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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

April 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

13.00
13.00

Biljarten Libre
Jeu de Boules

10.00

12.00

Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Hospital Clinica Benidorm HCB komt elke laatste maandag van de maand vanaf 11.45 uur in ons clubhuis uw
bloeddruk en indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
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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

(Whatsapp)

(Whatsapp)

Ledenadministratie

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

Spaanse les

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent: Dirk de Vogelaere
Anke Kooiman
Ton van der Klei
(Whatsapp)

Crea ochtend
Tennis

Tennis, na afspraak in Whatsapp groep.

Jaargang 44

Functies/Taakverdeling seizoen 2020-2021

Wandelen

* Alleen de laatste maandag van de maand

Hoofdsponsor van de NVCB

Nieuwsbrief NVCB

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal
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Evenementenkalender
September
Ma
Zon

Hallo beste leden,
Hier alweer de laatste Por Favor van het seizoen
2020/2021. Wat hebben we door toedoen van
CORONA een vervelend jaar achter de rug.
We hopen dat het volgende seizoen beter zal gaan en
we allemaal zijn gevaccineerd zodat we beschermd zijn
tegen dit vreselijke virus.
Aan ons zal het niet liggen om van het seizoen 2021/2022 als vanouds weer een
gezellig jaar te maken. Ik ben daar niet bang voor want na regen komt zonneschijn
is het gezegde en daar houden we maar aan vast.
We hebben dit seizoen heel veel leden moeten missen mede door CORONA en de
angst hiervoor hetgeen natuurlijk heel goed te begrijpen is.
Nu we sinds maandag 22 maart weer gedeeltelijk open mogen, gaan we nog wel
leuke dagen beleven op de club.
Onze vaste activiteiten zoals biljarten, bridgen, klaverjassen, schilderen en de
maandag-inloop blijven gewoon doorgaan tot het einde van het seizoen.
We willen op Koningsdag ook nog wat leuks doen en we denken er aan om op de
donderdagmiddagen een happy hour te houden. Dit laatste zit echter nog in de pen
en moet nog verder worden uitgewerkt.
Op zondag 4 april is er een Paasbrunch en op zaterdagmiddag 10 april gaan we
weer een mooie bingo houden en kunnen dan ook weer genieten van heerlijke
pannenkoeken. We zitten dus niet stil om iedereen nog een leuke tijd te bezorgen.
Zoals ik al schreef is dit de laatste Por Favor van dit seizoen. Regelmatig zal er
echter nog wel een NVCB Actueel worden gemaakt en toegestuurd om iedereen
op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen.
We laten ook een apart emailadres aanmaken waarnaar u verhalen, ideeën, foto’s,
kunt toesturen voor de viering van ons 50 jarig bestaan over twee jaar. We hopen
dat u deze mailbox vult met verhalen en alles wat u kwijt wilt over dingen die u
heeft beleefd op onze gezellige NVCB.
Ook vragen we mensen die dat leuk vinden ons te helpen met de organisatie van
dit jubileum jaar.

Oktober

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
de coronaregels
inmiddelseen
zover
Don Gelukkig
24 zijn
EHBO
korte cursus, aansluitend
Chequi presentatie.
dat er wat
meerdoor
mogelijk
is.
Zon versoepeld
27 Indische
maaltijd
NVCB-keukenbrigade

November
Ma We zullen
4 Algemene
Leden
Vergadering
het seizoen
er niet
meer meeNVCB
kunnen
Vrij redden 8maar
Ikea
bezoek
Valencia
weengaan
proberen
er toch nog wat van
Zon te maken.
10 Wijnproeverij, wijnstreken reis, door George Reuchlin
Zon
17 Speciale Limburgse maaltijd door Chef Rein!
Don
21 Lezing door Dr. Vleugels. Gynaecologie ouderen.
December

Op zondag 4 april is het Pasen, we hebben dan in
ieder geval
weer een gezellige Paasbrunch. We
Zon
8 Kerstbingo en maaltijd.
gaan
het,
coronaproof,
extra leuk
Don
12 Kerststukjes maken,
zaal invullen
versieren met
(ochtend)
gevarieerde
hapjes
en
drankjes.
Don
12 Lezing Laura van Lochem, cardioloog. 13.00 uur
Zon
22 Kerstdiner
aprilinloop
weermet
eengratis
Bingo
voor de bij de koffie
Ma Zaterdag
23 10
Kerst
kerstbrood

Januari

liefhebbers! Voorafgegaan door een heerlijke
Nieuwjaarsborrel, oliebollen, cava en muziek!
Zon pannenkoeken.
5
Zon
Zon

Februari

Maart

Wat me nu nog rest is om alle overwinteraars een hele goede zomer toe te wensen
om u dan met het nieuwe seizoen gezond weer welkom te kunnen heten.
De residenten wens ik veel zonneschijn en plezier toe aan de Costa Blanca.

April

René Oosterbroek, voorzitter

Mei
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En…trekking NVCB-Nieuwjaarsloterij
19
Stamppot
middag!
Div.
stamppotten
dinsdag
27 april
hebben
we
weer een
26 Pannenkoeken 3 soorten, daarna Bingo!

Op
Koningsdag Barbecue!

Zon
2 Puzzeltocht
Por Favor
over
de
Zat Verder 8in deze
Mosselen,
indienmeer
te grote
belangstelling
ook Zon.9
Paasbrunch,
de
Bingo
en
de
BBQ
Zon
9 Mosselen?
Vrij
28 Entertainment, avond
Zat We denken
29 Entertainment,
ook nog aan middag
gezellige, soos-achtige

middagen waar we puur voor het contact elkaar

Zon weer eens
1 kunnen
Entertainment,
middagMisschien
(bij grote belangstelling)
ontmoeten.
met een
Zon eenvoudige
8 Canto
Felice
koor
met
maaltijd.
maaltijd die om toerbeurt door steeds
Don anderen
12 wordt
Lezing
artrose u hoort er snel meer van.
gemaakt,
Zon
15 Maaltijd Chef Rein, tapas verrassingen!
Zon
29 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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Bestuursmededelingen
Nog ± 500 nachtjes slapen en dan….

NVCB 50 jaar!
Volgens de overlevering en de nogal
summiere administratie uit onze
beginperiode bestaat de NVCB in 2023
50 jaar.
Dat gaan we natuurlijk vieren, liefst
groots zoals dat hoort, maar gezien de
huidige magere corona seizoenen zal het
misschien toch wat bescheidener moeten.
We zullen wat fondsen moeten werven
en sponsors zoeken maar het wordt hoe
dan ook een feest!
We hebben nog even de tijd maar nu al
zijn er enkele creatieve geesten bezig
ideeën te verzamelen voor dat, toch wel,
bijzondere jubileum.
Er komt nog een heuse feestcommissie
waar iedereen met leuke ideeën terecht
kan. Graag ook bijzondere voorvallen of
anecdotes uit het verleden!
Het moet allemaal nog wat groeien maar
we gaan er wat van maken!
Ideeën of informatie over het 50-jaar
jubileum kan via dit nieuwe mailadres:
NVCB50jaar@nvcb.net

