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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

December 2021

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.00

22.45

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

14.00

18.00

Bridge (zaal open 13.15).

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

13.30

17.00

Klaverjas

14.30

16.00

Jeu de Boules (alleen na onderlinge afspraak)

10.00

13.00

Crea: Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Lezingen e/o cursussen

10.00
10.30
10.00

13.00
13.00
12.00

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

10.00

11.30

Spaaanse les gevorderden

11.30

13.00

Spaanse les beginners

14.00

18.00

Bridge

10.00

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

Vacant
Corrie van der Vlies
Aad Wessling
Wie wil dit gaan doen?
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

Wie wil dit gaan doen?

Klaverjassen

Guus Schaaf
Aad Wessling
Ruud en Mia Wijnoltz

Wandelen

(Whatsapp)

Mail sturen naar:
Mona Kapsenberg de Cock
Ida Oomes

Biljarten Driebanden

Spaanse les

Tennis, sleutel tennisbaan ophalen bij de bar.

Crea ochtend
Tennis

Contactpersoon Chris van Gennip
Docent: Dirk de Vogelaere
Anke Kooiman
Sleutel bij de bar

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

0034 623 540 587
965 878 814
?
0031 622 405 845
0031 652 084 477
0031 641 076 470
966 866 017

?

Ledenadministratie

Team Redactie Nieuwsbrief

Hoofdsponsor van de NVCB

Jaargang 44

0034 646 516 218
965 878 814
0031 654 335 278
619 592 698
administratie@nvcb.net

634 366 717

redactie@nvcb.net

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Evenementenkalender

Beste leden,
Het is weer december, de maand van Sinterklaas en
de Kerstdagen.
Waar we vroeger in Nederland samen met familie
en of kennissen deze donkere dagen gezellig
vierden, is dat hier in Spanje toch anders.
Er is hier geen Sint en maar 1 Kerstdag (ook minder
spanning bij de vrouwen van wat eten we….).
Daarom is het zo mooi dat we hier aan de Costa Blanca wel een vereniging
hebben waar deze dagen nog wel woden gevierd met elkaar.
De Sint die langs komt op 4 december heeft zijn pieten nog even in
Nederland achtergelaten om bij ons NVCB een bliksembezoek te kunnen
brengen.
Een week later gaan we dan een mooi weekend tegemoet. Op 11 december is
er namelijk een super grote Kerstbingo met zeer leuke prijzen. Dit ook nog
met een heerlijke kom erwtensoep (SNERT) en met ouderwets roggebrood
met spek.
Op 12 december gaan we hopelijk genieten van de eerste Nederlandse
kampioen Formule 1 met Max Verstappen. Deze uitzending komt op een
groot scherm zodat iedereen de wedstrijd goed kan zien. Omdat dit de eerste
keer is, hebben we (het Bestuur) besloten om er een mooie middag van te
maken. Die middag is er een “happy hour” waarbij alle normale drankjes
maar 1 euro kosten. Wij hopen dat u met grote getalen komt.

Hieronder de voorlopige evenementenlijst voor de komende maanden. Er kan nog van alles bijkomen maar dat hoort u bijtijds.
EVENEMENTEN VOOR SEIZOEN 2021-2022 (tot jan. 2022)
DECEMBER
02
DONDERDAG

08.30

IKEA Murcia, plus Elche,

04

ZATERDAG

14.30

SINTERKLAAS

06

MAANDAG

10.00

KERSTstukjes

maken en zaal versieren

11

ZATERDAG

14.30

12

ZONDAG

14.30

FORMULE 1/Happy Hour

19

ZONDAG

15.00

KERSTDINER door Rein

25

ZATERDAG

11.00

KERSTINLOOP

Kip coctail

Als slotstuk gaan we op 19 december heerlijk genieten van een Kerstdiner dat
zijn weerga niet kent. Onze speciale kok Rein en zijn vrouw zullen onze
keukenbrigade aansturen om voor u het lekkerste en gezelligste Kerstdiner
aan de Costa Blanca voor te schotelen.

Romige kabeljauwsoep
Kip of vis Pasteitje
Hertenbiefstuk met Wildsaus

Op eerste Kerstdag is er ook nog een gezellige inloopmorgen. Hier zullen de
glühwein en kerstkransjes niet ontbreken.

of
Zalm filet met garnalen en
kreeftensaus

Ja en dan zit het jaar 2021 er weer op en klopt 2022 aan de deur. Ik hoop dat
u kunt zeggen dat u, ondanks alles wat er is gebeurd, het afgelopen jaar hebt
genoten en dat u de toekomst zonnig inziet.

