke tourcaravan te
koop? Moet in redelijke staat zijn en niet te
duur. Graag even mailen naar de redactie,
redactie@nvcb.net
—————————————————–
Staande, open boekenkast(en) voor onze steeds
groeiende voorraad NVCB-uitleenboeken.
Graag hoge modellen a la Billy van Ikea.
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Wandelen in Altea

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

Vanwege de nieuwe corona-maatregelen mochten we maar met 2 personen bij elkaar lopen.
Aad en Janus lopen voorop en Chris en ik volgen na tientallen meters maar verliezen elkaar
niet uit het oog. Vertrekpunt is, zoals gewoonlijk, de Farmacia aan de N332 in Altea. We
steken de weg over en lopen door tot de eerstvolgende spoorweg-overgang, daar gaan we het
achterland in. Onderweg genieten we van de sinaasappelbomen die vol met vruchten
hangen, prachtig bloeiende amandelbomen, een verdwaalde bananenplant en op bamboe
lijkend pijlriet dat volop groeit langs Rio Algar. Op weg naar de kust drinken we een takeaway koffie. Het was rustig aan de boulevard van Altea. Op pagina 25 ziet u een aantal
foto’s van deze 8 km lange wandeling. Bijna thuis passeren we nog onderstaande olijfboom.
Marianne de Wit

Olivera de Cap Negret
Hoogte
8 meter
Breedte
10 meter
Omvang
4,5 meter
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De toepassingen van olijfolie variëren van voedselbereiding
tot verlichting en medicijnen en cosmetica. Als gevolg hiervan worden sinds het begin der tijden olijven geteeld.
In Altea werden olijven gekweekt op individuele, geïsoleerde bomen of in kleine groepen - ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Pas net voor de 19e eeuw waren er geen grote
olijfplantages. Aan het begin van de 20e eeuw werden de
traditionele landbouwgewassen in Altea - druivenstokken
voor wijn en de johannesbroodboom - vervangen door
amandel en olijven voor olie. Dit resulteerde tussen 1887 en
1962 in een toename van de oppervlakte die werd gebruikt
voor de olijventeelt van 13 hectare naar 308. Na die datum
konden de gewassen op het droge door het wijdverbreide
gebruik van irrigatie worden vervangen door sinaasappelboomgaarden en mispelbomen.
Deze olijfboom, die meer dan 250 jaar oud is, getuigt hier
nog steeds van de evolutie van de landbouw in de afgelopen
eeuwen.
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Zin in een steengoed kort verhaal?
Klik op het boek!
Deze keer een
geweldig kort en
indringend
geschreven verhaal
van Manon Uphoff
Klik hier op de foto
en geniet!
Beluister eens een Podcast!

Wij willen het beter
- Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
- Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is een
podcast dus een soort radio-programma
dat je altijd en overal kunt beluisteren.
Dit doe je door de podcast aflevering te
downloaden of streamen.
Podcasting wordt gezien als het nieuwe
radio luisteren. Doordat je zelf precies
kunt kiezen waar je naar luistert, is een
podcast vaak veel leuker/interessanter/
leerzamer dan het luisteren naar radio
(waar ook nog eens veel reclame voorbij
komt!).
Wil je ook een podcast gaan luisteren?
Open iTunes of een app op je telefoon
waarmee je een podcast kan luisteren.
Ben je opzoek naar een app om podcasts mee te luisteren op je telefoon?

Maart 2021

NVCB Podcast ...
In deze Podcast blijkt dat enige
kennis van het Spaans
de sleutel is om kennis te maken
met de Spaanse Cultuur.
In 2004 werd er soms een
Spaanse inburgeringscursus
gegeven. Dat was in tijd dat er
veel EU geld naar Spanje
vloeide. Tegenwoordig wordt de
voorlichting aan de vrije markt
overgelaten. Het is jammer dat
deze informatie niet altijd
beschikbaar is dan wel op
tijd gevonden kan worden.
Zou Por Favor in deze behoefte
kunnen voorzien is de vraag.

Klik op dit logo en u hoort de
NVCB Podcast over Inburgeren
via Spotify !
Heeft u daar geen toegang klik dan

hier!
Geluid aan!

Klik op een van deze links en lees ons
artikel over de beste iOS podcast apps
en de beste Android podcasts apps.

- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.

Podcasts - NPO Radio 1
Podcasts

- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.

De Verhalen
De Dag
NPO Radio 1 Boekenpodcast

www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com

De Ongelooflijke Podcast
Miss Podcast
Zembla podcast
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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 !
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Foto galerij
Bananenplant
Pijlriet
Amandelboom
Sinaas- en
citroenbomen

Tijdens de
wandeling in
Altea
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Ware verhalen
Een Slang! ….
In “De Week” stond laats een bericht over
een grote Boa-huppeldepup die tussen de
vuilnisbakken op ratten of zo zat te loeren.
Kort daarvoor struikelde ik zelf bijna over
een meterslange gifslang...
Op een van de eerste warmere dagen van dit voorjaar wandelde ik in ons
gewaardeerde dorp Finestrat naar het postkantoor.
Net nog buiten het dorp
zag ik een grote slang die
vanaf de stoep vruchteloos
tegen een metershoge terrasmuur trachtte te klimmen, of hoe klimmen heet bij slangen.
Telkens lukte dat deels maar het beton
was te glad. Dat was maar goed ook want
bovenop het terras stond een Jack Russell
de slang met blikkerende tanden op te
wachten. Misschien had de hond wel geluk want als het echt een giftige slang is
heeft de hond grote pech.
Moest ik niet wat doen? Maar de slang
was minstens twee meter! En misschien
wel dodelijk giftig!