Scootmobiel
Voor leden die tijdelijk minder mobiel
zijn komt er heuse scootmobiel ter
beschikking!
Dus geen gedwongen thuiszitten meer
als er iets is gebroken of de heupprothese
nog moet worden ontzien.
Scootmobiel uitlenen gaat via Gerard
Ruizendaal.
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Het moeizame seizoen 2020-2021
De corona pandemie heeft niet alleen een
bres geslagen in betalende leden maar
ook het bestuur is mede daardoor bijna
gehalveerd.
Zolang de club op minder dan halve
kracht draait, is dat niet zo’n probleem
maar we mogen er op vertrouwen dat het
er straks in september allemaal veel rooskleuriger uitziet.
We zijn er zeker van dat de leden weer
zullen toestromen want zoals iedereen
snakken de mensen weer naar een normaal waar we weer gewoon alles kunnen
doen wat we leuk vonden en goed in
waren.
Dan zullen we ook weer bestuursleden
en meer vrijwilligers nodig hebben, want
zonder volledig bestuur en actieve leden
wordt het moeilijk.
In november is er weer algemene ledenvergadering, help mee de club weer op
de rails te zetten. Word bestuurslid of
bied u aan voor een vrijwilligerstaak!
Barprijzen iets omhoog
Het zijn voor iedereen moeilijke tijden,
ook voor onze NVCB.
Het zal geen verassing zijn dat na meer
dan een jaar met weinig evenementen en
baromzet, de bodem van de kas al aardig
in zicht komt.
Het is daarom nodig iets aan de barprijzen te doen. De prijs van de verschillende bieren gaat van € 1,20 naar € 1,40, zo
ook de glazen, inmiddels betere, wijn. De
flessen wijn worden ook iets duurder.
De prijsverhoging is niet heel groot, maar
het is nodig om de inkomsten wat te vergroten.
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Corona-nieuws
Vaccinatie Covid 19
Het zal nog niet direct zover zijn maar
toch zullen we binnen niet al te lange tijd
gevaccineerd kunnen worden.
Residenten met een SIP-kaart worden
opgeroepen door de Centro Salud voor
een vaccinatie, daar dus even op
wachten.
Niet-residenten kunnen zich vanaf maandag 15 maart laten registreren bij de
Centro Salud van de gemeente waar u
woont.
Wel het volgende meenemen:
1 Paspoort of identiteitskaart
2 EHIC blauw Europees verzekeringskaartje. Vaak bevindt deze zich aan de
achterzijde van de verzekeringspas die
u van uw ziektekostenverzekering
heeft gekregen
3 Inschrijvingsbewijs in de gemeente
(Padron).

RESTAURANTE nuevo

Alcazar

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

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

Tel.: 965 873 208

U krijgt dan een tijdelijke SIP kaart.
Wanneer u deze heeft, zal u later gebeld
worden wanneer u voor de vaccinatie
kan komen. Dus zorg dat u ook een juist
telefoonnummer doorgeeft van een
telefoon die u bij u draagt.
Het ziet er dus naar uit dat mensen die
geen inschrijvingsbewijs hebben
(Padron) niet in aanmerking komen voor
een tijdelijke SIP kaart. Dus indien u wel
hier gevaccineerd wilt worden, moet u
zich dus inschrijven bij de gemeente
waar u verblijft. Of toch naar Nederland/
België gaan om u daar te laten vaccineren.

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

We hopen dat iedereen zo snel mogelijk
zijn eerste vaccinatie in ontvangst kan
nemen zodat overvolle IC’s snel verleden
tijd zijn en het leven aan de Costa Blanca
weer snel zo goed zal zijn als dat het
was.
Uit Website EuroClinica Albir

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
Pagina 9

Pagina 10

April 2021

Evenementen
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De Haan
Eind'lijk kwam de grote dag
Mens, je wist niet wat je zag
Wat een prachtstuk van een haan
zeg, moet je toch die kam zien staan, zeg
Wat een snavel, kijk die veren
Ik most er haast van transpireren
Onze haan wachtte niet te lang
want hij was reeds aan de gang

Maar één der mooiste kippenmeiden
stond alleen en droef ter zijde
Waar zij zo lang op gewacht had
en acht nachten aan gedacht had
mocht zij toch maar niet beleven
Hij kwam aan, zij stond te beven
Hij bleef staan en onvervaard
trok hij een veer uit het maagdjes staart
Het hennetje vond het heel opwindend
maar die daad was nog niet bindend
't Was net of hij haar niet beliefde
Na vier weken zonder liefde
hield de hen het niet meer uit
Elke dag trok hij haar een veer uit
Het was echt niet meer gezond
want zij kreeg een koude staart
Het maagdje liet haar tranen gaan
en ze zei ach lieve haan
waarom wil je me niet beminnen
ik Ga gewoon kapot van binnen
Ach, m'n liefste, zei 't haantje
strijk nou niet meteen 't vaantje
ik Wil je hebben, zei de haan
maar dan zonder kleren aan
Cornelis Vreeswijk
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Weer Biljarten
Na maanden geen keu vast gehad te hebben,
mochten de biljarters weer de strijd aangaan
op het (groene) blauwe laken. Heel onwennig. Ik kreeg zelfs het idee dat, gezien het
resultaat, sommigen niet meer wisten wat de
voor- of achterkant van de keu was. Maar
gedurende de ochtend ging het steeds beter!

Blije gezichten dat we weer konden spelen en
elkaar weer zagen in goede gezondheid!
Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen
voelde het alweer snel als vanouds!
We hopen dat het coronatijdperk snel voorbij
is. In de tussentijd laten we ons plezier echter
niet afnemen en blijven we genieten van onze
biljartochtenden.
Groetjes Janus
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Examenvrees
Examen Rolstoel begeleider

Concentratie is belangrijk voor de rolstoel
begeleider diploma C.

Het zou een spannende dag worden voor
mijn vriend Martin. Hij zou zijn examen
Focus op rolstoel en patiënt, dit lukt
doen voor rolstoelbegeleider klasse C.
Martin wonderwel. Mijn vriend heeft een
gave om de dingen in een ra-zend tempo
Vele dagen hebben we geoefend. Het
te doen. Dit voorval her-inner ik me. Ze
eerste onderdeel was “Ken je rolstoel”.
waren net met de zwakke twee bridgeHoe klap je hem in elkaar, zonder patiënt conventie bezig toen een oud vrouwtje
erin. Hoe worden de beenmet stok onze weg versperde. Pardoes
steunen gemonteerd. Dat
stak ze haar stok tussen de
ging Martin goed af, veel
spaken van de rolstoel. Abbeter dan de vorige cursist
rupt kwam de combinatie tot
Jan v. Koert. Deze had al snel
stilstand. ‘Pas‘, riep Martin, hij
een kleine verwonding opgelopen.
was nog bezig met de
Een pleister is nodig geweest.
zwakke twee. Het
Maar Martin is een
vrouwtje vond het
natuurtalent. De manier
zielig voor de patiënt en
waarop hij de stoel achter
nam de rolstoel over nu haar stok
in de auto kwakt. Hij opent de
gebroken was. Ze kon niet zonder.
stoel alsof hij een bloem opent, lief,
Martin plofte op een terrasstoel neer en
begrijpend. Als de patiënt op de stoel zit
zuchtte,’het moet niet gekker worden’.
en de rem vergeet en vervolgens de berg Het vrouwtje dacht dat de patiënt, mijn
afraast. Ach dat is een kleinigheidje.
broer Jan dus, haar man was en bleef
maar herhalen ‘Ich rette dich mein lieber
Tijdens een trainingsrit langs de bouleHans’. Ineens stond Martin, zijn armen
vard in Altea houdt hij het hobbelige
dwars voor de borst, voor de rolstoel. ‘Hij
planken pad goed in de gaten. Wanneer is van mij, van mij, is van mij. Stop!’ Het
bevallige dames op het strand topless
vrouwtje duwt het vooruit gestoken gipsliggen te zonnen, verslapt zijn aandacht
been van mijn broer tussen de benen van
en botst de rolstoel pardoes tegen een
Martin. In een fractie van seconden ligt
Palm. Gelukkig houdt het gezonde been Martin met zijn buik op de patiënt. Zijn
van de patiënt erger tegen, kleinigheidje. ogen puilen uit van verbazing. Van alle
Spanje is niet rolstoelvriendelijk terwijl
kanten komt hulp aanzetten; voor de
Martin juist vriendelijk iedereen toeknikt
patiënt , de rolstoelbegeleider en het
op de terrassen die we voorbijschuiven.
demente vrouwtje.
Gelukkig is mijn broer Jan in de stoel
geen rugpatiënt. Kan dat gebonk en elke Omdat deze ingreep tijdens het examen
bobbel pareren. Och, 'een beetje pijn is
heeft plaatsgevonden haalt Martin zijn
fijn', is zijn lijfspreuk. De hartslag van
diplomaat C. niet. ”Het moet niet gekker
Martin loopt doordat gedoe langzaam op worden” stamelde hij.
en hij begin te hijgen...
Om zijn leed te verminderen, begint
Gezakt.
broerlief wat bridgeconventies te
repeteren.
Albert Bausch
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Weggegaan, huisje vergaan!