Aardappel gratin
Aardappelen croquettes
Spruitjes

René Oosterbroek, voorzitter
Pagina 6

KERSTBINGO

met maaltijd om 13.30 uur.
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Bestuursmededelingen
Het bestuur van de NVCB
wenst alle leden, oud-leden
en relaties prettige
feestdagen toe en een heel
goed en gezond 2022!
Coronapas ?
Ook in de provincie Alicante zal op 3
december een “coronapas” worden
ingevoerd.
Of deze “passaporte-Covid” ook voor
onze vereniging geldt moet nog
worden nagevraagd. Wel wordt het
verplicht bij feesten en openbare
gelegenheden.
Verstandig is daarom om de coronapas
alvast op de telefoon te zetten of op
papier af te drukken.
Niet residenten zullen hun QR code al
wel op de mobiel hebben omdat dat in
Nederland al langer verplicht is.
Residenten kunnen een PDF met QR
code downloaden en uitprinten of
digitaal als foto op hun mobiel
opslaan.
De coronapas kan hier direct worden
gedownload!
Lukt het downloaden niet, kom dan op
maandagmorgen naar de club. Dan
komt het wel goed. Wel uw SIP kaart
meenemen!
Pagina 8
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Nieuw bestuurslid,
Op de ledenvergadering is Maria del
Pilar-van Oord gekozen als algemeen
bestuurslid.
Helaas hebben we haar niet kunnen
verleiden ook het secretariaat te gaan
doen.
Dat blijft een vacature en de taken
worden door de andere bestuursleden waargenomen.
We zoeken nog verder naar een
secretaris.

Ben Voogt 22 januari 100 jaar!
Ben Voogt is nog maar
een paar jaar terug naar
Nederland dus veel leden
zullen nog wel weten wie
het is.
Hij was jarenlang een heel
actief lid van de NVCB en bijna vanaf
de oprichting lid.
Ben was een kleurijk lid die overal vol
overgave aan meedeed. Samen met zijn
vriendin Miep Donleben was hij bijna
onverslaanbaar met Jeu de Boules.
Als 90-jarige was hij nog steeds bedreven op de PC en monteerde de mooiste
video films.
In de Por Favor van april 2018 staat in
de rubriek “In gesprek met:” een
verslag van een gesprek dat Marianne
de Wit met hem had. Heel leesbaar en
voor hen die wat langer lid zijn, heel
herkenbaar!
Ben is de NVCB zeker nog niet vergeten, dat hoorden we pas nog, wat zou
het leuk zijn als we hem allemaal een
gezellig mailtje voor Nieuwjaar en zijn
verjaardag zouden sturen, gewoon
doen: benvoogt@hotmail.com
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EL GORDO
We doen mee met El Gordo!

EL GORDO LOTERIA

Elk jaar is tegen Kerstmis in Madrid
de trekking van El Gordo. (De Dikke).
De naam slaat op de hoofdprijs die
vele miljoenen groot is en nog talloze
andere grote prijzen. In totaal wordt er
dit jaar wel 2.4 miljard aan prijzen
vergeven!

22 December is weer de grote Kerstloterij
van Spanje.

De trekking gaat met een enorme
bingokooi met 25.000 genummerde
bingoballetjes en is in een grote show
life op de televisie te zien.
Op de ledenvergadering werd voorgesteld om daar eens in verenigingsverband aan mee te doen. Dat werd
een goed idee gevonden en het
voorstel werd aangenomen.

RESTAURANTE nuevo

LUNCHMENU € 18,00 p.p.

De prijs/prijzen die op deze lotnummers
vallen worden naar rato verdeeld over alle
deelnemers + 1 deel voor de NVCB.
Iedereen die aan deze loterij wil deelnemen kan zich t/m maandag 6 december
opgeven.
Opgeven en afrekenen kunt U elke maandag op de club tussen 10:00 uur en 12:00
uur.
Opgeven per mail is ook mogelijk, adres:
jeannehendrikx1950@gmail.com

Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN

Tijdens de laatste jaarvergadering is naar
voren gekomen om als club aan deze loterij
deel te nemen.
Hoe meer loten, hoe meer kans.
De kosten per lot voor deze loterij zijn
€ 25,00 waarvan € 5,00 naar de clubkas
gaat.

Betalen via bankrekeningnummer:
NL54 RABO 0119 0021 75
Op naam van: A. Hendrikx Onder
vermelding van: Naam en aantal loten

Openingstijden keuken:
De aangekochte
lotnummers liggen
vanaf maandag 7
december in de club ter
inzage.

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

Jeanne staat U per
telefoon te woord voor
uitleg over deze loterij.

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

Tel.: 965 873 208

Tel:
0031 654 730 234
of

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

0034 744 619 720
Doe ook mee!
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Biljarten
CALPE – NVCB
De jaarlijkse biljartwedstrijd tussen de
giganten van Calpe en de NVCB heeft na
lange tijd weer plaatsgevonden op zaterdag 6 november.
Het is alweer 2 jaar geleden dat de gladiatoren de arena van de NVCB hebben betreden. Corona hield ons tegen en was de
sterkste, dus bleven we op gepaste afstand
toezien hoe hij ons in zijn macht hield.

