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Inhoud
Overzicht vaste activiteiten

Voorzitter
René Oosterbroek
Tel. 0034 642 799 488

Menu voor leden van de NVCB: € 12.50!

Rekening IBAN
ES34 0075 1294 6506 0005 2973
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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

Oktober 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

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
Hieronder de voorlopige evenementenlijst voor de komende
maanden, er kan nog van alles bijkomen maar dat hoort u bijtijds.

Beste mensen, welkom bij NVCB.
Deze eenmalige gedrukte uitgave is bedoeld
voor onze toekomstige nieuwe leden.
Bij deze heet ik u van harte welkom in ons
verenigingsgebouw.
Wij zijn dus de NVCB en die letters staan voor Nederlandstalige
Vereniging Costa Blanca. Wij zijn een vereniging zonder winstbejag en werken uitsluitend met vrijwilligers. Zonder deze belangrijke mensen kan de vereniging niet bestaan.
Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar mensen die wat voor het
verenigingsleven voelen.
We gunnen het iedereen om lid van een gezellige club te zijn met
veel activiteiten. Bovendien zit het er dik in dat u daardoor ook uw
vrienden- of kennissenkring vergroot.
U zult zometeen lezen wat er allemaal wordt gedaan binnen de
vereniging en daar zijn we best trots op. Van het lidmaatschap van
70.00 euro per jaar hoeft u niet te schrikken als je ziet wat er allemaal mogelijk is.
Op mooie zonnige dagen kunt u heerlijk genieten op ons mooie
buitenterras. Wij hebben ook een professionele keuken in het clubgebouw waar we heerlijke maaltijden bereiden, en aan het eind
van onze inloopochtend op maandagmorgen, is er een heerlijk 12
uurtje.

EVENEMENTEN VOOR SEIZOEN 2021-2022 (tot jan. 2022)
OKTOBER
02
ZATERDAG

OFFICIELE OPENING

van het NVCB-seizoen, natuurlijk weer met
een hapje en een drankje!

17

ZONDAG

14.30

INDISCHE MAALTIJD

Weer heel lekker als altijd.

30

ZATERDAG

14.30

BBQ

nu ook met nieuwe vegetarische hapjes!

NOVEMBER
06
ZATERDAG

11.00

ROMMELMARKT

weer met een eenvoudige maaltijd, maar wel
heel lekker!

08

MAANDAG

10.00

ALV
Algemene Leden Vergadering.

18

DONDERDAG

14.30

LEZING

over het online verzekeren en meer.

25

DONDERDAG

DUITSE MAALTIJD/HAPJES
met geweldige wijn-reis vertellingen door de
inmiddels bekende George Reuchlin.

DECEMBER
04
ZATERDAG

14.30

KERSTBINGO

met maaltijd om 13.30 uur.

06

MAANDAG

10.00

KERSTstukjes

maken en zaal versieren

09

DONDERDAG

08.30

IKEA, plus Elche,

schoenenfabriek of Valencia

Ik weet niet waar uw voorkeur naar uitgaat maar er valt genoeg te
kiezen hier bij NVCB.

12

Weet, dat u van harte welkom bent!

19
25

Rene Oosterbroek, voorzitter.

10.00-15.00

ZONDAG

14.30

HIGH TEA

gemaakt door kok Martin

ZONDAG
ZATERDAG

15.00
11.00

KERSTDINER door Rein
KERSTINLOOP

Dit alles onder uitdrukkelijk voorbehoud.
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Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering

5 jaar Bello Horizonte

Maandag 8 november houden we weer
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U krijgt daarvoor natuurlijk
nog een uitnodiging .

Deze maand is het alweer 5 jaar geleden dat we ons grote clubgebouw aan
de carretera N332 bij Albir verlieten en
ons vestigden aan de carrer Lisboa in
La Nucia. De kosten in Albir werden te
hoog en het huurcontract bevatte grote
onzekerheden.
Hoewel het voor velen een pijnlijke gebeurtenis was, is het, ook achteraf, een
verstandig besluit geweest waar we nog
steeds geen spijt van hebben.

Elk lid kan zich aanmelden voor deelname aan het bestuur. Heeft u belangstelling laat dat dan even weten aan een
van de bestuursleden.

Ledenadministratie
Na meer dan tien jaar het technische
gedeelte van de ledenadministratie te
hebben verzorgd, geeft Wim Heijnen
het stokje over aan Cobi Fuchs.
Het bestuur bedankt Wim voor de perfecte manier waarop hij dat al die jaren
heeft gedaan.
Nieuwe leden kunnen zich als vanouds
aanmelden op elke maandagochtend.

Hoewel veel kleiner, is het huidige gebouw licht en gezellig en met het enorme terras ruim genoeg. De fantastische
keuken maakt ook veel goed.
Leden die al wat langer lid zijn zullen
nog wel regelmatig in het voorbijgaan
over de N332 en blik werpen op het
oude gebouw. Ze zullen dan wel geen
traantje hoeven wegpinken maar het
doet wel pijn dat het mooie grote gebouw nooit meer langere tijd serieus is
gebruikt.