Bovendien staarde hij mij indringend aan
en siste gevaarlijk.
Even had ik nog het idee om zowel de
hond als de slang te redden door de slang
aan de overkant van de weg in de barranco
te dumpen. Maar ja, hoe?
Een beetje laf misschien
maar ik maakte alleen een
foto en ben na een paar
minuten er met een bocht
omheen gelopen verder
naar het postkantoor. Toen
ik na een kwartier terugkwam was de slang weg en
de hond nog in leven.
Waarschijnlijk heeft een Spaanse buurman
zonder veel omwegen de slang de kop afgehakt, want zo doen ze dat hier met “ongedierte”, nuttig of niet.
Thuis gekomen even gegoocheld, het was
inderdaad een giftige slang! Maar wel een
die voornamelijk hagedissen blieft en zijn
gif is alleen voor kleinere dieren en kinderen sterk genoeg om gevaarlijk te zijn.
JdeK

Coronaval februari 2021
Vanwege Covid 19 gaat de carnavalsoptocht in Roermond niet
door. Geen nood. Als echte Einzelgänger vermaak ik me vandaag
zelf wel.
Met mijn Valentijnsgeschenk, muzikale mondkapje en rode neus,
wandel ik een uur lang door de omgeving van Altea in Spanje.
De Roermondse carnavalsliedjes in mijn oor doen mij het Covid
leed vergeten. U kunt ze ook meezingen...!
https://www.youtube.com/watch?v=mpZ1YDP_A80

Alaaf,
Albert Bausch
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Weetjes
Wat kun je zoal met een bananenschil
Voor deze doeleinden kun je een bananenschil allemaal gebruiken.
Ze zijn lekker, gezond, zitten boordevol vitaminen en zijn bovendien goed voor je humeur. Bananen zijn het meest populaire stuk
fruit ter wereld en worden overal gegeten. Na het oppeuzelen van
de vrucht gooien we de schil normaal gesproken weg, maar deze
kun je voortaan maar beter bewaren.
Een banaan is goed voor meer dan alleen het stillen van trek.
1. Wratjes
Heb je een wratje? Leg dan voor het slapengaan een stukje
bananenschil op de wrat en dek het geheel af met verband.
Herhaal dit trucje elke avond en de wrat zal er vanzelf afvallen. Het scheelt weer een bezoekje aan de dokter en deze methode is nog pijnloos ook!
2. Jeukende bultjes
Ben jij zo iemand die áltijd gestoken wordt door muggen? Dan
komt deze tip als geroepen. Het enige wat je nodig hebt, is de
schil van een banaan. Wrijf deze over je muggenbult en de
jeuk zal direct verdwijnen!
3. Wittere tanden
Ja, je leest het goed: van de binnenkant van een bananenschil
krijg je wittere tanden! Je hoeft hiervoor niet op de schil te
kauwen, het makkelijkste is om de binnenkant van de schil
over je tanden heen te wrijven. Na twee weken zou je al resultaat moeten zien.

DIGITAL CALPE

4. Rimpels
De antioxidanten in een bananenschil doen wonderen voor je
huid. Smeer met de binnenkant van de schil je gezicht in en
wacht een half uurtje. Was je gezicht vervolgens goed en je
zult snel minder last hebben van rimpels!
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5. Cholesterol
Heb je een verhoogd cholesterol? Voeg dan eens een bananenschil toe aan je dieet. Het klinkt misschien gek, maar de schil
bevat meer vezels dan het vruchtvlees van de banaan zelf. Ook
helpt het eten van de schil om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Avenida de Ifach 11 Calpe 03710
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Dit restaurant is voor de nieuwe coronamaatregelen bezocht!

www.eurocarslanucia.com

In het begin van de Coronacrisis werden de
Chinese restaurants gemeden maar ondertussen
zitten deze voller dan andere. Dit is misschien
vanwege de prijs. Daarom maar eens getogen
naar het restaurant onder de boogjes oftewel
restaurant “Hong Kong”, makkelijk parkeren op
de markt van Albir.

Chinees Restaurant
Hong Kong
Av. De Albir 77
Alfaz del Pi

Beoordeling
Sfeer
7,2
Eten
7,0
Bediening 6,9
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Bij de entree staan de uitnodigende borden van
goedkope menu’s en verder een open terras.
Binnen is het een hele grotezaak, netjes
ingericht. Een leuk mooi gedekt tafeltje met
linnen servetten en glazen voor de wijn wacht
op ons.

We krijgen de menukaart en schrikken van de enorme hoeveelheid menu’s
en gerechten. De menu’s zijn alle incl. een ½ fles wijn of een drankje naar
keuze, de bekende keuzes uit loempia met of zonder sla, en een soep (veel
soorten). Bij het hoofdgerecht kan ook worden gekozen voor rijst, nasi, bami
of mihoen. Ondertussen wordt er een schaaltje met 2 soorten kroepoek gebracht. De ober ziet er niet vriendelijk uit maar is het wel (eerste indruk).
Mijn partner geeft de voorkeur aan een halve fles witte wijn (11,5%) en ik
kies een pilsje (de volgende’kost € 1,75). Zij neemt een menu van € 7,50 met
als hoofdgerecht Gamba’s in Salsa Ostra (oestersaus gemaakt van gekookte
oesters waarbij kruiden worden toegevoegd zodat er een bruine saus overblijft die gerechten een pittige smaak geven. Deze wordt veelal in de Oosterse keuken gebruikt. Het voorgerecht is een loempia met sla - een mooie
grote Loempia, goed van vulling en smaak en met name een beetje pittige
sambal doet wonderen (bevat veel vitamine C). Ik neem een menu met de
Eend in sinaasappelsaus met mihoen (€ 9,95 ) met als voorgerecht een
Wantansoep. Beide voorgerechten worden gebracht en een warmhoudplaat
wordt neergezet om de borden op te warmen. De soep maak ik met Kikkoman sojasaus wat meer op smaak, een lekker soepje. De bediening is soepel
en snel ondanks dat de zaak verder begint vol te lopen. De witte wijn is
matig, niet meer dan wijn met een zuurtje. De buren zeiden nog:“Je kunt
beter een rosé of een rode wijn nemen, maar ja…….!
De Gamba’s zijn lekker met de saus en de nasi is ook goed van smaak. Mijn
eend is lekker knapperig mals vlees de sinaasappelsaus met stukjes sinaasappel goed van smaak en de mihoen past er prima bij. Als toetje neemt mijn
partner de koffie - lekker warm - ik neem de lychees die worden geserveerd
in een kommetje met 8 vruchten. Ze zijn lekkerzoet en friszuur, heerlijk.
Nadat we de rekening gevraagd wordt er een schaaltje met snoepjes neergezet en Limoncello als chupito.
De rekening met 2 menu’s van € 9,95 en € 7,50 en een pilsje € 1,75 en € 2,fooi was totaal € 21,-.Wij gingen verzadigd op weg naar huis…..
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