Wij wensen hem alle sterkte om in deze
moeilijke omstandigheden de teugels thuis
ook in handen te kunnen houden.

Daar we het nodig vonden om dit jaar eens
serieus ten strijden te komen, hebben we
onze beste kanonnen opgesteld om op
Calpe af te vuren.
Ondanks dat Calpe het in de gaten kreeg
dat we beslagen ten ijs kwamen kon men
genieten van hoogstaande partijen waarbij
de stilte de spanning opdreef tot onbekenTegen tienen druppelde de ploeg uit
de hoogte.
Calpe, die dit jaar hun thuiswedstrijd
Het kwartje viel verscheiden malen naar
speelde, binnen vol zelfvertrouwen en met de goede kant en gaf ons de moed om zo
veel moed om dit varkentje even te wasdoor te gaan.
sen. Ze hadden per slot van rekening de
beker nog in hun bezit en waren er zo aan De lunch, die verzorgd werd door Annegewend dat ze ook deze keer de beker wel miek en haar ploeg, bracht ons een time
zouden meenemen.
out waarin we de inwendige mens konden
Wij ontvingen ze met alle hartelijkheid om verzorgen. De soep en broodjes vlogen
hun te laten ervaren hoe gezellig het is om ons om de oren en we hebben het ons
in bij NVCB te vertoeven. De voorzitter
laten smaken. Van onze kant een complivan de NVCB hield nog een welkomstment voor de verzorging.
toespraak en wenste beide partijen een
prettige wedstrijd “en dat de beste mag
Na de lunch werd er weer plaatsgenomen
winnen”!
op het slagveld en streden we verder. Kees
fluisterde in mijn oor dat het een niet meer
Zelfs op een dag als deze, waar de messen in te halen stand was, maar dat nam niet
worden geslepen om de strijd aan te gaan, weg dat men er nog steeds vol ingingen
hebben we het niet uit het oog verloren om om de eer hoog te houden. Een handdoek
gezellig met elkaar te praten over hoe we in de ring gooien was er niet bij.
deze tijd zijn doorgekomen.
Lees verder op pagina 15
Gebruikelijk is onze man “Maarten” de
persoon die de teugels in handen heeft om
de kar in het spoor te houden. Hij regelde
alles tot in de puntjes zodat er sportief
gestreden kon worden. He is per slot van
rekening een wedstijd om te overwinnen.
Echter door familieomstandigheden kon
hij er niet bij zijn wat hem bijzonder speet.
Hij wenste ons een sportieve wedstrijd.
Pagina 12
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Busreis naar La Mancha

Nadat de laatste partij gespeeld was en
de stand uitgerekend, moest Calpe toegeven dat zij deze dag niet bij krachten
waren geweest om de NVCB te verslaan. Het werd uiteindelijk 21-11 voor
de NVCB dat tevreden kon zijn.

En daar was er ineens een busreis!
Op de open dag werd er gevraagd of er
alweer een busreis mogelijk was.
Dat kon inderdaad weer maar vanwege
de coronaregels, maar vooral vanwege
de route die de voorkeur had, niet met
een grote bus maar wel met een bus met
maximaal 25 personen.
Er werd nog op de open dag gepolst wie
er mee zou willen en al heel snel waren
er 25 deelnemers!

Dit jaar is voor ons.
Nu nog de beker in ontvangst nemen en dan kunnen we er een heel jaar
van genieten.
De uitnodiging om revanche te nemen
is aangenomen en we bereiden ons voor
om het volgend jaar nog eens lichtjes
over te doen.
Met dank aan Wim achter de bar die
ons, tijdens de wedstrijd en daarna van
drank voorzag zodat het vochtgehalte
op peil bleef. Zonder zijn goede zorg
hadden we het niet zover geschopt.
De verzorging van sportmensen is een
belangrijk onderdeel van de winst.
Ik heb een fijne dag gehad en een goede prestatie neergezet waarmee ik zeer
tevreden ben,
Je verslaggever, Alfonso
Contributie
Op de ledenvergadering is door het
bestuur voorgesteld de contributie te
verhogen van 70 naar 80 euro.
Dat is nodig om toch voldoende inkomsten te hebben nu, vooral vanwege
de corona, het ledental is teruggelopen.
Bovendien ziet het er naar uit dat ook
de kosten voor energie flink blijven
oplopen wat het bestuur ook de nodige
zorgen baart.
Pagina 14
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Onder dit stukje nog wat foto´s van
deze verder heel geslaagde dagreis.
Achteraf gezien is het niet goed dat niet
alle leden een kans hebben gehad met
deze reis mee te gaan.
Zoals gewoonlijk hadden we een open
inschrijving moeten houden en op
volgorde van binnenkomst in moeten
schrijven.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer
met een grotere bus zodat en genoeg
plaats is voor iedereen!
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4 december Sinterklaas bij de
NVCB!