Thuiszorg op elk niveau:

Het blijkt in Spanje nog steeds mogelijk
dat je zomaar je huis niet meer in kan
omdat er plotsklaps een ander in is gaan
wonen. Als je woning gekraakt is dus.
Dat kan zomaar iedereen overkomen als je een korte of langere
tijd je woning onbewoond achterlaat. Als een kraker er twee
dagen in woont mag die van de
Spaanse wet er voorlopig blijven
wonen! Alleen met een moeizaam te krijgen gerechtelijk bevel kan je
de kraker dwingen je woning te verlaten.
Huur hoeft de kraker niet betalen en zelfs
het licht en water mogen niet worden afgesloten en gaan door op jouw rekening.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg
Rollator-Badplank-Bedverhogers-Toiletverhoger € 3,00 per week
Rolstoel € 12,00 per week.
Wij verhuren ook vele andere hulpmiddelen zoals Douche– en Postoelen
Antidecubitus matrassen-Looprekken etc.
Wij kunnen u ook helpen met het huren of kopen van een Scootmobiel.

966 805 714
24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Daar kwamen we achter toen onlangs de
woning van onze overleden oud-voorzitter
John Sterk moest worden uitgeruimd. De
makelaar die de verkoop van de woning
moet regelen kon er eenvoudig niet in,
nieuw slot op de poort en alles donker en
dicht. Vreemd maar hij dacht nog niet
direct aan een kraker.
Met wat hulp het buitenslot verwijderd
maar bij pogingen ook de huisdeur te
openen bleek er toch iemand aanwezig te
zijn! Die iemand hield stevig de deur dicht
en riep dat hij er nu woonde en dat we weg
moesten gaan. Hij deelde mee dat hij de
woning had gekraakt waarmee hij woonrecht had verkregen!
De politie gewaarschuwd, die waren er
snel maar lieten al gauw weten er niets aan
te kunnen doen, krakers hebben in Spanje
alle bescherming. Ze probeerden nog de
kraker te overreden weg te gaan maar die
piekerde er niet over. Dit herhaalde zich
nog eens met de ook opgroepen Guardia
Civil, maar ook die kregen de kraker niet
zover dat hij het pand verliet.
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Onvoorstelbaar dat dit zomaar kan. Op dit
moment worden er in Spanje wel tot
100.000 woningen illegaal bewoond door
krakers. Hopelijk komt er snel een wet die
een einde maakt aan dit tandenknarsend
onrecht!
Nagekomen bericht:
Guardia Civil heeft de
kraker er na een paar
dagen met enig geweld
uitgezet. Niet geheel
volgens de wet maar in
Albir gaat men daar
gelukkig even aan voorbij omdat men geen
toestanden wil zoals rond Barcelona.

Kraken
In Nederland kennen we het kraken
nog wel uit de tijd dat gebouwen
jarenlang leeg stonden te wachten tot
de prijs omhoog ging, en dat terwijl
duizenden snakten naar onderdak.
Toen was voor kraken nog wel wat
begrip op te brengen. Overigens is dat
sinds de ”Leegstandswet” bijna niet
meer mogelijk en hoor je nooit meer
wat over kraken.
In Spanje is er nog geen Leegstandswet
en dat leidt regelmatig tot grote drama’s. Vooral rond Barcelona is het
kraken tot een maffiose bedrijfstak uitgegroeid, compleet met louche advocaten die de krakers steunen en kraakwoningen die meerdere malen worden
doorverhuurd.
Om het kraken tegen te gaan is het belangrijk dat er op de woning gelet
wordt. Een kraker kan er in de eerste
twee dagen nog direct worden uitgezet,
daarna wordt het heel moeilijk.
Beveiliging of bewaking lijkt nodig of
anders iemand tijdens afwezigheid in
het huis laten wonen.
JdeK
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Ontspanning

Restaurant LaCena by Nola

Mastermind

Sudoku en Schaken

Wie kent dat spelletje nog? Geweldig om
te spelen! Hier kunt u eens testen of de
hersencellen nog net zo soepel werken als
voorheen….
Als je op het bord klikt
komt er een groter
Mastermind bord.

Hieronder een Sudoku en een Schaakbord. In beide spellen kan een gewenst
niveau worden gekozen.

Het plaatsen van de bolletjes gaat door er onderaan een te kiezen en
te plaatsen op de gedachte plek. Het is zelfs
mogelijk om met 8 bolletjes te spelen… Is niet
aan te raden als men
niet tegen verlies kan.

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.

Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

————————————————
Te koop
—————————————————–
Gevraagd

————————————————

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

Wie heeft een goede naaimachine ter overname?
Annemieke Post, annapost@outlook.com

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

———————————————–
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
—————————————————–
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Eerst op de afbeelding klikken en er
opent zich een groter Sudoku veld of
een groter Schaakbord.
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Je kunt er haast niet omheen: aan dagelijks
wandelen zitten veel voordelen. Het wordt
aangeraden tussen het (thuis)werken door
Elke dag wandelen of een paar keer per
om scherp te blijven, voor een optimale
week hardlopen? Veel onderzoeken wijzen gezondheid van je hart, bloeddruk, cholesuit dat je veel gezondheidsvoordelen haalt terol en wat niet.
uit dat dagelijkse ommetje.
Laten we daar eens op inzoomen. Júíst
Het is niet voor niets dat veel dokters en
omdat het zo laagdrempelig is en je het
gezondheidsexperts aanraden om elke dag bijna overal en altijd kan doen. Zelfs in
een blokje om te gaan. Leg de drempel
een lock-down.
laag: dagelijks een half uur tot een uur zou
al wonderen verrichten.
Dagelijks een uurtje wandelen, dat moet te
Maar wat heb je precies aan zo’n dagelijk- doen zijn, zou je denken. Al helemaal als
se wandeling?
je weet wat de gezondheidsvoordelen zijn.
Een paar onderzoeken op een rij.
Dit gebeurt er met je lichaam als je
dagelijks een uur wandelt

Al geruime tijd woont of verblijft u in Spanje. Indien u of uw partner
niet meer zelfstandig thuis kan zijn, bent u op zoek naar een prettige
oplossing van zorg, waardoor u kunt blijven genieten van uw verblijf in Spanje.
Zuster in Huis, biedt 24 uurs zorg als een prettige oplossing.
Zuster in Huis werkt met Europese verzorgenden die speciaal voor u naar Spanje
komen en tijdelijk, bij u inwonen. Hierdoor is uw zorg persoonlijk en exclusief.