Maart 2021
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€ 18.95

Menu Las Coronas
Weer aan de bridgetafel?

Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise

We kunnen elkaar nog steeds niet aan de bridgetafel op onze club ontmoeten. Daarom is het fijn dat we in deze tijd digitaal contact kunnen hebben.

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

Nu het weer zo mooi is, zouden we al weer op het terras hebben kunnen
bridgen en waren we nu vast al aan het overleggen,
met Pasen in zicht, wanneer we de Paasdrive zouden
houden. Maar nog niets van dat al. Wij/onze club, is
nog steeds op slot en misschien - laten we het hopen gaat de club weer open als u deze Por Favor van maart
ontvangt en leest.

´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

Ik ga eind maart weer naar Nederland en hoop dat de vaccinatie dan gerealiseerd kan worden en ik in september weer iedereen gevaccineerd en wel
terugzie.
Wat zou het fijn zijn als we dan weer wat meer ruimte en vrijheid hebben
om voorzichtig naar het oude normaal terug te gaan.
Ik wens eenieder een gezellige warme zomer,
blijf gezond en houd moed.
Corrie van der Vlies
Nieuwe COVID-19-maatregelen, van kracht in de gemeente
La Nucia vanaf 1 maart, gedurende 14 dagen:

Chocolade brownie met roomijs

Terrassen: 75 % capaciteit. Open tot 18:00 uur. Maximaal 4 personen per tafel &
gebruik van mondkapje verplicht (het interieur blijft gesloten).

Mandarijn sorbetijs
Koffieijs met koffie likeur

Winkels open tot 20:00 uur, 50 % capaciteit (supermarkten, apotheken en
essentiële winkels op hun gebruikelijke uren).

Huisgemaakte lemon cheescake

Beperking van groepen in openbare- en privéruimtes: maximaal 4 personen in
openbare ruimtes en in privéruimtes alleen samenwonenden.

Koffie of thee

De lokale lockdown van grote steden wordt opgeheven (=> 50.000)

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

Sport aan de buiten lucht: Sport kan worden beoefend in open sportfaciliteiten,
zonder fysiek contact, en in individuele modaliteiten of door koppels.
De regionale lockdown van de Valenciaanse Gemeenschap wordt gehandhaafd.
De avondklok van 22:00 uur wordt gehandhaafd.

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818

(Uit Gemeente info La Nucia, meer info klik hier!)
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Al 20 jaar

Martin Overdevest
Wist u dat een rechtsbijstandverzekering onverwachte kosten kan voorkomen.

Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Een conflict kunt u moeilijk voorzien en
als u niet verzekerd bent, kunnen de
juridische kosten flink oplopen.
Bij deze verzekering kunt u rekenen op
juridische oplossingen en bieden u hulp
en informatie als dat nodig is.
De juridische experts kunnen meedenken over de gewenste aanpak, voor u
te voeren correspondentie en hoe te
onderhandelen.

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

In veel gevallen kan een conflict opgelost worden zonder rechter.

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

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

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

Hoofdgerechten :

13.00 uur
Varkenshaas met Champignonsaus
Mixed grill
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Entrecote met pepersaus of champignonsaus
Tel.: 96 584 12 69
(supplement € 2,00)
Zalmfilet of Dorada (supplement € 2,00)
Boven bij de kerk
Groenten en frites

U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Dessert :

van het huis

Wij, als CBKexpat, sluiten standaard bij
iedere nieuwe auto- en huispolis een
'BASIC' rechtsbijstandverzkering bij de
maatschappij ARAG af. De kosten
hiervan zijn tussen de 26,00 € en 31,00
€ per polis.
Tevens kunnen wij u een FAMILIErechtsbijstandverzekering bij de maatschappij ARAG met uitgebreidere dekkingen aanbieden;
Zoals fiscaal, consument, overheidsinstanties, woning, etc..
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

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

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.
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Van de chiropractor
Rugpijn bij het opstaan uit een stoel
De meest voorkomende klacht die wij in onze kliniek tegenkomen
is rugpijn. Dit kan zich op allerlei manieren uiten. Wat echter het
vaakst als pijnlijke activiteit naar voren komt is het opstaan uit een
stoel. Iedereen ziet weleens mensen moeilijk overeind komen na
het zitten.

Drs. Bedrijfseconomie, Beëdigd makelaar

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

Om te weten hoe dit komt is het belangrijk te
weten wat de oorzaak van lage rugpijn is.
Deze pijn kan zijn oorsprong in drie structuren hebben. De kleine ruggewrichten
(facetgewrichten) kunnen geïrriteerd zijn.
Dit wordt veelal veroorzaakt door een foutieve houding en/of dwangstand van de
wervelkolom.