Thuiszorg op elk niveau:

Ja hoor ook dit jaar ziet de goedheiligman kans om nog even bij de NVCB
langs te komen!
We maken er weer een gezellig
traditioneel feestje van, natuurlijk met
gratis chocolademelk en speculaas.
Wie weet worden er weer cadeautjes
gegeven aan hen die dat volgens de Sint
verdienen.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

De zaal is open om 13.30 uur en de Sint
wordt om 14.30 verwacht.

Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg

December 2021

Grote KerstBingo
Op 11 december pakken we groots
uit! We hebben dan een Bingo voor
iedereen die van dit spelletje houdt.
Iedereen is welkom, ook zij die (nog)
geen lid zijn van de NVCB.
Het wordt niet zomaar een Bingo
maar een met super mooie prijzen!
Omdat een volle maag meer geluk
schijnt te brengen kan vóór de Bingo
worden genoten van een heerlijke
snert/erwtensoep maaltijd voor maar
3.50 euro!
De erwtensoep wordt om 13.30 uur
opgediend en het grote Bingo-en
begint om 14.30 uur.
De zaal is al om 13.00 open voor een
gezellig drankje om in de stemming
te komen.

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
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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 december

Voor de echte brein-krakers onder ons weer een cryptogram. De oplossing en hints zijn
te vinden op website: https://puzzelclub.be/puzzels/1841.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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Liever in Spanje blijven met 24 uurs zorg?
Dat kan met uw eigen zuster in huis!
Al geruime tijd woont of verblijft u in Spanje. Indien u of uw partner
niet meer zelfstandig thuis kan zijn, bent u op zoek naar een prettige
oplossing van zorg, waardoor u kunt blijven genieten van uw verblijf in Spanje.
Zuster in Huis, biedt 24 uurs zorg als een prettige oplossing.
Zuster in Huis werkt met Europese verzorgenden die speciaal voor u naar Spanje
komen en tijdelijk, bij u inwonen. Hierdoor is uw zorg persoonlijk en exclusief.

Zijn bridgers ongezellige mensen?
Kom eens gezellig bridgen bij de NVCB
bridgeclub op dinsdagmiddag.
Maar bridgers zijn toch die ongezellige
mensen, waar je niet mag praten of ongewenst bent als je niet goed kan bridgen?

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

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

Prettige Zorg

Goede Zorg

Costa Blanca exclusief met: Anneke Integral Care Services.

Meer weten over onze 24 uurs zorg?
Voor meer informatie of het inplannen van een huisbezoek kunt u contact
opnemen met ons kantoor +31-10-4659797 of mailen met info@zusterinhuis.es
U kunt ook bellen met Anneke Integral Care Services in Spanje; +34 966 814 034 Betaalbare Zorg

Pagina 20

En in de pauze tussen ronde drie en vier is
er volop gelegenheid even bij te praten.

Voor mensen die bridge nog niet (zo goed)
kennen kunnen we bridge lessen organiseren. In ongeveer 10 lessen bij leden thuis
kun je het spel leren kennen, en op basis
van de vorderingen kun je daarna meedoen
Op de NVCB bridge club hebben we een
bij de grotere verenigings middagen. Zo
combinatie van gezelligheid en competitie. kun je ontspannen bridge leren en daarna
Bridgen is een prachtig spel als je het kunt, meespelen zonder alle andere spelers op te
maar ook best moeilijk.
houden. Daarna kun je al of niet verder
Regelmatig bridge spelen houdt je hersens gaan met je bridgevaardigheden aan te
in goede conditie, omdat je die grijze cellen scherpen in kleinere clubjes thuis.
hard aan het werk zet.
Met dit overzicht kunt je zien dat leren
Als je het al kunt, ben je hartelijk welkom bridgen tijd nodig heeft. De mensen die
om op dinsdag te komen. Aanvang half
klaverjassen of rikken liggen wel voor omtwee tot ongeveer zes uur. Als je het nog
dat ze al uit kunnen spelen en ook de troeniet zo goed kunt, willen we je helpen door ven tellen.
in thuis groepjes je kennis en vaardigheden
te verbeteren.
Wij spelen zes rondes, waarbij in elke ronde twee paren aan een tafel vier spellen
tegen elkaar spelen, meestal met drie tot
zes tafels. Dat is serieus werk.
Tijdens het bieden aan het begin van elk
spel moet je je partner zo goed mogelijk
laten weten welke kaarten je in handen hebt
om te kunnen beslissen welke prestatie je
Je kunt je aanmelden bij corrievanderals paar daarmee kunt maken. Daaruit kun vlies@gmail.com of bij
je vaak ook opmaken welke kaarten het
jokeaart@gmail.com en daarbij aangeven
andere paar in handen heeft. Je moet dus
wat het niveau is waarop je bridge kent.
goed je hoofd erbij houden om de juiste
Als je al vaak gespeeld hebt, kun je meebrug te slaan met je partner, vandaar de
doen met de bridgemiddagen op de club op
naam “bridge”. En als je daarna gaat spelen dinsdagen, graag aanmelden
moet je goed in de gaten houden welke
bij jokeaart@gmail.com.
kaarten gespeeld zijn om bijvoorbeeld niet
te worden overtroefd.
Corrie van der Vlies
Coördinator
Maar bij de wisseling naar de volgende
tafel wordt er echt wel gepraat.
Aart van Nes
Spelleider en penningmeester
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Lees eens een leuk kort verhaal!
Deze keer een kort verhaal van Laurens
van de Linde
Gezien op de website “Hard hoofd”
Een website met veel
Paviljoe
leuke korte verhalen
nv
het tijde an
lijke
van beginnende of
geluk
plezierschrijvers.