Corona in het nieuwe seizoen
Hoewel we allemaal hopen dat alle
corona-ellende wel zo ongeveer achter
de rug is, gelden er toch nog wel enkele
maatregelen.
Ook al zal iedereen nu wel zijn gevaccineerd, wil de Spaanse overheid toch
dat we binnen een mondkapje dragen.
Ook de 1,5 meter afstandhouden was
eind september nog steeds verplicht.
Zoals het er nu uitziet, zullen ook deze
laatste beperkingen, zoals in andere
landen van de EU, snel worden
opgeheven.
Pagina 8
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NVCB Leden-enquête
Het is u hopelijk niet ontgaan dat we
vorige maand een digitale enquête onder onze leden hebben gehouden.
Het bestuur wilde meer weten over hoe
er over de vereniging wordt gedacht en
wat er volgens leden nog meer mogelijk moet zijn.
Er is een redelijke respons op de
enquête geweest. Ongeveer 50% van de
leden heeft de moeite genomen de
vragen te beantwoorden.
Op pag. 11 meer over de resultaten.
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Activiteiten

NVCB Enquête

De meeste activiteiten zijn al gestart,
maar na de open dag gaat het echt beginnen.
Bij deze gedrukte Por Favor krijgt u
onze flyer waarin alle activiteiten staan
vermeld.
Niet alles kan direct beginnen, we
blijven afhankelijk van mensen die de
betreffende kar willen trekken.

Tijdens de voorbereidingen voor dit
post-corona-seizoen kwamen er bij het
bestuur vragen op als; moeten we niet
eens wat veranderen of iets nieuws
bedenken .
Want hoe weet je of de leden nog wel
tevreden zijn over de vereniging in het
algemeen of het activiteiten- en evenementenaanbod in het bijzonder.
Verder zou het mooi zijn als we ook nog
wat meer vrijwilligers voor het verenigingswerk konden vinden.

Ook de wandelgroep gaat beginnen,
wilt u mee met deze pittige wandeltochten? Meldt u aan bij de Whatsapp.
groep via nr: 0031 654 335 278 van
Ruud en Mia Wijnoltz.

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN
LUNCHMENU € 16,50 p.p.

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

Tel.: 965 873 208

Ook voor Jeu de Boules kan meedoen
gemeld worden via Whatsapp. nr: 0034
603 165 922 van Cora Copier.

Alcazar
Openingstijden keuken:
Middag 13h-15h.
Avond 19h-23h.
MA-DI Gesloten.

Wilt u tennissen, dan is het beste om
zelf een tegenstander/partner mee te
nemen, via Whatsapp kunnen meerdere
partijen worden georganiseerd. nr: 0034
681 251 145.

Meedoen?
Voor alle activiteiten en evenementen
geldt dat elke maandagmorgen alle
informatie over een activiteit kan
worden gegeven en men zich er ook
voor kan aanmelden.

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

Voor evenementen krijgt ieder lid
bijtijds via e-mail een bericht met wat
er komen gaat en verdere bijzonderheden.
Bestuur
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Enquête

Het gaat beginnen!

Wat wel is begonnen is het biljarten,
nog sterker, dat is de hele zomer
doorgegaan!

RESTAURANTE nuevo
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Het is tegenwoordig gebruikelijk om
dan een vragenlijst rond te sturen om zo
een antwoord op die vragen te krijgen.
Wéér een vragenlijst zullen sommigen
wel hebben verzucht, maar gelukkig
hebben nog heel wat leden de moeite
genomen de vragen te beantwoorden.
De tevredenheid over de vereniging in
het algemeen, maar ook de sfeer en gezelligheid was men heel tevreden.
Wel wat opmerkingen over de wat afgelegen ligging zonder openbaar vervoer.
Er werden leuke suggesties gedaan voor
een nieuwe activiteit, zoals een kookgroep, een zangkoor en een boekenclub.
Ook schaken werd weer een paar keer
genoemd. We gaan hier zeker wat mee
doen.
Aanmeldingen om te komen helpen bij
activiteiten waren er ook behoorlijk
veel. Die mensen hebben al een bericht
gehad of krijgen dat binnenkort.
Iedereen hartelijk bedankt voor het
meewerken aan de enquête; het bestuur
kan ermee aan de slag,
Bestuur
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Vakantie in eigen land
Omdat het hier aan de Costa Blanca in
augustus veel warmer is dan ik verdraag,
besloot ik met mijn partner een appartement in het koelere noorden van Spanje
te boeken voor augustus.
Via een boeking bij Airbnb kwamen we
terecht in een appartement in La Coruña
1135 km verderop in provincie Galicië.
Wij zijn met de auto gereisd en hebben
tussendoor overnacht in Medina del
Campo ruim 600 km vanaf de start vanuit
Finestrat via Albacete.

De temperatuur in het noorden van Spanje
is tijdens de augustusmaand heel aangenaam ca. 23 graden met zon en vaak een
lekker windje. “Het regent vaak in La
Coruña” waarschuwde een kennis maar op
een klein buitje na geen regen gezien tijdens ons verblijf.
Het appartement lag in een buitenwijk van
Coruña maar Google Maps brengt je
overal. In de buurt van het appartement
lagen een paar leuke restaurants. Mercadona, de Carrefour en de bushalte bevonden zich op loopafstand.