Onze zorg kan betaald worden uit het Persoons Gebonden
Budget (PGB)

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

Jaargang 44

Wandelen

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

Voor een PGB dient u nog wel ingeschreven te zijn in Nederland.Wij zijn uiterst
deskundig bij het regelen van de benodigde zorgovereenkomsten en om onze
zorg uit PGB vergoed te krijgen.Bent u resident in Spanje, dan kunt u geen beroep
doen op het Nederlandse zorgstelsel. U dient de kosten voor de zorg dan zelf
te betalen.

Nieuwsbrief NVCB

Prettige Zorg

Goede Zorg

Costa Blanca exclusief met: Anneke Integral Care Services.

Sterke botten en spieren
Door dagelijks te wandelen en je lichaam in beweging te houden,
versterk je je spieren en botten.
Je bouwt er (langzaam, dat wel) spieren mee op, maar ook voor je
kraakbeen is het goed. Hoe minder je beweegt, hoe dunner je
kraakbeen wordt en hoe meer last je kan krijgen van je
gewrichten. Handig om flexibel en fit te blijven als je ouder wordt
dus. Daarnaast wordt ook de kans op botontkalking kleiner als je
regelmatig wandelt.

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

Hart- en bloedvaten
Onderzoek wijst dat bij een half uur wandelen de bloeddruk
wordt verlaagd en het cholesterolgehalte in het bloed lager wordt.
Als dat al na 30 minuten wandelen gebeurt, dan werkt een uur
wandelen al helemaal bevorderend voor je hart- en bloedvaten.
Hersenen
Onderzoek wijst uit dat mensen die actief leven – bijvoorbeeld
door dagelijks te wandelen – een beter geheugen hebben en
minder snel Alzheimer krijgen.
Slaap
Dagelijks een uur wandelen kan veel goeds doen voor de
gezondheid van je lichaam, maar ook voor je slaap. En je weet
inmiddels wellicht dat een goede nachtrust ook weer een groot
effect heeft op de gezondheid van je lichaam.
Lees verder op pag. 43 klik hier
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Lees eens een goed kort verhaal!
Deze keer een kort
verhaal van Remco
Campert, een van
Nederlands beste en
meest gelezen
schrijvers.
Klik hier op het
boek en geniet!

Wie lacht niet die de mens beziet …
Hieronder een podcast uit een serie waar
Marc Marie Huijbrechts en Aaf Brands
Corstius op wel heel aparte wijze hun
mening geven over van alles.

Wij willen het beter

Hier zijn veel andere Podcast te
vinden.

- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.

Podcasts - NPO Radio 1
Podcasts

- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.

Nieuwe COVID-19maatregelen, van kracht
vanaf 15 maart tot 12 April:
- Horecazaken: Open tot 18:00
uur. Terrassen 100 % capaciteit
en binnenruimtes 30%.
Maximaal 4 personen per tafel.
- Winkels open tot 20:00 uur
(supermarkten, apotheken en
essentiële winkels op hun
gebruikelijke uren).
- Heropening van indoor sportfaciliteiten, sportcentra en
zwembaden: 30% capaciteit.
- Beperking van groepen:
maximaal 4 personen in
openbare ruimtes en in privéruimtes alleen samenwonenden.
- Educatieve vrijetijdsbesteding:
Buitenschoolse activiteiten /
vrijetijdsbesteding voor
jongeren worden hervat met
een capaciteit van 30% en
maximaal 10 personen.

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

April 2021

De Verhalen
De Dag

- Ceremonies: maximaal 1/3 van
de capaciteit, maximaal 20
personen buitenshuis en 15
binnenshuis.
- De regionale lockdown van de
Valenciaanse Gemeenschap
wordt gehandhaafd.
- De avondklok van 22:00 uur
wordt gehandhaafd.

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
Weer open, Hoera
Het kostte ons enig aandringen en zeuren
bij Jessica Gommans, de verantwoordelijke wethouder van La Nucia, maar er
kwam toestemming. Ons argument was
dat we nu toch echt open moesten en ook
konden omdat de restaurants ook groen
licht hadden gekregen.
Wel moetsen we ons natuurlijk aan de
maatregelen houden volgens Coronarichtlijnen en niet meer dan 50% van de
leden toelaten die we normaal binnen
kunnen hebben en dan ook nog de mondkapjes.
Maandag 22 maart was het zover.
We verwelkomden de leden met een gratis
kopje koffie en heerlijke moorkop.
De vraag was wel even hoeveel koop je er
dan in? Als het tegenvalt hebben we een
paasbrunch met moorkoppen...
Hoeveel mensen zijn er nog in Spanje en
hoeveel durven er al?
Natuurlijk is er een aantal al gevaccineerd,
maar velen ook nog niet.
Vertrouwend op eigen verantwoordelijkheid zagen we hele drommen mensen
binnenkomen.
De ouderwetse drukte en gezelligheid
werd weer zichtbaar. Gelukkig was het
stralend weer zodat ook op het terras
heerlijk gezeten kon worden.
Keurig aan tafels van 4 personen.
Wat was hier behoefte aan. Zeker voor
degene die in dit jaar hun dierbare zijn
verloren. Even van je af praten.
Alleen maar heel blije gezichten gezien,
wat een feest.
Annemieke
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La Primavera weer begonnen

Eindelijk is het dan zover en de lente is na
maanden van wachten eindelijk begonnen.
Het was op veel plaatsen langs de Middellandse Zee een vreemde winter met veel
regen, wind, storm en hagel en ook bij de
start van de lente dit jaar is het weer anders
dan normaal. Maar met de lente of primavera in het Spaans moet daar een einde aan
komen.

Veel mensen houden van de lente omdat
het lijkt dat alles weer enigszins tot leven
komt en de lente wordt vaak samen met de
herfst als beste jaargetijden gezien om het
dan minder drukke Spanje te bezoeken (in
normale tijden).