Klik hier op het
boek en geniet!
Voor veel meer korte verhalen:

https://hardhoofd.com/

December 2021

Podcast: Simon Heijmans
De brand in het landhuis deel 2
Spannend en intrigrerend
Hier klikken!
waar gebeurd verhaal.
Op 7 december 2003
komt grootgrondbezitter
Ewald Marggraff bij een
brand in zijn landhuis
om het leven. De
excentrieke Vughtenaar bezat zo'n 700
hectare land, een kunst-collectie van
ruim 500 schilderijen en een vermogen
van 160 mil-joen in verschillende
belastingparadijzen. Na zijn dood is er
geen spoor meer te vinden van de
schilderijen of het geld…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
e Ifa
d
a
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037
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www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Wandelen
De laatste wandeling ging rond het stuwmeer
Amadorio bij Orxeta. Een prachtige, niet al te zware
tocht met geweldige vergezichten.
Zin om ook eens stevig te wandelen? Stuur en appje
naar Whatapp 0031 654 335 278 en u wordt
opgenomen in de groep. Per Whatsapp wordt
afgesproken wanneer en waar er wordt gewandeld.

BBQ

Deze foto´s van
de BBQ op 30
oktober waren
net te laat binnen
voor de Por
Favor.
Toch leuk om
even terug te
kijken!
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Tips gezellige Kerstsfeer
De kerstdagen komen steeds dichterbij, des te meer reden om
lekker vrolijk te worden. Nog een paar weken en dan kan het jaar
geëvalueerd worden aan een tafel vol met lekkers, omringd met
vrienden en familie. Met deze tips kom je nu al in de gezellige
kerstsfeer.
Ook al word je er mee overspoeld op de radio, de klassieke
kersthits zorgen ervoor dat je helemaal in de kerstsferen komt. Zet
je favoriete kerst playlist op en kom langzaam in de kerststemming.
Zing mee met Mariah Carey of Wham en galm mee met de good
old kerst klassiekers. Hou je meer van live-muziek? Zoek dan een
concertzaal op in de buurt.
In een jaar jaar schieten sommige dingen erbij in. Wat dacht je
van die oudtante die je al een tijd niet meer hebt gezien? En ook opa
en oma moeten nodig bijgepraat worden. Verheug je op kerst,
omdat je (hopelijk) al je dierbaren weer kunt zien. Als je ze niet
kunt zien met Kerst schrijf ze dan een leuke Kerstkaart.
Je kunt natuurlijk kerstkaarten kopen en versturen maar de
mooiste kerstkaarten maak je eenvoudig zelf. Op internet vind je
genoeg voorbeelden en kun je ze als je wilt ook maken en versturen. Kies een kaart uit de collectie, bewerk de teksten, het
lettertype en geef de achtergrond een kleur. Jouw persoonlijke
kerstboodschap en een eigen foto maken het kaartje extra bijzonder.
Zo maak je in een handomdraai de meest originele kerstkaarten.
Het hoogtepunt van de feestdagen is natuurlijk het kerstdiner.
Zet je dieet tijdelijk even aan de kant en geniet van al het lekkers
wat op je bordje komt te liggen.
Het is kerst en dat betekent dat kerstkransjes en gluhwein weer
volop verkrijgbaar zijn. Geniet lekker van al deze traktaties, maar
natuurlijk wel een beetje op onze bekende calvinistische manier. Je
goede voornemens staan al bijna voor de deur..
Sinterklaas is het land uit en voor velen is dat hét moment om
een kerstboom te nemen. Maak er een uitje van en ga op zoek naar
de mooiste boom. En daarna komt natuurlijk het leukste: de boom
optuigen en het huis versieren met allemaal blitse kerstlampjes. Niet
alleen binnenshuis kan de boel versierd worden, ook je tuin of
balkon kun je in de feeststemming brengen. Hang gezellige lichtjes
op en ook de kerstkrans kan weer voor de deur. Santa Claus is
coming to town!
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Al die feestdagen vragen om leuke kerst outfits. Met kerst kleed
je je in het rood, met oud en nieuw kan je glitterjurk weer uit de
kast worden gehaald. Bedenk alvast wat je aan gaat doen.
Ben jij deze kerst verantwoordelijk voor het kerstdiner? Spit
dan het internet, kookboeken en foodtijdschriften door, op zoek
naar het lekkerste 3-, 4- of misschien wel 5-gangen diner.
Kerst staat natuurlijk ook (deels) in het teken van cadeautjes
geven en krijgen. Bedenk wat je van wie wilt krijgen, zodat je niet
wordt teleurgesteld. Hou je andersom ook aan het verlanglijstje van
de ander, dat is wel zo leuk!
Beleef daarnaast het ultieme kerstgevoel door het bezoeken van
een Kerstmarkt. Struin langs de vele kraampjes en scoor originele
kerstcadeaus.