Bezienswaardigheden La Coruña
Het belangrijkste deel van de stad ligt op een grillig gevormd schiereiland en op de landtong waarmee het is
verbonden. Bushalte Darséna de la Marina stopt bij het
beroemde havenfront.
Er staat een hele rij negentiende-eeuwse gebouwen,
waarvan de gevels, vier, vijf verdiepingen hoog, geheel bestaan uit glazen erkers. Aan deze gebouwen
heeft La Coruña zijn bijnaam Ciudad Cristal te danken, de Glazen Stad.
Verder op ligt de Plaza de Maria Pita, het centrum van
het gezelligheidsleven. Er zijn terrassen, een komisch
19e eeuws gemeentehuis en restaurants.
Aan de andere kant hiervan ligt het oudste deel van de
stad. Er zijn prachtige pleintjes en straatjes, er is veel
groen en er staan twee mooie oude kerken. Zoals in de
meeste Galicische steden vrijwel geheel uit graniet
opgetrokken.
En dan is daar, hoog boven de architectonische rimram, ver boven het stadsgewoel, de Torre de Hércules,
de trots van de stad. Het is de oudste nog functionerende vuurtoren van de wereld.
Er zijn 2 grote stranden waarlangs een
boulevard is aangelegd met fiets- en
wandelpaden met een totale lengte van
35 km.
Vervolg op pagina 15
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Vakantie in eigen land - vervolg pag. 13
Uitstapje
Santiago la Compostela ligt 75 km van La Coruña en
behoort tot de mooiste steden van Spanje. We kochten
een treinkaartje en kregen een vaste zitplaats toegewezen.
De binnenstad waar de vele bedevaartgangers elkaar ontmoeten is te voet te bereiken vanaf het treinstation.
Eten en drinken
Als je van vis houdt, zit je goed in La Coruña. Het populairste recept van Galicië is pulpo a terra (letterlijk:
feestoctopus).
Het Estrella biertje is volgens mijn partner het lekkerste
bier dat er bestaat!
Wat viel me op
Het openbaar is er goed. Schone bussen en treinwagons. Bussen rijden frequent op tijd en brengen je
naar alle delen van de stad. Zonder abonnement kost
het kaartje € 1,10. Jongeren staan spontaan hun zitplaats af voor ouderen als dat nodig is.
Iedereen droeg zowel binnen als buiten een mondkapje ook al was dat niet voorgeschreven, Trouwens
bij een vaccinatieplaats bij ons in de buurt stonden
dagelijks lange rijen met jongeren om zich te laten
inenten, wel met onderlinge afstand van 1,5 meter.
In restaurants paste de kok zonder problemen het dagmenu aan t.b.v. mijn glutenvrij dieet
In Coruña zie je vooral Spaanse toeristen uit b.v. Madrid die net als wij de warmte ontvluchten.
Conclusie
Deze vakantie in eigen land is goed bevallen. Op de terugweg hebben we nog gebruik gemaakt van een aanbieding om te overnachten in het chique hotel Palacio Aranjuez, een aanrader.
Volgend jaar ontvluchten we weer de warmte en proberen
we hoe het in Gijon is.
Marianne de Wit
Pagina 14
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Het “alternatief”.

Thuiszorg op elk niveau:

Nou we hebben het gedaan hoor, “op
weg naar Spanje alle snelwegen links
laten liguen” bedoel ik. Geen eindeloos
streepjes rijden dit jaar maar de alternatieve groene route door mooie dorpjes en
prachige valleien.
Wat een verademing! Geen files bij de
benzinepomp, geen files bij de peages en
zelfs geen files bij de toiletten, heerlijk
rustig!!

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.
Pagina 16

Urenlang zie je geen Jij met je alternatief...
sterveling, je gaat
over schitterende
wegen en door
slaperige dorpjes
waar niemand lijkt te
hoeven werken.
Het is trouwens nog
goedkoper ook, want
hier zijn de benzinepompen zonder de
maffiaprijzen van die aan de tolweg en
dat tikt aan!
Bovendien zijn die tolwegen zelf ook niet
gratis, ik heb wel eens uitgerekend dat je
aan tol ongeveer net zoveel geld kwijt
bent als aan brandstof! Voor een echte
Hollander natuurlijk bijna onverdraaglijk!

Oktober 2021

Nee, voor mij hoeft de “Route du Soleil”
niet meer!
Waar ik ook niet meer naar toe gaat zijn
die drukke stranden waar je eerst moet
vragen “schuif eens een stukje op” dan
kan ik ook liggen.
Ja je ben toch hartstikke gek om 2000 km
te rijden om 14 dagen plat in het zand te
liggen met je ogen dicht. Of zie ik het
verkeerd? Nou ieder zijn meug maar mij
zie je daar niet meer.
Ik heb dit jaar niet op
het strand liggen maffen maar mijn ogen
opengehouden. We
hebben heerlijke wandeltochten gemaakt
waarbij we zoveel
wilde asperges hebben
geplukt als we wilden.
Het staat overal, gewoon naast de
kerrieplantjes en echte rozemarijn!