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

Hierdoor worden deze gewrichten constant
in elkaar gedrukt en zijn eigenlijk chronisch
geïrriteerd door deze constant druk in de gewrichten. Als deze ontstekingsreactie nog
niet zodanig is dat er constant pijn is, wordt
deze ervaren als stijfheid en pijn bij het opstaan uit een stoel. Bij het zitten in een stoel
ontstaan er wat ruimte tussen de facetgewrichten, de druk gaat er dus een klein beetje
vanaf.

BUSREIZEN REISVERZEKERINGEN

CRUISES EXCURSIES
RENT A CAR HOTELRESERVERINGEN
VERHUUR & VERKOOP VAN APPARTEMENTEN EN VILLA´S

Als er na een tijdje weer wordt opgestaan,
komt in een keer het volle lichaamsgewicht
op die gewrichten te staan. Dit uit zich in
moeilijk opstaan en pijn die na een beetje
bewegen weer minder wordt. Belangrijk te
weten is dat de pijn minder wordt door het
bewegen, de oorzaak blijft echter aanwezig.
De tweede oorzaak kan in de tussenwervelschijven liggen. Als de tussenwervelschijf
ontstoken of beschadigd is, geeft dit sowieso
pijn in de rug bij het zitten. Typisch is dat
mensen gekromd en scheef uit een stoel
opstaan, beginnen met kleine pasjes lopen,

de handen in de rug zetten en een beetje
mank lopen. Dit duurt meestal een minuut of
vijf en daarna kan er “normaal” bewogen
worden.
De laatste oorzaak komt uit de bekkengewrichten, de sacroiliacaalgewrichten. Deze
gewrichten tussen het heiligbeen en de bekkenhelften kunnen verwrongen of scheef
staan. Door deze dwangstand ontstaat er
overbelasting en dus een irritatie in de zogenoemde SI-gewrichten. Bij zitten is er vaak
geen pijn, maar bij opstaan en weer lopen is
er een gevoel of er aan een kant van de rug
een mes in de onderrug staat met een pijn die
vaak de bil in trekt.
Meer dan eens gaan bovenstaande klachten
gepaard met uitstraling naar een of twee
benen en /of andere pijnen in de wervelkolom.
Verder is er vrijwel altijd een combinatie van
overbelasting van de genoemde structuren
aanwezig. Om van deze “opsta-pijnen” af te
komen, zal de oorzaak moeten worden aangepakt. Onze kliniek is gespecialiseerd in het
opsporen en behandelen van de oorzaak van
dit soort klachten. Elk aspect van de klacht
zal worden aangepakt om van deze klachten
af te komen. Ironisch genoeg is het TEVEEL
zitten vaak een veel voorkomende oorzaak
van deze klachten.

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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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
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€
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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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Zo’n actief mens - zó beweeglijk, zowel
lichamelijk als geestelijk - zou daarin
misschien het geheim schuilen? Je zou het
John, een beweeglijk mannetje, geestelijk gaan denken.
dus bijzonder actief, maar dat niet alleen. En dan heb ik nog niet al zijn functies
“Een mens moet in beweging zijn en blij- vermeld die John had in het
ven”, aldus John; “niet stilzitten en de
verenigingsleven. Werkelijk te veel om op
geraniums bewonderen”.
te noemen, hoewel John enkele toch graag
Ook lichamelijk was John een actief
wil noe-men, zoals
mannetje.Een van zijn hobbies, die er voor
10 jaar voorzitter van Athlon 66
mij als hardloper uit springt, was Johns
Sportvereniging
aandeel in de wandelsport, ga maar na.
10 jaar voorzitter van de CarnavalsHij liep 5x de Vierdaagse in Nijmegen
vereniging “De Kouwe Pieper”, de
waarvan vier keer de 55 km.! Bovendien
naam was ontleend aan mensen die
was hij als lid van de NWB (Nederlandse
praten met een hete aardappel in de
Wandelbond) verbonden aan de LAT
mond - waarvan 3 jaar als Prins CarnaAmsterdam. (Lange Afstandstippelaars).
val.
Zo liep John in 1939 b.v. een wandeltocht Het getal 10 loopt als een rode draad door
van 182 km., waarvan de Afsluitdijk een
Johns leven). En zo kunnen we nog even
onderdeel was.
doorgaan.
Vervolg uit de oude doos
In gesprek met John Sterk pag. 13

Ter voorbereiding van dit gesprek maakte
John een overzicht van al zijn activiteiten,
waarbij ook zijn liefde voor de sportvisserij zeker niet onvermeld mag blijven,
zowel op onze binnenwateren als op de
Noordzee. Ook de jacht had zijn liefde,
hetgeen de dieren o.a. in de Peel en op het
Kampereiland zeker zullen hebben
gemerkt.
Om in zijn spaarzame vrije tijd niet stil te
zitten, kocht John een boot van 11 meter
lengte. De boot werd gesloopt op casco na
en in de winter weer opgebouwd. De
stuurhut van Meranti hout, met daar in
verwerkt 4821 bronzen schroeven. Een
schip, dat op een gegeven moment weer
verkocht moest worden, helaas. “Het is het
enige in mijn leven, waar ik spijt van
heb”, aldus John.
Als John over al die activiteiten vertelt,
begint het antwoord op de vraag die ik in
het begin stelde - hoe wordt een mens zo
oud - toch langzamerhand enige vorm te
krijgen.