www.eurocarslanucia.com

Vier je geen kerst? Geen probleem, maar dat is natuurlijk geen
reden om het niet gezellig te maken. Drink warme chocolademelk,
steek de kaarsjes aan en zet je favoriete film op: zo kom jij deze
donkere dagen wel door.
Hoewel kerst in het teken staat van gezelligheid, is niet iedereen
in de kerststemming. Misschien is het de eerste kerst zonder je partner, kind of huisdier. Dat kan best moeilijk zijn, geniet daarom ook
van een imperfecte kerst.
Probeer de gezelligheid en je eigen stemming niet te forceren en
laat het op je af komen. Je zal merken dat de kerst dit jaar onvergetelijk wordt!
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———————————————
Te koop
—————————————————
Gel nagel UV oven set. merk Silvercrest.
Geheel compleet, Nieuw en ongebruikt 10
euro
tel. 0031619182009
—————————————————
Sony E-reader in prima staat, 10 euro
0031619182009
—————————————————
Opzetzwembad 4.75 mtr rond, compleet met
pomp en filter.
tel: 0031619182009
—————————————————
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
—————————————————

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

Formule 1 bij de NVCB!

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”

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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Wist u dat sommige van deze fouten of
onvoorzichtigheden klein zijn, maar ons
ook letterlijk duur kunnen komen te
staan.
Zoals:

Op 12 december hebben we iets
nieuws!
Omdat de kans groot is dat Max
Verstappen op die dag op het circuit
van Abu Dhabi wereldkampioen
Formule 1 wordt, gaan we dat groot
op onze beamerscherm projecteren.
De race is vanaf 14.00 uur te zien
maar iedereen is al vanaf 13.00
welkom.
En dat is niet alles; we omlijsten de
race met een “Happy Hour” die
maar liefst twee uur mag duren.

Zonder brandstof komen te staan of juist
te veel tanken
Enerzijds kunnen we een boete krijgen,
niet omdat de brandstof op is, maar
omdat we gedwongen worden op een
ongeoorloofde plaats te parkeren of
manoeuvres uit te voeren die de verkeersveiligheid in gevaar brengen.
Anderzijds betekent overvulling van de
tank dat de brandstofpomp harder moet
werken om de brandstof op te nemen,
hetgeen de levensduur verkort.

Schrijf ook eens iets voor in de
Por Favor!

De lichten laten branden
Dit is een van de meest voorkomende
vergissingen en is de oorzaak geweest
van menig batterijstoring. Als u vergeet
de lichten uit te doen, zal de batterij
waarschijnlijk ontladen worden.
U kunt proberen hem weer aan de praat
te krijgen met een klem of hem bergaf te
starten, maar als het dan nog niet werkt,
heb je geen andere keuze dan de accu
te vervangen.

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.

Let dus goed op de punten die we zojuist
besproken hebben. Niet alleen voor de
rekening van de garage, maar ook voor
uw eigen veiligheid en die van anderen.
Martin Overdevest (Bron: El Pais)

Tijdens de “Happy Hour(s)” zijn
alle drankjes slechts 1 euro!
Alleen voor leden van de NVCB en
zij die dat binnenkort worden.

Trombosedienst
Maandag en donderdagochtend

Lid worden?

Jaargang 44

Martin Overdevest

Al 20 jaar

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

Nieuwsbrief NVCB

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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CBK EXPAT – Central Broker Expat
S.L. / COINBROK
Av. del Albir 155 (C.C. Monver) Loc. 23
Albir - Alicante - España
Tel.: +34-966800020
www.cbkexpat.com
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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