Heerlijk rustig toch?

We zagen een slapend dorpje waar echt
iedereen in diepe slaap was. Het dorp lag
stil te sudderen in de zon en we hoorden
alleen de krekels. We werden er zelf ook
stil van. Fluisterend liepen we over een
oude brug en beklommen een ruïne van
een 15e eeuws bouwsel.

Het rijdt misschien niet zo snel en ook
zullen er wat kilometers meer gereden
worden, maar wat is er nou leuker dan na
een dagje ontspannen autorijden en overnachten in een leuk romantisch Frans
hotelletje zoals er zoveel zijn in die dorpjes.

Nu hoor ik je denken: dan ben je ook
hartstikke gek! 1500 km rijden en dan
een berg beklimmen. Nou wij vonden het
gewoon leuk!

Nee dan de saaie tolweg met koude, kale
Ibis of Novotels met hun hap-slik restaurants.

Janny
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Ieder z´n meug
nietwaar?
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Ontspanning
Sudoku en Schaken
Leest u de papieren PF, dan kunt u de
sudoku- en schaakspellen resp. spelen op
internet:

Leest u de digitale versie, dan op de
sudoku of het schaakbord klikken en er
opent zich een groter Sudokuveld of
een groter Schaakbord.

https://123sudoku.nl/sudokulib/generate.php?
https://www.shredderchess.com/play-chess-online.html

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

Lunch met een verse
rustieke baguette, verse
pasta, salade of
bijvoorbeeld een lekkere
saté met huisgemaakte
friet
€ 10,95 p.p.

Diner met keuze uit
diverse vlees en
visgerechten.
Of kies voor een
wisselend 3- gangen
menu vanaf
€ 15,95 p.p.

Geniet van een borrel met een lekker kaasplankje, bitterballen of met onze
pittige gehaktballetjes.

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

Crypto

Voor de echte brein-krakers onder ons hier een cryptogram. De oplossing en hints zijn
te vinden op website: https://puzzelclub.be/puzzels/1844.html
Op deze site zijn vele andere cryptogrammen te vinden en talloze andere spellen!
Leest u de digitale versie van deze PF dan alleen even op het cryptogram klikken!
U kunt dan direct spelen!

El Albir,
Av. del Albir 58, (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen
belt u met +34 966 864 190
Altea,
Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: +34 65 779 771
Calpe,
Calle Dinamarca 4, tel: +34 965 977 894
Altea
Carretera del Albir 20 Edificio Sol, Sotano
LaCena by Nola-Beach,
tel: +34 965 087 959
NU OOK: Moraira,
Avenida de La Paz 26 tel: +34 966 942 914
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Al geruime tijd woont of verblijft u in Spanje. Indien u of uw partner
niet meer zelfstandig thuis kan zijn, bent u op zoek naar een prettige
oplossing van zorg, waardoor u kunt blijven genieten van uw verblijf in Spanje.
Zuster in Huis, biedt 24 uurs zorg als een prettige oplossing.
Zuster in Huis werkt met Europese verzorgenden die speciaal voor u naar Spanje
komen en tijdelijk, bij u inwonen. Hierdoor is uw zorg persoonlijk en exclusief.

Iedereen die hond heeft of had, heeft
daar talloze verhalen over. Vanaf nu
elke maand een hondenverhaal voor de
hondenliefhebbers en zij die dat door
deze verhalen zullen worden.

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

De liefde van een hond

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

Oktober 2021

Hondenverhalen

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.

Jaargang 44

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

Pichou, een hondje van een bejaarde
Zweedse, is een week te gast. Dit bastaardmannetje met het formaat van mijn
hond Sophie noem ik vanwege zijn parmantig voorkomen drs.P.
Zijn bazin, vroeger zeker beeldschoon
en blond, heeft mij bij instructie een
volle doos met zes medicijnen gegeven.
De tienjarige drs.P wordt geteisterd door
vele ziektes en is vluchtgevaarlijk.
Daarom ligt hij altijd aan een lijn, goed
opletten is de boodschap.
Bij aankomst in CASEL is het liefde op
het eerste gezicht tussen Sophie en
drs .P. Ze kunnen niet buiten elkaar en
bij het voederen van de twee geliefden
moet ik een list bedenken.
Drs.P heeft van opwinding geen eetlust
terwijl zijn geliefde zoals altijd een
schrok-op is.
Om te voorkomen dat Sophie ook medicijnen binnen krijgt, is tijdelijke afzondering noodzakelijk. Huilend en
keffend protesteert drs.P. en staat hoog
op zijn poten tegen de deur te balen.
De tweede dag weigert de minnaar alle
medicijnen en gaat over op het voer van
Sophie.
Dat maakt mijn leven gemakkelijker en
ik denk dat die pillen, voor 80 Euro per
maand, flauwekul zijn.
Hij wordt rustiger omdat die pillen
kennelijk ook voor sexuele opwinding
zorgen.
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Je zou toch ook krankzinnig worden wanneer je de hele dag vastligt aan een lijn.
Om te bewijzen drs.P normaal is, wandel
ik met beide honden los de bergen in.
Daar is Sophie alle liefde vergeten en ze
blijft ze lange tijd hoog boven ons spoorloos. Jagen doet ze, althans, dat denkt ze.
Drs.P durft of kan zijn geliefde niet volgen en huilt met gespitse oren en sik in de
lucht. Wij horen het gepuf van Sophie
maar zien haar niet.
Opstandig weigert ze mijn commando´s
op te volgen alsof ze indruk wil maken op
drs.P. Die is braaf, doet wel wat ik vraag
en van weglopen is bij hem geen sprake.
Van al die tegenstrijdigheden doe ik
piekerend een siesta. De honden liggen
snurkend elk op een voet.
Leg mij maar eens uit:
Welke ontwerpfout heeft God gemaakt bij
de schepping van mannetjes en vrouwtjes?
Ajb 04.2011