Twee lentes
Eigenlijk zijn er twee lentes, een
meteorologische of klimatologische lente
20 Maart is de lente officieel om 10.37 uur en een astronomische lente. De klimatolobegonnen. Een periode van het jaar waar
gische lente is al op 1 maart begonnen en
veel mensen naar uitgekeken hebben en
eindigt op 31 mei. In 1730 werd besloten
die dan eindelijk is gekomen.
om voor de meteorologie hele maanden te
nemen want dat was makkelijker. De lente
De lente zal dit jaar 92 dagen en 18 uur
die de meeste mensen vieren is de astronolang, iets meer dan 3 maanden dus, gaan
mische lente waarbij de dag en de nacht
duren voordat de zomer op 21 juni zal
even lang zijn.
beginnen. Een week later in de nacht van
27 op 28 maart wordt de klok een uur
Deze treedt elk jaar op rond 20 maart op
vooruit gezet naar de zomertijd.
het noordelijk halfrond en rond 23 september op het zuidelijk halfrond. Op deze data
gaat de zon door het lentepunt en de dag
Prima en vera
In het Spaans heet de lente “primavera”
en de nacht zijn ongeveer even lang. Tijwat opgedeeld kan worden in “prima” en
dens de lente worden de dagen steeds
“vera” wat letterlijk “el buen tiempo” of
langer.
goed weer betekent, een van de vier jaarDe lente eindigt met de zomerzonnewende
getijden die samen met de winter, zomer
(rond 20 juni op het noordelijk halfrond en
en herfst een jaar rond maken. In het
21 december op het zuidelijk halfrond).
Nederlands is het woord “lente” een oude Dat is het moment dat de zon het hoogste
afleiding van “lang” en heeft het betrekaan de hemel staat.
king op het lengen van de dagen.
Lees verder op pag. 32 klik hier
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Weetjes
Vaseline wordt veel gebruikt in het verzorgen van de droge en
eczeem gevoelige huid. Het heeft namelijk een occlusieve werking; dit
betekent dat het een laagje over de huid legt waardoor vocht minder
uit de huid kan verdwijnen. Dit helpt ontzettend goed om een beschadigde huidbarrière te verbeteren.
Onderstaand nog een aantal goedkope oplossingen en practische
toepassingen met behulp van dit middel.
Schoenpoets
Geloof het of niet, vaseline werkt perfect om jouw schoenen er
zo lang mogelijk nieuw uit te laten zien! Houd je schoenzolen
vlekkeloos door er een beetje vaseline op te smeren. Je kan je
leren schoenen ook poetsen door er wat vaseline op te doen.
Dit werkt bijvoorbeeld ook op een leren jack om de kwaliteit
goed te houden.
Ring van je vinger krijgen
Oeps, heb je een ring geprobeerd die nu vast zit? Geen paniek,
er is een gemakkelijke oplossing! Smeer wat vaseline op je
vinger en beweeg de ring langzaam van je vinger. Je zult zien
dat de ring er heel gemakkelijk af zal glijden.
Muggenspray
Geen muggenspray bij je maar wel last van die vervelende
insecten? Smeer jezelf dan in met wat vaseline. De geur van
petroleum (dit is het werkzame stofje in vaseline) schrikt muggen en andere insecten af. Dit is een super werkzaam alternatief voor dure muggenspray’s.
Parfum
Je kent misschien wel, je hebt ‘s ochtends je favoriete geurtje
opgespoten, maar ruikt hem na een paar uur al niet meer. Wij
hebben de oplossing voor je! Smeer eerst een laagje vaseline
op je huid en spuit daarna de parfum op. De vaseline is dan een
soort beschermlaagje waardoor de geur niet te diep in je huid
trekt en je veel langer van de heerlijke geur kunt genieten.

DIGITAL CALPE
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Piepende scharnieren
Erger jij je ook zo aan het piepende geluid van de scharnieren,
zodra je de deur open doet? Een tip om dit nare geluid tegen te
gaan is de scharnieren in smeren met vaseline. Gebruik een
klein kwastje om alle plekken te bedekken en je bent direct van
het gepiep af.

Avenida de Ifach 11 Calpe 03710

Pagina 27

Pagina 28

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

April 2021

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 44

April 2021

Dit restraurant doet haar naam eer aan. Buena Vista heeft een prachtig uitzicht op zee en
met de mooie blauwe kussens op de stoelen is het hier echt gezellig zitten.
Toch moeilijk om in deze tijd een restaurant te hebben, d.w.z. veel restaurants en weinig
klanten. Daarom maar voor een Nederlands restauant gekozen. Ik maak wel gebruik van
de korting die je als NCVB lid krijgt. Voor het dagmenu betaal je maar € 12,50 i.p.v
€14,95. Je blijft een Hollander!

www.eurocarslanucia.com

Buena Vista
Conde de Altea
Altea

Beoordeling
Sfeer
7,2
Eten
7,1
Bediening 7,5

Op alle tafeltjes staat een flesje ontsmettingsgel en een peper en zout
stel. De bediening van het gehele terras wordt verzorgd door een
vlotte leuke serveerster. Ze is snel en accuraat en bezorgt al vlug een
roseetje (een mooie Shiraz) voor mij en een Verdego voor mijn partner (beide €2,75) ook een watertje zonder prik (€ 2,00) met 2 glazen.
Tijdens deze zonovergoten zaterdagmiddag begint een Spaanse
zanger met gitaar op de boulevard net tegenover het restaurant zijn
deuntjes te spelen.
We gaan beiden voor het dagmenu het voorgerecht is een vissoep
met mosselen. Deze wordt geserveerd in een “bowl”. De soep is vrij
pittig van smaak en is mooi gevuld en er liggen 3 stukjes lekker vers
stokbrood bij. We zitten echt te genieten op dit terras.
Als hoofdgerecht hebben we gekozen voor de tong. Als we deze
krijgen voorgezet ziet het bord er mooi uit de tong was groot genoeg
en het bord was verder gevuld met sla, tomaat, een bolletje huzarensalade, lekkere dressing en frites. Mooi verzorgd geheel, dat we smakelijk verorberen. We zijn blij met onze keuze en ik bestel nog een
roseetje. Deze vind ik lekkerder dan de witte Verdego.
Ik heb al aangegeven dat de bediening geweldig was en we bestellen
de koffie (€ 1,90). Als we het terras rondkijken zien we dat tafeltjes
worden schoongemaakt als gasten zijn vertrokken. We vragen om de
rekening en krijgen limoncello als chupito.
We blijven nog even zitten om van deze plek op de boulevard te
genieten. We hebben lekker gegeten.
Tja het bedrag voor het menu was inderdaad € 12,50.
Bedankt NVCB en Buena Vista. Kortom een lekker menu voor een
leuke prijs op een fijne plek.
Smulpaap Jean G
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delen van Catalonië, Valencia regio, Balearen, Murcia regio en Andalusië.
Dat wordt dan hoofdzakelijk gemeten langs
Hoe is de lente in Spanje
Ondanks dat veel mensen denken dat de
de kust aangezien het meer naar het binnenlente een mooie en warme tijd van het jaar
land vaak nog behoorlijk fris kan zijn, ook ‘s
is, klopt dat niet altijd. In maart, april en mei nachts. De temperaturen gaan vanaf 20
(de klimatologische lente) bijvoor-beeld is
maart tot 21 juni geleidelijk omhoog waarna
de gemiddelde temperatuur voor Spanje 13,6 de zomer het van de lente overneemt.
graden, uiteraard met uitschieters op bepaalde plaatsen maar het gemiddelde is niet echt Regen
hoog.
Dat de zon aanwezig zal zijn gedurende de
lente in Spanje is een ding wat zeker is maar
Daarnaast is er normaal gesproken veel neer- wist je dat het ook behoorlijk kan regenen
slag met een gemiddelde van 173 mm per
gedurende de lente? Gemiddeld valt er in de
vierkante meter aan regenwater. Het is
lente in heel Spanje 173 mm aan regen per
weliswaar niet de tijd van de meeste storvierkante meter maar er zijn delen in het
men maar de lente is wel de tijd dat er stor- land waar meer regen valt en delen waar
men voorkomen en vaak veel neerslag is.
bijna geen neerslag is.
Zo is het gebruikelijk dat het in het noordDaarnaast is de lente voor diegene die last
westen van het land meer regen valt terwijl
hebben van allergieën een van de verschrik- er langs de Middellandse Zee, dus het zuikelijkste momenten van het jaar. Daartegen- den en noordoosten van het land minder
over staat dat de temperaturen langzaam
regen valt.
omhoog gaan, alles begint te bloeien en het
goed vertoeven is in Spanje omdat het kliOver het algemeen zijn de droogste gebiemaat lekker is en het nog niet zo druk is als den in de lente de Canarische Eilanden, de
in de zomer (in normale tijden).
provincie Almería en Murcia. De meeste
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Vervolg pag. 27 Primavera begonnen

Lentedag
In Spanje wordt gesproken van een lentedag
of “día primaveral” wanneer de temperatuur
rond de 20 graden schommelt. Deze temperaturen worden in de lente-dagen het meeste
gezien langs de Middellandse Zee zoals in

stormen in Spanje zijn niet te merken in de
lente maar ook niet in de herfst en winter
maar gedurende de zomer, vreemd genoeg.
Klik hier om terug te gaan naar pag. 27

Op 23 maart hebben we weer de eerste
bridge middag gehad na de nieuw jaarsdrive op 5 januari, en nadat op 10 januari
alles dicht moest.
Velen van ons hebben wel wat thuis drives gedaan, maar de routine was er echt
uit. De computer en de tafel kastjes moesten weer worden opgeladen, en de paren
moesten mogelijk ook weer aan elkaar
wennen. Mogelijk hadden we daardoor
een verrassend winnend paar!
Maar het was goed elkaar weer te zien en
te spreken. Onze bridgeclub heeft een

gezonde dosis competitiedrang om zo
goed mogelijk resultaat te halen, maar
daarnaast de gezelligheid om elkaar op te
vrolijken en elkaar te ondersteunen in
deze rare covid-19 pandemie.