Maar van al de functies die hij heeft
vervuld, mogen we natuurlijk zijn lidmaatschap en zijn voorzitterschap van de
NVCB niet vergeten.
John is ruim 30 jaar lid, waarvan dus 10
jaar als voorzitter. In de Algemene Vergadering van 2012, werd hij voor al zijn
verdiensten benoemd tot erevoorzitter van
onze NVCB.
Negenentwintig jaar geleden, in 1985 dus,
ging John definitief in Spanje wonen. Hij
werd meteen lid van de NVCB, maar niet
meteen voorzitter. Hij leidde eerst de
evenementen, hielp de klusjesman en deed
eigenlijk, op een gegeven moment, mee
aan bijna alle facetten van de club,
waarvan het mede organiseren van de
jaarlijkse bloesemtocht niet onvermeld
mag blijven. En dat met enorm veel
plezier.
In zijn laatste werkperiode begon John
zelf nog een groothandel in alle Centrale
Verwarmingsartikelen: Sterbi b.v Sterk in
Bilthoven.
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En behalve een hartoperatie in 1980, hij
kreeg een stalen hartklep, bleef John in
zijn leven gezond.
Eén ding was John duidelijk... “de laatste jaren van mijn leven wil ik in een
warm land wonen”, hierbij beïnvloed
door vakantie-ervaringen in het verleden. Het werd dus Spanje, waar hij
sinds zijn pensioen, op 50 jarige leeftijd, 31 jaar woont.
Als ik, tot slot, het leven van John zou
willen samenvatten, dan zou ik dat willen doen met de zin:
‘John Sterk, volop in beweging”. En
dat dus nog steeds: actief in de tuin, het
wereldnieuws volgend, geïnteresseerd
in de Nederlandse politiek, genietend
van elke dag. Soms op het terras in de
zon met een goed glas wijn.
John, ik dank je voor de hartelijke ontvangst en voor het even hartelijk gesprek.
Joop Robbe, redactie
Terug naar pagina 13 klik hier
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Daar dobberde ook Guido, de slagersleerling, met nog altijd
een stomme grijns om zijn lippen. Het leek wel of hij met die
lippen smakte en om worst riep. Daar dreef Ada, de
schooljuffrouw, met haar lange gezicht en zijdeblonde haren.
Zij keek verbaasd en zelfs lichtelijk opgewonden -alsof dit
afhouwen haar eerste en tegelijk haar laatste avontuur was
geweest. Naast haar stak de appelronde kop van Sjarrel, de
messenslijper, uit de honing. Sjarrel die zelf al zoveel
koppen had doen rollen. Gillend waren de mensen op de
vlucht geslagen als ze hem in de verte hadden zien
naderen. Kinderen hadden zich huilend onder de rokken van
hun moeders verstopt omdat Messen Sjarrel, de
Halzenhakker, er aan kwam en het op hun blanke nekjes
had voorzien.

Honingeiland
De echtgenote van de keizer, Constanza, was een zeldzaam
wrede vrouw. Ook de keizer zelf, Alfonsus, was
ongemakkelijk in de omgang; kortaangebonden en snel
geprikkeld, maar de hardvochtigheid van zijn vrouw bezat hij
niet.
'Kop eraf!' riep ze bij elke gelegenheid, en dan glimlachte ze
een van haar lieve, uiterst onbetrouwbare glimlachjes. Haar
kleine teentjes krulden in haar marokijnleren mocassins.
'Laat de koppen rollen!' Omdat zij zo machtig was, en erg
mooi bovendien, en omdat haar man, zijn driften
daargelaten, een slappe, karakterloze figuur was - die pap
slobberde en door zijn bedienden de korstjes van het brood
liet snijden - was er niemand in het kleine keizerrijk (een rijk
dat de grenzen van het eiland niet overschreed) om haar
tegen te houden. Dus rolden de koppen in een hoog tempo.

De keizerin kende niet alle hoofden die haar vanaf het
schavot met gelaten treurigheid aanstaarden, dus vroeg zij
honderduit, haar wenkbrauwen hoog opgetrokken en haar
rode lipjes getuit, in een mengeling van lust en
nieuwsgierigheid:
'En wie is dit dan wel?' 'O Uwe Genadigheid, dat is Bragas,
de plaggensteker.'

Het was alleen de keizerin die de aanleidingen voor de
onthoofdingen verzon en die de bevelen gaf. Zij knipperde
nooit -niet ÈÈn keer -met haar ogen wanneer er weer een
wit hoofd met uitpuilende ogen en stukgebeten tong voor
haar voeten rolde, en soms zelfs haar harembroek bespatte
met fijne druppels bloed. Ze glimlachte alleen maar en
wapperde met haar blanke, gemanicuurde handje.

'Kop eraf! Streel hem maar eens langs de hals met het mes!
En dit? Wie mag dit wel wezen?'
'Hooggeborene, zij heet Teresa, zij was jaren uw tweede
kleedster.'
'O ja. O ja. Laat haar kopje maar rollen. En dit is?' 'Elizabeth,
uw eerstgeborene.' 'Kop eraf! Wie?'

'Stop ze maar in het Honingbad! Zo snel mogelijk in het
Honingbad. Vlug. Vlugger! Moet je eigen kop soms rollen
voordat je doet wat ik zeg? Wat kijken jullie. Denken jullie
soms dat ik daar het recht niet toe heb?'

'Uw echtgenoot, weledele Vrouwe, uw heergemaal de
keizer.'

Dan beefden en bibberden en knikten de beulen in het kille
ochtendlicht en sleepten ze de afgehouwen hoofden aan de
haren -en in grote haast -mee naar de enorme kuip die
midden op het plein voor het keizerlijk paleis stond en die
Constanza speciaal voor dit doel had laten ontwerpen.