Schrijf ook eens iets voor in de Por
Favor!
We zouden graag verhalen van leden
plaatsen in deze Por Favor. Belevenissen
uit vroeger tijden, fantasieverhalen waar
u al heel lang op loopt te broeden, maakt
niet uit.
Dus heeft u een leuk of interessant
verhaal dat geschikt is om in deze Por
Favor te plaatsen, mail het dan even naar
redactie@nvcb.net
Redactie
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Lees eens een goed kort verhaal!

Podcast: Zin in een sterk verhaal?

Deze keer een kort
verhaal van
Maarten
Biesheuvel.
Heel apart, absurd
en komisch!

Twee vrienden vertellen elkaar steeds
drie sterke verhalen waarvan er maar
een waar is. Welke is waar?
Klik op het plaatje hieronder.

Klik hier op het
boek en geniet!
In de papieren PF deze link overnemen:
https://www.dbnl.org/tekst/
_maa003197101_01/
_maa003197101_01_0096.php

In de papieren
versie van deze PF
deze link overnemen in uw
browser.
https://
podcastluisteren.nl/
pod/Sterke-Verhalen

Hier zijn veel andere Podcasts te vinden. Even via Google zoeken.
Podcasts De Verhalen De Dag NPO Radio 1 Boekenpodcast Zembla podcast

Wij willen het beter

De Ongelooflijke Podcast Miss Podcast en natuurlijk nog veel meer op Spotify!

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

DIGITAL CALPE

- De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
- Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
ch
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www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Foto galerij

Historische foto´s?
Het voorbije NVCB-seizoen heeft veel, wel heel aparte foto`s
opgeleverd. Mondkapjes…. (bijna) iedereen droeg overal en
altijd een mondkapje.
Niet leuk maar kennelijk wel effectief want er zijn geen gevallen
bekend dat onze leden elkaar op de club hebben besmet. Zelfs
bleef bijna iedereen gespaard voor griep en verkoudheid!
Leuk was het allemaal toch niet; hopelijk is het snel mogelijk dat
die mondkapjes een rariteit worden uit een vaag verleden.
Maar…. gelukkig hebben we de foto´s nog!
Redactie.
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10 Tips om af te koelen
In Spanje lopen de temperaturen flink op in de maanden juli, augustus
maar ook in september. Dan is het handig om te weten hoe je je lichaamstemperatuur onder controle kunt houden, want een zonnesteek of
uitdroging liggen op de loer. Lees hieronder 10 tips om af te koelen.
Koeltip 1: Drink geen ijskoud water, kruidenthee is beter.
Bij extreme hitte ben je al snel geneigd water met ijsklontjes drinken.
Maar dit heeft alleen maar een averechts effect. Het ijskoude water laat
je lichaamstemperatuur slechts tijdelijk dalen. Dit wordt waargenomen
door de thermostaat in je hersenstam. Deze thermostaat zorgt ervoor
dat je lichaamstempe-ratuur snel weer stijgt, met als gevolg dat je het
extra warm krijgt. Door bijvoorbeeld lauwwarme kruidenthee te drinken, gebeurt het tegenovergestelde. De hitte van de thee zorgt voor een
tijdelijke verhoging van je lichaamstemperatuur. Daar reageert je
lichaam op door je natuurlijke thermostaat lager te zetten.
Koeltip 2: Draag luchtige kleding met een lichte kleur
De kleur wit stoot hitte af en donkere kleuren nemen juist hitte op.
Verder denken veel mensen dat het beter om zo min mogelijk kleding
te dragen, maar een door zon verkleurde huid kan ook veel hitte
absorberen. Witte kleding dragen kan dus beter zijn dan geen kleding
dragen. Een zwart gekleurd petje dragen is funest. Je hoofd kan hierdoor oververhit raken.
Koeltip 3: Verzet je niet tegen de hitte
Als je wilt afkoelen, is het de truc om kalm te blijven en de hitte te accepteren. Door je erover op te winden, komt er stress vrij. Stress verhoogt je hartslag. Je zet je lichaam dus onbewust meer aan het werk,
met als gevolg dat je het nog warmer hebt. Blijf relaxed en houd je
lichaamstemperatuur stabiel.
Koeltip 4: Deel de dag in volgens een tropenrooster
Het kan helpen om je dagindeling aan te passen aan de hitte. Sta dus
vroeger op om de ergste hitte te vermijden. Probeer tussen 12:00 uur en
16.00 uur weinig te ondernemen. Hou dan bijvoorbeeld een siësta of
powernap.
Koeltip 5: Eet fruit
Je lichaam koelt af door te transpireren. Hiermee wordt de hitte uit je
lichaam gedreven. Tijdens het zweten verlies je het nodige vocht, maar
ook cruciale zouten die aangevuld moeten worden. Gelukkig bestaan er
genoeg fruitsoorten die dit vocht- en zouttekort kunnen aanvullen. De
beste vrucht hiervoor is de watermeloen. Maar ook de suikermeloen,
appels, mango, bananen, aardbeien, frambozen, blauwe bessen en
zwarte bessen zijn uitstekend afkoel voedsel.
Vervolg pagina 29.
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Vervolg pag. 27