Heb je zin om ook eens mee te spelen,
neem nu Jose en Corrie in Nederland zijn,
dan contact op met
Rona (ronaengeorge@gmail.com) of
Aart (jokeaart@gmail.com).
We verwachten dat je dan wel een speler
bent met enige ervaring op bridge drives.
Je kunt je aanmelden als individu, dan
kijken we of er een andere speler is die
een partner zoekt, of als paar als je al een
(bridge) partner hebt.
Meestal bridgen we op de dinsdagmiddag
vanaf 2 uur en kun je je aanmelden tot
13.45 uur. In deze coronatijd beginnen we
echter om 13.00 uur en moet je je aanmelden voor 12.45 uur, omdat we voor zessen
klaar moeten zijn.
Meestal hebben we voldoende belangstelling om op de club door te gaan tot in de
maand juni. Daarna beginnen we weer in
september. Als je beginner bent en wilt
leren bridgen kun je ook contact opnemen
met ons. We kijken dan of er voldoende
belangstelling bestaat om een bridgecursus te starten.

Normaliter spelen we zes rondes van elk
vier spellen en hebben een pauze na drie
rondes. Daarom is het tijdens de speel
Graag tot ziens of horens,
rondes een serieuze bridgezaak maar kun- Rona Le Doux en Aart van Nes
nen we in de pauze meer aandacht aan
elkaar geven.
We spelen meestal op het overdekte terras, waar een prima conditie heerst om de
tafels voldoende ver van elkaar af te zetten, en aan de tafels voldoende afstand te
houden, om te voldoen aan de Covid regels.
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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

April 2021
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Martin Overdevest

€ 18.95

Menu Las Coronas
Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise
Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.
´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise
Garnalenkroket met whisky cocktailsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade
Varkenshaas medaillons met aardappelpuree en Calvados saus
Tagliatelle met kipfilet, bacon, rucola,
Parmezaan en pesto
Thaise viskoekjes geserveerd met salade
en een zoete chili saus
Chocolade brownie met roomijs
Mandarijn sorbetijs
Koffieijs met koffie likeur

Wat zijn de voordelen van een goede privéziektekostenverzekering?
Er is geen wachttijd (*) voor consult aan
dokter en specialisten (seguridad social/
ziekenfonds: 3 – 6 maanden).
(* 6 maanden wachttijd voor prothesis, niet
-urgente levensvitale chirurgische ingrepen
en ziekenhuisopname).
Indien men van een andere privé maatschappij komt, zijn deze wachttijden niet van
toepassing.
Meer dan 20.000 artsen en specialisten en
1.000 hospitaals (HCB / IMED / Teknon /
Quiron / Ruber, etc.)
Second opinion
Wereldwijde dekking voor urgente medische kosten tot € 20.000, 180 dagen
achteraansluitend en repatriëring
Rehabilitatie en fysiotherapie zonder max.
aantal sessies
Podoloog: geen limiet aantal sessies per
jaar
Jaarlijkse check-up (urologie en gynaecologie)
Behandelingen met kortingen: acupunctuur, orthopedie, homeopathie, chirugie bijen verziendheid
Tandarts: jaarlijkse controle, reiniging,
röntgenfoto’s en kortingen voor verdere
behandelingen etc,
Maximale leeftijd voor toelating: 75 jaar.
Voor meer informatie over verzekering bij
Martin Overdevest van CBKexpat Albir:
maandag van 11.00 – 12.00 H. op de club of bel
0034.603235885 / email: martin@cbkexpat.com

Huisgemaakte lemon cheescake
Koffie of thee

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

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

EURO

uw vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

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

Uitstralende pijn in het been.....
In de praktijk komen klachten in rug het meest voor. Dit kan
gepaard gaan met uitstralende pijn in een of beider benen.
Deze uitstralende pijnen worden veroorzaakt door irritatie of
beschadiging van de zenuw. Dit ontstaat als een zenuw langdurig onder druk staat, zoals bij een hernia of als een wervel
tegen de zenuw duwt.
Vaak is de betreffende zenuw al langere tijd
bekneld en worden de symptomen zoals pijn,
tintelingen, doofheid en minder kracht veroorzaakt doordat de wisselwerking van de signalen
tussen de hersenen en het desbetreffende
lichaamsdeel niet goed doorkomen. De zenuw
doet dus makkelijk gezegd zijn werk niet naar
behoren. Het is te vergelijken met een elektriciteitsdraad waarvan de omhulsel is beschadigd en kortsluiting maakt. Mensen klagen
over pijn in de benen tijdens lopen, tintelingen of
pijn bij zitten, pijn in de bil uitstralend naar de
knie en zelfs helemaal tot in de voet(en).

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

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

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

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

Hoofdgerechten :

13.00 uur
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

Dit probleem kan worden opgelost door de
oorzaak van de inklemming van deze zenuw
weg te nemen, dus de druk op de zenuw weg te
nemen. De zenuw kan in verschillende plaatsen
bekneld zijn; in de wervelkolom, in het bekken
en in de bilregio. Het is van essentieel belang de
werkelijke plek van beknelling vast te stellen.
Vaak wordt te snel de schuld gegeven aan
uitstulpingen, hernia ́s of slijtage van de tussenwervelschijven in de wervelkolom en wordt de
verkeerde behandelmethode gestart. Meer dan
eens ligt de oorzaak net buiten de wervelkolom,
zoals inklemming van de Ischiaszenuw in het
bekken.
Deze zenuwinklemming geeft uitstraling in het
been meestal tot aan de knie met pijn in de bil.
De aandoening wordt veelvuldig foutief gediagnosticeerd als zijnde een hernia.

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

Wij merken in de praktijk dat mensen te lang
met dit soort klachten rondlopen, soms jaren,
voordat de juiste diagnose wordt gemaakt. Onze
kliniek is gespecialiseerd in het diagnosticeren
en behandelen van deze klachten.
Door middel van Chiropractische technieken als
manipulaties, mobilisaties, bindweefsel/spiertechnieken en aanpassingen in de houding kan
de druk van de betreffende zenuw worden
weggenomen. Wel moet daarna de zenuw herstellen.
De zenuw is na inklemming beschadigd en zal
in zijn geheel moet herstellen na het wegnemen
van de oorzaak van de druk. Dit is een langzaam proces en dit betekent dus, dat na het
wegnemen van de oorzaak van de uitstralende
problemen, het enige tijd duurt voordat de
zenuw zijn werk weer volledig en zonder pijn
doet. Dit proces kan wel worden versneld door
het nemen van vitamine B tabletten en het
injecteren van Vitamine B12. Verder is er géén
andere therapievorm die een ingeklemde zenuw
vrij kan maken.
In onze kliniek combineren wij Chiropractie,
houdingsoefeningen en het nemen van voedingssupplementen om dit soort problemen met
groot succes te verhelpen door alle aspecten
van het probleem aan te maken. Indien nodig
maken we gebruik van röntgen en MRI onderzoek om onze diagnose te ondersteunen.