'Waarom staart hij me zo onnozel aan?' 'Wij staken hem de
ogen uit, Hoogheid. Precies zoals u beval.'
'Zijn kop moet er zeker af!'

In die houten kuip dreven - in een meer van honing honderden en nog eens honderden afgeslagen hoofden.

Op een dag rolde de op ÈÈn na laatste kop in het keizerrijk
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Hijgend van inspanning lukte het haar het hoofd een
centimeter of twintig op te heffen, maar dat was niet genoeg
om het in het honingbassin te werpen. Ze probeerde het nog
eens, en nu slaagde ze erin -door de kwaadheid die haar
spierkracht gaf- om het hoofd boven zich uit in het
honingbassin te gooien. Daar viel het over de rand in de
goudkleurige honing. Verlicht door een zonnestraal leek het
hoofd zelf wel een alles - verbrandende zon.

De keizerin en de beul stonden zwijgend tegenover elkaar.
'Tja,' zei de beul.
'Tja,' zei de keizerin.
Het bleef eventjes stil. Het zonlicht deed de honing in het
bassin schitteren en alle hoofden dreven feestelijk in het
rond, bijna vrolijk.

De keizerin knipperde met haar ogen. Wat een ongelooflijk
felle stralen! Wat een schel en snijdend licht!
Een paar druppels honing waren door de worp uit het bassin
gespat en op haar tengere armen neergekomen. In het
zonlicht glansden ze op als diamanten. Met wat speeksel
probeerde ze ze eraf te vegen, maar de honing was kleverig
en bleef plakken.

'Ik heb het hier voor het zeggen,' zei de keizerin. 'Daar
hoeven wij het niet over te hebben.'
Voor het eerst was zij een beetje verlegen met de situatie,
want de beul was een knappe, goedgebouwde man met een
prachtig gezicht -en het doden had haar opgewonden. Maar
nee, het stond slordig om het werk niet af te maken.

'Wat zou het ook,' lachte ze. 'Wat kan mij die honing
schelen.'

ëAls je mij die bijl geeft,' teemde ze, 'mag je zien wat ik
onder mijn harembroek verberg.' De beul keek haar
aarzelend aan. 'Hier maar met dat scherpe ding,' zei de
keizerin, 'voordat iemand zich bezeert.' Met z'n ogen in lust
op haar gericht, liet de beul zich gewillig de bijl afnemen en

Ze deed een pas naar achteren en wierp een blik op het
overvolle bassin, met daarin de hoofden van de voormalige
inwoners van het keizerrijk. Het hoofd van haar kapper
dobberde naast dat van haar schoenmaker. Ze leken wel in
een goed gesprek verwikkeld. De hoofden van alle leden
van de blazerskapel gleden achter elkaar, in een keurige
rechte lijn, de zoete honing door. Hun wangen nog bol en
wat blauwig. De ogen vredig gesloten.

schoof hij Constanza's dunne wijde broek naar beneden.
Zijn sterke hand kietelde onder haar ondergoed en
giechelend zwaaide Constanza de bijl in het rond.

'Mooi,' zei de keizerin. 'Heel overzichtelijk. Iedereen netjes
bij elkaar.'

'Het jeukt daar,' zei ze. 'Zou je niet eens even willen kijken?í
Ze wilde zich omkeren en weggaan, om de triomf van haar
totale overwinning te vieren, maar iets hield haar tegen.

Gehoorzaam liet de beul het hoofd vallen, zodat de stevige,
warme nek bloot kwam. Met een flinke slag scheidde de
keizerin zijn hoofd van de romp. Het rolde een eindje van
haar af en bleef toen rustig liggen in het zachte gras. De
keizerin haalde diep adem en liep op het hoofd af. Krachtig
greep ze het bij de donkere haren, maar het was veel
zwaarder dan zij had verwacht, en zij kreeg het bijna niet
omhoog.

In de glanzende vloeistof sidderde het hoofd van haar
echtgenoot, de keizer. Terwijl ze keek botste het
voortdurend tegen het mooie hoofd van Teresa, haar tweede
kleedster.
'Kijk mama,' leek het hoofd van haar dochter haar toe te
roepen. 'Kijk in het honingbassin.'