Koeltip 6: Houd je huis koel
Houd je huis overdag volledig afgesloten. Wanneer het 's avonds af
begint te koelen en de buitentemperatuur onder de temperatuur van
binnen zakt, kun je het beste de ramen en luiken openzetten om het
huis af te koelen. Ga overdag niet uitgebreid koken of bakken. Ook
deze hitte blijft in je huis hangen. Want als je huis in de zomer opgewarmd is tot een bepaalde temperatuur, zal het die warmte nog lange
tijd vasthouden.
Koeltip 7: Leg een koud washandje in je nek
Een koud washandje in je nek kan erg verfrissend werken. Net als je
voeten in een teiltje water of je polsen onder de kraan houden.
Koeltip 8: Beperk gekruid eten, sigaretten, alcohol en cafeïne
Bepaalde voedingsmiddelen stimuleren de zweetklieren. Door de
consumptie van bijvoorbeeld pikante pepers gaat de hartslag omhoog. Je lichaam wordt dus extra aan het werk gezet, waardoor de
lichaamstemperatuur iets kan oplopen. Vervolgens geeft je lichaam
het signaal om af te koelen, waardoor je zweet gaat produceren. Als
het warm weer is, zit je daar natuurlijk niet op te wachten.

www.eurocarslanucia.com

Koeltip 9: Neem een lauwwarm(e) douche of bad
Een warme douche of bad heeft eigenlijk hetzelfde effect als een
kopje thee drinken. Met als bijkomend voordeel dat je je weer schoon
en fris voelt.
Koeltip 10: Matig met huidoliën en make-up
Huidoliën en make-up kunnen je lichaam te isoleren. Dat betekent
dat ze warmte vasthouden. Terwijl je met heet zomer-weer juist de
hitte uit je lichaam weg wilt drijven. Wees dus voorzichtig met dit
soort cosmetica. Daarnaast kunnen bepaalde cosmeticaproducten ook
een allergische reactie in de zon uit-lokken.
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Martin Overdevest

Al 20 jaar

Autoverzekering tussentijds stopzetten???
Wij ontvangen vaak de vraag of een autopolis tussentijds kan worden stopgezet.
Helaas moeten wij u vertellen dat er geen
verzekeringspolis ‘tussentijds’ kan worden
stopgezet of opgeschort. Dit lijkt onwaarschijnlijk, maar dat is het niet.
Het niet gebruiken van het voertuig is geen
reden om geen premie te betalen.
In de Spaanse verkeerswet staat, dat ieder
voertuig met een geldig kenteken, een dekking moet hebben; ook al staat deze niet op
de openbare weg.
Zelfs als de auto in een garage staat en
deze nog niet officieel is afgemeld bij de
Spaanse RDW (DGT) moet de verzekering
blijven doorlopen.
Wanneer kan ik de polis wel ontbinden?
Dat kan alleen bij verkoop, sloop of uitvoer
naar het buitenland. Hierbij dient u volgens
onderstaande te handelen:
Bij verkoop hebben we nodig: fotokopie
van ‘Justificante Profesional de
Tramitación de Vehiculos’ (voorlopig
overschrijvingsbewijs van voertuig bij
gestoria).
Een koop- / verkoopcontract wordt niet
geaccepteerd door de verzekeringsmaatschappijen.
Bij afvoer hebben we nodig: ‘Baja de
matricula’ (een bewijs van het sloopbedrijf dat deze het voertuig heeft ingenomen en zal worden afgevoerd bij
DGT).
Bij uitvoer hebben we nodig: fotokopie
van het nieuwe Europese kentekenbewijs, fotokopie van oude Spaanse
kenteken, fotokopie van keuringsbewijs/
factuur RDW.
Groeten en tot ziens op de club, Martin

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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Koop en Verkoop

Elke maandag inloop met hapje

Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net

Ook in dit seizoen zal elke maandagochtend “inloopochtend” zijn.
Iedereen is welkom, lid of geen lid.
Gewoon voor de gezelligheid, om
kennissen te ontmoeten of om informatie over de NVCB te krijgen. En
ja, u kunt zich ook aanmelden voor
een NVCB lidmaatschap.