December 2021

Special Las Coronas
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€ 21.00

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

Restaurant
Sunrise
Av. De Albir 66
Alfas del Pi

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

Beoordeling
Sfeer
7
Eten
6,8
Bediening 7,1

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

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

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818

Op een van de laatste mooie dagen voor de week van regen, die op 18
november begon, loop ik in Albir met mijn schatje op zoek naar een
restaurant. Eerst wilde ik in Altea gaan eten, maar daar had zij geen zin
meer in. We komen een ander stel tegen dat op op weg is naar “Sunrise”
en zij vertelden dat het restaurant 2 maanden dicht is geweest voor een
verbouwing. Ze wilden het restaurant wel uitproberen en wij konden
gelijk mee gaan. Zo gezegd zo gedaan en toen we eraan aankwamen zat
er al een ander echtpaar dat we beide kenden. Het restaurant was lekker
warm en met zijn zessen zijn we daar gaan eten.
De sfeer is veel beter dan voorheen. Leuke lampen zorgen voor een
betere verlichting, Het is ruim en licht en de nieuwe toiletten zijn ook
verzorgder. De dagmenukaart ziet er nog oud uit.
Eerst maar een betere wijn dan die je bij het dagmenu krijgt. We nemen
een Verdego (€ 8,50) 12,5% alcohol uit Rueda met wat frisse smaaktonen. De wijn was echter niet koud genoeg dus kregen we er ijsklonten
bij. De 2e fles was wel goed koud. Een grote fles water en wat andere
dranken (1 drankje is inbegrepen in het menu) kwamen verder al snel op
tafel.
Het dagmenu (€ 13.50) bestaat een keuze uit 3 voorgerechten en 3
hoofdgerechten. We konden al vlug bestellen. Vier van ons kozen als
voorgerecht de tonijnsalade - een mooi opgemaakt bord met tonijn mayo
en sla - zag er goed uit en smaakte ook. Ik koos voor tomatensoep en
mijn buurman voor uiensoep; beide smaakten uitstekend. We kregen
brood met aioli en sommigen namen olijfolie met peper en zout. De
gekozen hoofdgerechten waren bouillabaisse (die was een beetje te
waterig zei ze) maar smaakte goed, de kip kerrie & rijst smaakte
voortreffelijk - de ene had een milde en de andere een pittige uitvoering
en er was een tagliatelli met spekjes en roomsaus. De borden gingen op
een na helemaal leeg, d.w.z. dat het smaakte.
Het restaurant was ondertussen helemaal vol. Een gezellig geroezemoes
viel ons ten deel. De bediening was adequaat en goed georganiseerd.
De toetjes die we bestelden waren ijs met of zonder slagroom met een
aardbeien saus. Ik nam koffie voor de lijn.
We vroegen om de rekening (€ 98.60) en kregen gelijk een chupito
aangeboden: een limoncello of koffielikeur (toch altijd een gezellige
bijkomstigheid). We rekenden € 105,- af. Toch een geslaagd etentje.
Smulpaap, Jean G
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Computer
Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Levenslang leren
Alexander, mijn oudste zoon bezoekt mij in
november ondanks de COVID belemmeringen.
Het is even wat passen en meten om ons
programma af te werken. Allereerst dient mijn
kennis en apparaten te worden aangevuld met
de nieuwste snufjes.

December 2021

Wie o Wie?
De jongeman die u in het oktobernummer van deze rubriek aantrof is
Janus de Dooij.
Wie is onderstaande lieftallige jongedame die op de foto’s onafscheidelijk
is van haar tweelingbroer.

Deze keer en heuse iPad Air Pro….

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 :

van het huis

Het swipen en wrappen met vier vingers valt
moeilijk aan te leren. Gebruikersonvriendelijk
voor tachtigjarigen, ervaar ik.
Gezellig bij de haard blijft mijn zoon geduldig bij
de zoveelste kreet van zijn vloekende vader
“Oefenen Pa, je kunt het”, roept hij zonder ook
maar op te kijken van zijn boek. Mijn nieuwe
IPad gaat open via mijn gezicht te herkennen.
Ja, ja probeer het maar eens. Omdat ik niet snel
opgeef en mijn tanden versleten zijn van het
jarenlange geknars, haal ik diep adem. Maar de
ingeroeste handelingen functioneren niet meer.
Motorisch opnieuw instellen, mijn corpus uit
1938 bedoel ik. Zou mijn verouderingsproces al
zo ver onderweg zijn?, maak ik me zorgen.
Daar moet toch veel over te lezen zijn.
Swipe dan naar Google, denk je dan. Dan wel
eerst de Google App downloaden. De jongere
lezers zullen wel denken.”Wat een zeurPiet”!
Je stem gebruiken voor comando´s deed ik
vroeger met een soort butler functie.
Nu staat SIRI tot mijn dienst. Na mijn stem
ingesteld te hebben, beantwoordt zij mijn
wensen. Nog niet foutloos want een Limburgse
accent waardeert ze niet “ALgemeen Beschaafd
Nederlands, Albert”, krijg ik te horen.
Door SIRI te trainen op mijn stem, zal het beter
worden. Leuk zijn de experimenten met stem en
gesproken opnames, omzetten naar tekst, stem
veranderen etc. Daarmee kan ik mijn Podcasts
verbeteren.
Talrijk zijn de verborgen trucjes in mijn iPAD
aanwezig. Moet nog veel aan de instellingen
veranderen. Uitzoeken kost veel tijd.
DOORZETTEN DUS!