Voor informatie bel met onze kliniek in Calpe, tel: 965 875 917
of Altea, tel: 965 841 950
Quiropráctica - Jason Gast (Doctor in Chiropratic)

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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Drs. Bedrijfseconomie, Beëdigd makelaar

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

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

Cover
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Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Eyedoctor
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35
36

Fresno
HCB

38
4,26

Denk in deze
moeilijke tijden
ook aan onze
adverteerders!

Ingeborg Posthuma
Kuijper verhuizingen
Liberty Seguros
Nico Verhuizingen
Restaurant d’els Artistes
Restaurant Buena Vista
Restaurant LaCena
Restaurant El Castillo
Restaurant Las Coronas
Restaurant Nuevo Alcazar

Tarieven
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Binck Bank
Buro Thuiszorg Montebello
Clinica Dental
De Week

April 2021

38
39
8
30
36

Ga er eens een keer
extra eten of maak 2
gebruik van hun
18
diensten!
14
34
10

Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur

32
28
12
10

Totays

20

Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen

37
24

Zorgservice Flor
Zuster in huis

16
20

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 Wandelen
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Wie dagelijks wandelt, valt over het algemeen makkelijker in
slaap en wordt ’s nachts minder vaak wakker. Wandelen werkt
namelijk ontzettend ontspannend. Een goed idee om vanavond na
het eten nog een wandeling te maken dus!
Stoelgang
Wellicht heb je het al eens gemerkt, maar wanneer je beweegt (en
vooral wanneer je wandelt), worden je darmen op gang gebracht.
Wandelen stimuleert de stofwisseling. Heb je snel last van
obstipatie? Dan is een dagelijkse wandeling dus zeker een goed
idee.

Hierna verder alleen nog vervolg-pagina´s van artikelen in
deze Por Favor!

Diabetes
Onderzoek wijst uit dat de kans op diabetes (dan hebben we het
over type 2) met maar liefst 58 procent wordt verlaagd als je
dagelijks een wandeling maakt.
Langer leven
Uit een andere studie blijkt dat wie wekelijks (slechts) 150
minuten loopt, 20 procent minder kans had tijdens het onderzoek
te overlijden. Even voor de goede orde: het onderzoek duurde 13
jaar en er werden bijna 80.000 vrouwen en 60.000 mannen
onderzocht.
Gezond gewicht
Wie dagelijks wandelt, verkleint logischerwijs ook de kans op
overgewicht. Met één uur wandelen verbrand je al snel 240
kilocalorieën.
Betere longen
Als je dagelijks wandelt, bouw je conditie op. Zover
waarschijnlijk niets nieuws. Maar dat betekent ook dat je het
vermogen van je longen om zuurstof op te nemen, vergroot.
Goed voor de geest
Dat zijn de fysieke gezondheidsvoordelen. Maar wandelen heeft
ook veel mentale gezondheidsvoordelen.
Wandelen zorgt voor eureka-momentjes, (het is niet voor niets dat
sommige ceo’s wandelend vergaderen), het zorgt voor
ontspanning (handig wanneer je veel stress of prikkels ervaart) en
het verbetert het humeur.
Terug naar pagina 21 klik hier
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Remco Campert