————————————————
Te koop
IKEA Pax Kledingkasten
100 x 235 x 60 (2x) kleur wit met indeling voor
hand en leg (manden). Als nieuw. Gekocht voor
€ 759. Nu voor € 295. Zelf demonteren en
ophalen. Tel. +31651514115
—————————————————–
ARZBERG onderdelen porseleinen servies
6 koffiekopjes met schoteltjes (€ 7,50) Roomstel (€ 5,-) 8 onderzetborden 31 cm (€ 12,50),
Sauskom (€ 2,50). Alles in perfecte staat.
Tel. +31651514115
—————————————————–
2 APILCO Expressokopjes
Groen met gouden randje + schoteltjes. In
perfecte staat. (€ 5,-).
Tel. + 31651514115
—————————————————–
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
—————————————————–-

Lid worden?

Dat kan ook door eenvoudig
€ 70,- over te maken naar
banknummer:
ES34 0075 1294 6506 0005
2973
t.n.v. Penningmeester NVCB
Wel even vermelden:
“lidmaatschap 2021-2022”
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Rond 12 uur is er altijd een lichte
lunch of een
lekker hapje
verkrijgbaar.
Bijna altijd ook
soep of iets
speciaals van
de dag.
Als er
voldoende
menskracht is,
worden er ook
afhaallunches
gemaakt. Wel
uitsluitend
voor leden van de NVCB!
Maandagochtend is ook een vaste
biljartochtend en ook van de Jeu de
Boulers is maandagochtend de vaste
jeu de boulesochtend.
Redactie
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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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
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Special Las Coronas
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€ 18.95

Menu Las Coronas
Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise
Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.
´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise

La Clau
Calle Garganes 8
Local 2
Altea
tel. 648588350

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

Beoordeling
Sfeer
6,6
Eten
7,5
Bediening 7,2

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

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

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818

Net voordat de lockdown voor restaurants enz. werd afgekondigd
(januari) hadden wij het genoegen om hier nog een keer te eten.
In de week van de Tapas in Altea, waaraan toen ca. 15 restaurants
meededen, waren we ook hier, maar vanwege de temperatuur zitten
we nu binnen en dat is qua sfeer toch anders dan buiten.
Wij gaan voor het raam zitten en kijken op de menukaart van het
dagmenu dat je kunt downloaden via zo’n scanner op je telefoon. Het
dagmenu kost slechts € 9,80 en bestaat echt uit 3 gerechten met een
glas wijn. De witte tafels doen als een cafetaria aan. Er ligt niks op
die tafels en om servetten moet je vragen. De bediening is echter zeer
prettig. Een aantal snelle dames zorgt ervoor.
Eerst maar eens een glas witte wijn (Verdego € 2,50) en water voor
mijn partner (Vichy € 1,80). Er komt geen brood of zo.
Ik neem een salade als voorgegerecht en zij neemt zalm in bladerdeeg. Beide zijn zeer smakelijk maar de sfeer is nog steeds alsof het
een cafetaria is.Wel krijgen we olijfolie, peper en zout bij de salade
en ik kijk op de fles van de olijfolie (is tot 12/20 houdbaar) maar het
smaakt nog steeds voortreffelijk. Dus waar hebben we het over……!
Spanje is toch lekker dus ...! De temperatuur was toch al aangenaam
en genieten ervan..Nu de lockdown eraan komt eten we nog lekker
voor heel weinig.
Daarna neem ik als hoofdgerecht de wittebonensoep en zij de
mosselen, allemaal voor de zelfde prijs. De soep was krachtig met
een mooi stuk vlees erin. De mosselen vielen echt niet tegen, neen
mooi bord vol smakelijkheden. Bij de soep nemen we een Ribera del
Duero wijn van een Tempranillo druif, heerlijk spul, zwaar in de
alcohol 13,5%, heerlijk bij de soep (incl, in het menu).
Het toetje komt al snel: mooi rood ijs en genieten, Bij het afscheid
nog un café con leche (€ 1,50) en een cortado (€ 1,30).
We keken nog een keer rond en zagen dat dit restaurant de tapas
trofee had gewonnen deze keer. Dat snappen we nu. Goed eten voor
weinig, alhoewel de sfeer…! Nou ja liefde van de man gaat door…!
Smulpaap, Jean G
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Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca
Op dinsdag 14 september zijn we weer begonnen met de bridge bij NVCB met
vier tafels. Geleidelijk komen er weer meer mensen terug van vakantie en dan
groeit het aantal deelnemers en kunnen we ook weer op vrijdag bridgen.
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 is er de gezelligheid om elkaar op te vrolijken en elkaar te onder-steunen
tijdens deze rare covid-19 pandemie. Normaliter spelen we zes ronden van elk
vier spellen en hebben een pauze na drie ronden. Daarom is het tijdens de speelrondes een serieuze bridgezaak, maar kunnen 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.

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

13.00 uur
Plaza de la Iglesia 6 Altea
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 25, en 26 december!