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.

Albert
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Zij is al lange tijd lid van NVCB
maar is de laatste jaren meer actief op
de achtergrond.

In de volgende Por Favor verklappen
we haar naam.

Heeft u zelf ook nog oude foto’s uit
uw jonge jaren en u heeft er geen
probleem mee als ze in de Por Favor
worden gepubliceerd stuur ze dan
naar de redactie@nvcb.net
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Van de chiropractor
U moet er maar mee leren leven! Wij merken dat we heel vaak
mensen in de kliniek krijgen die hebben gehoord, dat ze met een
bepaalde klacht “moeten leren leven”. De meest voorkomende
reden dat deze patiënten met hun klachten moeten blijven rondlopen wordt meestal verweten aan ouderdom, slijtage, artrose,
“waarschijnlijk” fibromyalgie of een andere vage diagnose. Onze
ervaring is echter dat er in veel gevallen bij deze enorme groep
mensen nooit een gedegen lichamelijk onderzoek is gedaan.

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

Het is namelijk NIET zo, dat als er artrose in
bijvoorbeeld de rug aanwezig is, dit ook de
reden van rugklachten is. Dat zou betekenen
dat iedereen met artrose in de rug klachten
zou moeten hebben en dat is zeker niet zo.
De oorzaak van klachten in de wervelkolom,
rug en nek, ligt vaak in een combinatie van
factoren. Deze factoren zijn meestal een belastende houding en dwangstanden in de
gewrichten van de wervelkolom die gewrichtsirritaties veroorzaken. Natuurlijk is
het wel zo, dat artrose/slijtage de rug wat
kwetsbaarder maakt, maar zeker niet onbehandelbaar. Door de werkelijke oorzaak van
deze klachten aan te pakken is het mogelijk
klachten die vaak al jaren aanwezig zijn te
verhelpen. Dit betekent dat we zorgen dat de
wervelkolom optimaal functioneert, de houding wordt verbeterd, eventuele afwijkingen
in de voeten worden verholpen, zwakheden
worden getraind, overbelaste delen worden
ontzien en er wordt gekeken of met vitaminen en/of mineralen bepaalde klachten kunnen worden opgelost. Deze complete, vaak
multidisiplinaire, aanpak zorgt ervoor dat
wij mensen die al jarenlang een bepaalde
klacht hebben goed kunnen helpen. De
meest voorkomende klachten die vaak al
jaren aanwezig zijn lage rugklachten. Deze
klachten zijn meestal ´s morgens meer aanwezig, verergeren bij lang stilstaan / zitten
en slenteren en op de buik liggen is niet
mogelijk. Mogelijkerwijs is er ook sprake
van uitstraling naar de benen.

Op een röntgenfoto bij deze klachten is bijna
altijd slijtage van de rug te zien. Dit wordt bij
ons door de patiënt vaak uitgelegd dat er geen
ruimte meer tussen de wervels zit en dat dit de
reden is van de chronische klachten en dat daar
niets meer aan te doen is. Feit is natuurlijk dat
de slijtage niet verholpen kan worden, maar de
pijnklachten die aanwezig zijn wel. De aanwezige slijtage is bijna NOOIT de oorzaak van de
klachten. In dit geval worden de klachten 9 van
de 10 keer veroorzaakt door een (te) holle rug,
bekkenscheefstand en verkorte heupspieren.
Daardoor worden de ruggewrichten constant
overbelast en ontstaan er pijnklachten. De
slijtage is juist het gevolg van de beschreven
overbelasting. Door al deze aspecten en vaak
nog meerdere te behandelen zien wij dat de
klachten verdwijnen of in ieder geval dusdanig
verminderen dat een normaal actief leven
mogelijk is. Dit geldt ongeveer hetzelfde voor
nekklachten. Een stijve pijnlijke nek wordt
vrijwel nooit door slijtage, artrose of oudere
leeftijd veroorzaakt en is perfect te behandelen.
Wij hebben ons in onze kliniek gespecialiseerd
in het behandelen van deze langdurig
aanwezige klachten.
Wij onderzoeken uw klacht op elke mogelijke
oorzaak en pakken deze, indien nodig multi disciplinair, uitgebreid aan om de klachten te
doen verdwijnen. Uiteraard beoordelen we
daarbij ook eventuele röntgenfoto´s en scans
om een zo volledig mogelijk behandelplan te
komen

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

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

Cover
22
36
11

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

20

Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen

37
24

Zorgservice Flor
Zuster in huis

16
20
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Binck Bank
Buro Thuiszorg Montebello
Clinica Dental
Computer reparatie Hugo Jespers
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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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De pagina´s hierna horen bij de verwijzingen
in eerdere pagina´s!
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