'Vreemd,' mompelde ze, en deed een nieuwe poging.
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Weer tikte het hoofd van haar man het ronde hoofd van de
kleedster aan - het leek wel of ze elkaar kusten. Verbeeldde
ze het zich, of gleed daar zijn tong voorzichtig en vochtig de
rode mond van Teresa binnen? Nee! Zij zag het heel
duidelijk. Warm en nat glipte de dikke tong van de keizer
tussen de weke lippen van Teresa. Hun monden plakten aan
elkaar en hun stille hoofden draaiden tergend langzaam
rond.
Een gloeiende vlam van woede verhitte de keizerin. 'Je bent
de enige,' had Alfonsus gehijgd. Zijn roze billen omhoog, zijn
ballen als castagnetten tegen haar dijen tikkend.
'Je bent de enige, de enige, de enige.'
'Hun koppen eraf!' schreeuwde ze. Maar er gebeurde niets.
De honderden hoofden leken te zoemen in het sterke
zonlicht, als
zwermen warme bijen - en het gegons werd sterker en
sterker.
'Hun koppen eraf! Hun koppen eraf!í schreeuwde de keizerin
stampvoetend. Uit het niets streek een drietal bijen op haar
armen neer. Ze staken hun zuigorgaantjes diep in de
druppels kleverige honing en begonnen driftig te zuigen.
'Kop eraf! Kop eraf!' fluisterde de keizerin, doortrokken van
een plotselinge en hevige angst.
In het bassin knoopten de dikke krullen van de tweede
kleedster zich vast aan het lichte haar van de keizer. Weken
daar de glanzende lippen van Teresa nog verder vaneen?
Boorde de keizer zijn tong, dat natte stuk vlees, nog verder
naar binnen?
'Kop eraf! Kop eraf!' herhaalde de keizerin, maar haar stem
was zwak en dun en overstemde het gegons van de drie
bijen niet meer…..
Terug naar PorFavor blz. 23
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‘Ze sturen eerst een phishinglinkje waardoor ze toegang krijgen tot iemands bankOnlinefraudeurs slaan vaker achter elkaar rekening. Met al die specifieke informatie
toe als ze eenmaal beet hebben. Dat is het over die rekening komen ze tijdens het
beeld dat oprijst uit de fraudevormen die
gesprek erg overtuigend over.’ Volgens
we de laatste tijd signaleren. Vooral
ING gaat aan zeker 40% van de bank‘hulp’ bieden aan kwetsbare slachtoffers
spoofinggevallen phis-hing vooraf. Zo
die ze zelf net hebben opgelicht, is nu
ook bij de 49-jarige Marco (‘ik blijf liever
populair bij fraudeurs. De afgelopen tijd
anoniem’). Bij hem begint de ellende op
was het vaak in het nieuws: bankspoofing. Marktplaats. Op een vrijdag- avond in
Nepbankmedewerkers die je bellen en je
september zet hij de camera van zijn
wijsmaken dat je geld moet worden
dochter op Marktplaats. Na een uur meldt
‘veiliggesteld’. Dat ze daarbij lijken te
zich een koper, die voorstelt om te combellen met het nummer van de bank
municeren via WhatsApp (‘Ik heb geen
(‘spoofen’), wekt extra vertrouwen. InMarktplaats-app’): een bekende truc van
middels weten we meer over hun werkcriminelen om geen sporen achter te laten.
wijze en zien we alweer nieuwe varianten De koper geeft zijn adres en stuurt kort
opduiken. Wat daarbij opvalt is dat bank- daarop een DHL-linkje ‘om de verzendspoofing wordt gecombineerd met andere kosten te betalen’. Marco klikt erop en
fraude. ‘Wat voor ons dit jaar nieuw was, wordt naar een nepsite gestuurd.
was de combinatie van meer- dere handelingen en fraudevormen om overtuigender Kennelijk weet de oplichter via die route
over te komen’, zegt Tanya Wijngaarde
toegang tot Marco’s ING-rekening te krijvan de Fraudehelpdesk. Soms gaat het
gen. Als hij een sms van zijn bank krijgt
nog een stap verder. Eerst lichten de frau- (‘Heeft u geprobeerd een tweede telefoon
deurs mensen op, om ze daarna zogete activeren?’) weet hij: ik ben in die link
naamd als redder in nood te hulp te schie- getrapt. Net op het moment dat hij hierten. In werkelijkheid lichten ze je een
over ING wil bellen, wordt hij zélf gebeld
tweede keer op. We doen vier nieuwe
door de ‘fraudehelpdesk’ van de bank.
vormen van deze ‘combinatiefraude’ uit
Die wil hem helpen, want er zijn verdachde doeken.
te activiteiten op zijn rekening. Dat klopt:
het zijn de criminelen zelf die voor zijn
oog geld overboeken van zijn spaar- naar
1. Eerst gephisht, dan gespooft
Hoe kan het toch dat die zogenaamde
zijn betaalrekening. Ook het 020-nummer
bankmedewerkers zo geloofwaardig over- van de ING klopt. Vervolgens wordt hij
komen? Eén: ze lijken te bellen met het
op de inmiddels kenmerkende banktelefoonnummer van de bank. Twee: ze
spoofing-manier voor bijna € 10.000 opkomen zeer beleefd en professioneel over. gelicht. De crimineel vraagt Marco geld
Ze blijken in veel gevallen nog een derde naar ‘veilige rekeningen’ over te maken.
ijzer in het vuur te hebben. Wat veel
In dit geval was het gekozen tijdstip ook
slachtoffers namelijk rapporteren, is dat
uitgekookt: de échte ING-klantenservice
de ‘bankmedewerker’ hun saldo kende en is na 21 uur ’s avonds gesloten.
recente transacties wist te noemen. Hoe
raude voorkomen.WhatsApp-fraude
dat mogelijk is, weten we intussen. WijnVraagt een bekende je via WhatsApp
gaarde:
dringend om een rekening te betalen?
Online fraude (bron consumentenbond)
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Bel die persoon om het te checken.
Appt deze persoon vanaf een nieuw
nummer? Dat is extra verdacht. Bel die
persoon op het oude nummer.
Hoor je een bekende stem (‘Hallo?’) als
je het nieuwe nummer belt? Die kan nep
zijn. Criminelen nemen soms de stem
van een bekende van je op en spelen die
af als je belt.
Bankspoofing
Je bank belt je nooit om te zeggen dat je
geld moet veiligstellen, moet overboeken naar een ‘kluisrekening’ of iets vergelijkbaars.
Bij twijfel: vraag de ‘medewerker’ om
zijn naam, hang op en bel zelf naar de
bank.
Vertrouw niet op het ‘bekende’ nummer
dat je ziet in het display. Oplichters kunnen dat namaken.
Zwicht niet voor persoonlijke informatie
om zogenaamd te bewijzen dat de bank
je belt. Die kunnen ze via phishing of
social media hebben verkregen.
Bankmedewerkers komen nooit aan huis
om je te ‘helpen’ tegen oplichting of om
een bankpas op te halen. Laat ze niet
binnen, maar bel de politie en je bank.
2 Eerst WhatsApp- fraude, dan spoofing
Er zijn helaas meer varianten waarbij het
‘belletje van de bank’ niet uit de lucht
komt vallen. Lisanne (ook liever geen achternaam) was ’s middags in het museum
met haar kleinkinderen toen ze een appje
kreeg van haar ‘dochter’. Haar telefoon
was stuk, zei ze, vandaar dat ze appte vanaf een nieuw nummer. Inder-daad, een
klassiek geval van WhatsApp- fraude.
Lisanne had van alles aan haar hoofd en de
oplichters profiteerden daar optimaal van.
In de loop van de middag en avond maakte
ze in totaal € 7000 over om ‘rekeningen te
betalen’ van haar ‘dochter’. Maar hier