Hoofdgerechten :

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

Dessert :

Heb je zin om ook eens mee te spelen, neem dan
contact op met Cobi(c.fuchs54@gmail.com)
of Aart (jokeaart@gmail.com), nu Jose en Corrie
in Nederland zijn. 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 en vrijdagmiddag vanaf 2 uur en kun
je je aanmelden tot 13.45 uur. Tot midden oktober verwacht ik dat we nog niet
op vrijdag bridgen, maar daarna hopen we daar wel weer mee te starten.
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 bridge cursus te
starten.
Graag tot ziens of horens, Cobi Fuchs en Aart van Nes

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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Van de chiropractor
Vitamine B en Zenuwherstel
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
CRUISES
RENT A CAR

BUSREIZEN REISVERZEKERINGEN
EXCURSIES
HOTELRESERVERINGEN

VERHUUR & VERKOOP VAN APPARTEMENTEN EN VILLA´S

Vitamine B en Zenuwherstel. Omdat wij in de praktijk steeds
meer gebruik maken van voedingssupplementen om het herstel
van weefsels in ons lichaam te versnellen, willen wij u infomeren hoe deze middelen werken en waarvoor ze dienen.
Deze keer een artikel over vitamine B: Uitstralende pijn in het
been.
De vitamines uit het vitamine B complex
Dit versnelt aangetoond het herstel van de
vormen een verzameling essentiële micro- zenuwen. Verder is Vitamine B complex
nutriënten met een aantal overeenkomstige essentieel bij mensen die suikerziekte hebeigenschappen. Ze zijn allemaal wateropben, omdat die snel neurologische problelosbaar en in ruime mate aanwezig in voe- men kunnen ontwikkelen en op deze madingsmiddelen, zoals biergist, vlees, volnier hun zenuwen optimaal sterk maken.
koren granen, graanproducten en plantaar- Verder is dit complex gunstig voor: - mendige eiwitten. Hoewel de diverse B vitami- sen die zich slecht voeden, en in het algenes zich in chemisch opzicht van elkaar on- meen kant-en-klaar voedsel eten; - mensen,
derscheiden, zijn ze voor hun werkzaamvooral ouderen, op een streng dieet; - herheid in het lichaam sterk van elkaar afhan- stellenden die een tekort in hun voeding
kelijk. De stofwisselingsprocessen van
moeten aanvullen; - iedereen met een veelfolium-zuur en vitamine B12 bijvoorbeeld eisende levenswijze en onregel-matige
zijn nauw met elkaar verbonden.
voedingsgewoonten; - mensen met een
Om vitamine B6 te activaren, is vitamine
overmatige alcoholconsumptie.
B2 nodig en vitamine B3 kan worden
Vitamine B 50 mg complex is een veilig
gevormd uit andere (micro ) nutriënten, op voedingssupplement. Ook van het gebruik
voorwaarde dat er voldoende vitamine B6 van hoeveelheden die hoger zijn dan de
aanwezig is. De B vitamines functioneren
richtlijndosering zijn geen schadelijke gein het lichaam als een hechte groep.
volgen bekend. Wij raden al onze patiënZe zijn onder andere essentieel voor het
ten met een zenuwbeschadiging aan vitavrijmaken van energie uit voeding en voor mine B te nemen.
de vet en eiwitstofwisseling.
De groep draagt bij tot het behoud van een Wij merken in de praktijk dat dit het herstel
gezonde huid, haar, ogen, mond en lever en inderdaad versnelt. Vaak zien we ook dat
de productie van hemoglobine. Om goed te andere klachten als trillende handen of
kunnen werken, hebben de hersenen en het slapende voeten ook herstellen door gezenuwstelsel een regelmatige toevoer van
bruik van vitamine B. Daar wij graag de
de B-vitamines vanuit de voeding nodig.
beste kwaliteit/prijs-verhouding voor onze
Vandaar dat het bij zenuwschade, zoals
patiënten willen, gaan wij binnenkort zelf
Ischias of herstel na een hernia, raadzaam is deze supplementen verkopen.
vitamine B complex te gebruiken.
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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Adverteerders
Annemieke Rood MCS

Cover
22
36

Euro-Cars
Euro Clinica Rincón
Eyedoctor

28
30
34

Fresno
HCB

36
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

36
39
8
28
34

Ga er eens een keer
extra eten of maak 2
gebruik van hun
18
diensten!
14
32
10

Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur

29
23
12
10

Totays
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Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen
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Zuster in huis
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Advertentietarieven p/jaar
NVCB Nieuwsbrief (verschijnt
maandelijks vanaf oktober t/m april)

Zwartwit

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

Kleur

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

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€

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

Aanvragen

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

Technische vragen

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

NVCB Website (www.nvcb.net)
1. De Banner, (met link naar eigen
website)
formaat 468 x 60 pixels
= 2 cm. Hoog, 7cm. lang
(op een 15” scherm)
€ 100,00
2. Banner uit keuze 1 op de
Homepage.
€ 200,00
3. Advertentie, dezelfde afmetingen
als in Nieuwsbrief op een vervolgpagina van de site. Afmeting niet
groter dan 400 x 700 pixels
ongeveer 6 x 10 cm.
€ 200,00
4. De advertentie zoals in de Nieuwsbrief, maar dan op de
Homepage.
€ 300,00
Keuze 4 beperkt beschikbaar!
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