De jongen met het mes
Je stampte met je voet op de grond en er was een feest. 's
Zomers en 's winters geurden de avonden en de nachten naar
alcohol. Om drie uur 's nachts was niets meer onmogelijk: je
kon een handstand maken op een jeneverfles, vliegen naar
New York, boerenknecht worden en tussen het koren liggen,
schatrijk worden van vandaag op morgen en jaren later, vol
champagne, sterven in een zwembad op een maanloze nacht. 's
Zomers, als de ochtend kwam met vogels en schone straten en
een bleke zon, reed je weg naar het strand, je hand zweette
zout en alcohol en drukinkt van het verse ochtendblad, dat je
had gekocht. In de avond kwam je loodzwaar thuis, schoenen
vol zand, warhoofd vol hoofdpijn: je had een meisje geslagen,
met een vriend gebroken, gelachen en geschreeuwd, je pupillen
wijd, zwarte poelen, geplaagd door zwermen muggen. Je
gedachten waren uiteengevallen in losse woorden,
sleutelwoorden, die je onophoudelijk mompelde, omdat je
bang was er niet meer te zijn, als je ook die woorden nog
vergat. En je viel in slaap tot het volgende feest je wekte. Dick
legde zijn hand op Wessels schouder. 'Er zijn hier mensen die
niet drinken' zei hij. 'Waar dan?' vroeg Wessel. 'Daar op de
divan zit er een,' wees Dick. 'Die lange? Wie is dat? Wat doet
hij hier?' 'Het is een vriend van Erik. Erik heeft hem
meegenomen. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom,
dat hij niet drinkt. Er zijn tenslotte grenzen.' 'Volkomen gelijk,'
zei Wessel. 'Erik,' zei hij, toen hij Erik had gevonden. 'Erik, op
de divan zit een lange jongen, die niet drinkt. Er wordt
gefluisterd dat jij hem hebt meegenomen. Wie is het en wat
doet hij hier, als hij niet drinkt?' Erik keek naar de divan. 'Dat
is een heel gekke jongen,' zei hij. 'Een fotograaf.' 'Waar is zijn
camera?' vroeg Wessel. 'Juist,' zei Dick. 'Ook dat nog.' 'Die
heeft hij niet meegenomen. Hij was bang dat hij kapot zou
gaan.' 'O,' zei Wessel. 'Was hij daar bang voor? En heeft hij
hem toen niet meegenomen? Is hij meer een
landschapsfotograaf?' 'Het is een heel gekke jongen,' hield Erik
vol. 'Fotografen zijn nooit gekke jongens,' zei Dick. 'Jongens
die bang zijn dat hun camera kapot gaat, zijn geen gekke
jongens. En ze zijn vreselijk ambitieus. Jongens die ambitieus
zijn, zijn nooit gekke jongens.' 'Ik hou alleen van
oorlogsfotografen,' zei Wessel. 'Hij maakt heel mooie foto's,'
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zei Erik. 'Wat fotografeert hij dan?' vroeg Dick. 'De
Leidsepleinjeugd,' zei Erik. 'De w‡t?' 'De
Leidsepleinjeugd.' 'Wat is dat?' 'Nou, die jongens die op
het Leidseplein rondhangen.' 'Waarom fotografeert hij
die?' 'Nou, zo maar.' 14 'Er is nooit oorlog op het
Leidseplein', zei Wessel. 'Nou, jullie zoeken het maar
uit, hoor,' zei Erik en liep weg. Wessel keek naar de
jongen, die op de divan zat. Hij hield iets in zijn hand
dat schitterde. 'Verdomme, hij heeft een mes,' zei
Wessel. 'Zie je dat, Dick? Hij is een jongen met een
mes.' 'Misschien is het dan toch wel een heel gekke
jongen,' zei Dick. 'Maar hij drinkt niet. Dat blijf ik
onvergefelijk vinden.' Ze liepen naar de jongen met het
mes toe. Dick had een fles jenever bij zich. Voor de
jongen bleven ze staan. 'Ik ben Wessel,' zei Wessel. 'En
hij is Dick. Ik ben de gastheer. U bent de gast. Tot zover
is alles duidelijk. Maar nu: wat is je voornaam?' 'Oscar,'
zei de jongen. 'Dick,' zei Wessel. 'Vraag eens wat Oscar
drinkt.' 'Ik drink niet,' zei de jongen. Hij keek naar het
scherpe, blinkende lemmet van zijn mes. 'Je ziet het
allemaal maar eens aan, nietwaar?' zei Wessel.
'Nauwelijks,' zei de jongen. 'Je hebt natuurlijk genoeg
aan je mes,' zei Dick. 'Zo ongeveer,' zei de jongen. 'Een
mooi mes,' zei Wessel. De jongen keek er naar alsof hij
het voor het eerst in zijn handen hield. 'Gaat wel,' zei
hij. 'Volgens je vriend Erik ben jij een heel gekke
jongen, Oscar,' zei Wessel. 'Is dat waar?' De jongen
haalde zijn schouders op. 'Hij voelt zich gevleid,' zei
Dick. 'Maar hij wil het niet laten merken.' Hij zette de
fles aan zijn mond en nam een slok. 'Heb je dat mes
altijd bij je?' vroeg Wessel. De jongen antwoordde niet.
'Kun je ermee gooien?' De jongen knikte. 'Kun je raken
wat je wilt?' 'Ja,' zei de jongen. 'Weet je het zeker?' 'Ja'!
'Als wij je iets aanwijzen, raak je het dan?' 'Ja.' 'Dat
zullen we hebben. Kom mee, Dick,' zei Wessel. 'Wat
wil je doen?' vroeg Dick. 'lets moois. Waar is Bella?
Heb je Bella gezien?' 'Daar danst ze.' 'Bella! Kom eens
hier!' 'Een leeuwin,' zei Dick. 'Twintig jaar en het
gezicht van een dure hoer van veertig.' 'En haar stem,'
zei Wessel. 'Een geweldig schor geluid. De stem van
een oude dronken schilder.' 'Een waanzinnig feest,
Wessel!' baste Bella. 'Ben je erg dronken, Bella?' vroeg
Wessel. 'DrÚnken?! De hele waanzinnige week ben ik
al dronken. Van het ene waanzinnige feest naar het
andere. Een waanzinnige week. WËrkelijk.' 'Zie je die
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jongen daar op die divan? Dat is een heel gekke jongen.'
'Een waanzinnige jongen.' 'Die jongen heeft een mes.'
'Waanzinnig, zeg.' 'Hij kan ermee raken wat hij wil. Zie
je die vlek daar op het behang? Die kan hij raken als hij
wil.' 'Waanzinnig goed, zeg. Wat een waanzinnig mooi
verhaal.' 'Hij heet Oscar. Hij drinkt niet, daarom kan hij
zo goed met dat mes gooien.' 'Waanzinnig, zeg, die
jongen met dat mes, waanzinnig.' 'Nu wil hij ons graag
bewijzen, dat hij zo goed kan gooien, dat begrijp je wel.'
'Natuurlijk, zeg, waanzinnig.' 'Maar wij vinden het
leuker als hij niet op dode voorwerpen gooit. Dat is niet
boeiend.' 15 'Nee, natuurlijk niet, zeg.' 'Dat is saai.' 'Dat
is waanzinnig saai, zeg.' 'Het leek ons boeiender als hij
op jou gooide.' 'Op mij? Waanzinnig, zeg'. 'Nou ja, niet
Úp je, maar vlak naast je, op een plek die wij aanwijzen.
Zoals in het circus.' 'Een waanzinnig mooi plan.' 'Maar
naakt natuurlijk.' 'Natuurlijk. Een waanzinnig goed idee,
zeg. Die waanzinnige jongen met dat mes.'
'Waanzinnig,' beaamden Wessel en Dick. Met Bella
liepen ze naar de jongen toe. 'Je moet op haar gooien,
zoals in het circus,' zei Wessel. De jongen keek even
naar Bella, bloosde, stond toen langzaam op, het mes in
zijn hand. 'Mij best,' zei hij. 'Hij is cool,' zei Bella. 'Hij
is waanzinnig cool.' 'In de gang,' zei Wessel. 'Daar is de
meeste ruimte.' Met zijn vieren liepen ze naar de gang.
'Alles uit?' vroeg Bella. 'Ja,' zei Wessel. 'Waanzinnig,
zeg. Waanzinnig mooi.' Ze begon zich uit te kleden.
'Die muziek moet uit,' zei de jongen met het mes. Dick
ging naar binnen en even later hield de muziek op en
kwamen de anderen nieuwsgierig de gang opdrommen.
'Ga allemaal maar op de trap staan,' zei Wessel. 'En
denk er om, doodse stilte. We moeten een mes kunnen
horen vallen.' 'Waanzinnig,' bromde Bella. Ze had haar
kleren uit. Wessel stelde haar tegen de keukendeur op.
'Je moet zelf je afstand maar bepalen,' zei hij tegen de
jongen. 'Wat gaat er in godsnaam gebeuren?' vroeg Erik,
die bij de anderen op de trap stond. 'Zul je wel zien.' 'Ze
moet geblinddoekt worden,' zei Dick. Hij pakte zijn
zakdoek en deed die Bella om. De jongen ging op
twintig passen afstand van Bella staan. Hij hield het mes
bij de punt van het lemmet vast. 'Waar moet ik gooien?'
vroeg hij. 'Ik zal het je wijzen,' zei Wessel. 'Jullie zijn
gek,' riep Erik, die eindelijk begreep wat er ging
gebeuren. 'Waanzinnig gek,í riep Bella terug.
'Waanzinnig idee.' Wessel liep naar Bella toe. 'Doe je
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benen eens wat van elkaar,' zei hij. Hij wees een plek
aan hoog tussen haar dijen. 'Daar moet je gooien,' zei hij
tegen de jongen. 'Zo hoog mogelijk.' Met zijn nagel
maakte hij een krasje in de verf van de deur. 'Je kriebelt
me waanzinnig,' zei Bella. 'Doodstil blijven staan,' zei
Wessel. 'Niet bewegen.' Hij deed een paar stappen opzij.
'Niet bewegen,' zei hij nog eens. 'Ja, Oscar, gooi maar
als je zin hebt.' ledereen hield de adem in. De jongen
hief zijn arm omhoog, zijn gezicht strak, zijn lichaam
ontspannen. Toen, met een nauwelijks merkbare
beweging van zijn arm, liet hij het mes los. Bijna vrolijk
sprong het uit z'n hand, buitelde blinkend door de lucht,
een doelbewuste vis, en sloeg in het hout tussen Bella's
benen, waar het sidderend bleef staan. Niemand zei iets.
Pas toen het mes niet meer bewoog, begonnen ze
allemaal door elkaar te praten. 'Is het gebeurd?' vroeg
Bella. 'Niet bewegen!' riep Wessel. 'Anders snijd je je.'
16 Hij trok het mes uit het hout en gaf het aan de jongen
terug. 'Waanzinnig,' zei Bella, terwijl ze de blinddoek
afdeed. 'Toch jammer, dat hij zijn fototoestel niet bij
zich heeft, dan had hij het meteen kunnen fotograferen,'
hoorde Wessel Dick zeggen. 'Een waanzinnig gevoel,'
zei Bella. 'Alsof iemand er tegen blies. Net alsof iemand
er tegen blies. Wat een waanzinnige jongen is dat.' Ze
ging naar de jongen toe, sloeg haar armen om zijn hals,
drukte zich tegen hem aan en kuste hem op zijn mond.
Daarna zei ze bewonderend: 'Hij is waanzinnig cool.
Het kan hem allemaal niets schelen.' De jongen bloosde
weer. Toen, terwijl hij verlegen glimlachte, legde hij
zijn linkerhand voorzichtig op Bella's blote schouder;
zijn andere hand, waarin het mes, hield hij, bang om
haar te zullen snijden, krampachtig naar achteren.
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