Maart 2021

eindigt het verhaal nog niet. Om 10 uur ’s
avonds werd ze gebeld door ‘een heel keurige meneer van de ING’. Vanaf het echte
nummer van de bank. De bank had verdachte transacties gezien op haar rekening.
In werkelijkheid had Lisanne wederom de
oplichter aan de lijn. Dankzij de WhatsApp-truc kwam hij nu extra geloofwaardig over, omdat hij haar rekeningnummers en saldi kende. Lisanne had namelijk eerder die dag haar ‘dochter’ via
WhatsApp schermfoto’s gestuurd van de
overboekingen. Aan het eind van de avond
was ze volledig uitge-put en liefst €41.000
armer.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

Daarna werd er met die pas voor duizenden euro’s gepind. De Fraudehelpdesk
heeft op dit moment nog maar een handvol meldingen gekregen over
‘bankbezoeken’ aan huis, maar de politie
ziet wel een opvallende stijging. Vooral
ouderen zijn het doelwit

3.Eerst gebeld, daarna huisbezoek
In voorbeelden 1 en 2 ging het om bankspoofing. ING, de bank met de meeste
gedupeerden, heeft gelukkig eindelijk een
maatregel genomen die bankspoofing
stukken lastiger maakt: een wachttijd van
4 uur op het verhogen van de overboeklimiet. Misschien is dat de reden dat oplichters de aloude babbeltruc van stal lijken te hebben gehaald: een bezoek aan
huis. Ook nu weer zien we een eentweetje. Eerst belt een ‘bankmedewerker’
met een alarmerend bericht (‘uw bankpas
is niet meer goed’ of ‘iemand probeert uw
rekening leeg te halen’), waarna hij aanbiedt om langs te komen om het op te lossen. De NOS berichtte onlangs over de 81jarige Joop Rotteveel. ‘Er kwam een jonge
knaap binnen die een pasje van een bank
liet zien’, vertelt hij. Voor hij er erg in
had, had de oplichter op zijn computer de
daglimiet verhoogd. En zogenaamd om
misbruik te voorkomen, nam hij de pinpas
mee.

4 Beleggingsfraude, daarna ‘geholpen’
Door alle media-aandacht voor Whats
Appfraude en bankspoofing zou je het
misschien niet denken, maar volgens de
Fraudehelpdesk richt beleggingsfraude de
meeste schade aan: in 2020 tot 1 oktober
al €10 miljoen. Het gaat om relatief weinig mensen, maar die lijden wel vaak tonnen schade. Bij deze oplichting worden
mensen verleid om te investeren in bitcoins, vaak zogenaamd aangeprezen door
bekende Nederlanders als Jort Kelder en
Matthijs van Nieuwkerk. Bitcoinfraude
bestaat al langer. Maar net als bij bankspoofing hebben ook bij deze fraudevorm
oplichters ontdekt dat je slachtoffers daarna ‘hulp’ kunt aanbieden. De 62-jarige
Frits (die ook anoniem wil blijven) ondervond het aan den lijve. Het begint in juni
2019 bij een juichen de Facebookadvertentie met BN’ers over beleggen in
bitcoins. Hij besluit een klein bedrag in te
leggen, en dat lijkt te renderen. Dus als hij
gebeld wordt met de vraag of hij meer wil
inleggen, hapt hij toe. Hij laat zijn pc
overnemen (‘ik werk in de IT dus ik vond
dat heel normaal’) en laat € 6000 overboeken naar een neprekening. Hij onderhoudt wekelijks contact, tot in maart
2020, bij het begin van de coronacrisis,
zijn (nep)saldo terugloopt tot onder nul.
Het bedrijf is van de radar verdwenen.

De oplichter knipte de pas daarbij demonstratief door midden. Rotteveel wist niet
dat de pas werkt zolang de chip nog werkt.
De magneetstrip doet er niet meer toe.

Dan wordt Frits enkele maanden later, in
augustus, gebeld door een ‘lieve
juffrouw’ van ‘Consumers Protection’ die
zijn ver-haal van de politie had gekregen
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en hem wel wil helpen. Een vertrouwen
wekkende mail en gesprekken met charmante deskundigen trekken hem over de
streep. Hij moet wederom inleggen op
bitcoin-rekeningen, ‘anders gaat de belasBanken gaan bankspoofing vergoeden .
Opgelicht, wat nu?
1. Neem direct contact op met je bank.
Laat rekeningen en passen blokkeren
en vraag wat je moet doen om je geld
terug te krijgen.
2. Verzamel bewijsmateriaal. Maak
schermafbeeldingen van appjes, sms’jjes en QR-codes.
3. Doe aangifte bij de politie. De meeste
banken vergoeden je schade anders
sowieso niet.
4. Controleer je computer of smartphone
op schadelijke software.
5. Wijzig wachtwoorden en wacht met
internetbankieren tot je er zeker van
bent dat je apparaten vrij zijn van schadelijke software.
6. Vergoedt de bank niet, ook niet na een
officiële klacht? Dan kun je in beroep
gaan bij de geschillencommissie.
KIFID
Terug naar pagina 17.. Klik hier.
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