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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

Januari 2022

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

Spaanse les beginners

11.30

13.00

Spaanse les gevorderden

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

Vacant
Corrie van der Vlies
Aad Wessling
Wie wil dit gaan doen?
John de Kievith
Annemieke Post
Vacant
Marja Beems

Reizen

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

0034 646 516 218
965 878 814
0031 654 335 278
619 592 698

Wandelen

0031 623 540 587
965 878 814
?
0031 622 405 845
0031 652 084 477

(Whatsapp)

Ledenadministratie

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

Team Redactie Nieuwsbrief

Hoofdsponsor van de NVCB
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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.
Pagina 4

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

966 866 017

administratie@nvcb.net

634 366 717

redactie@nvcb.net

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Evenementenkalender

Beste NVCB leden,
Laat ik beginnen met u een gelukkig maar vooral een gezond
2022 toe te wensen, mede namens alle bestuursleden.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er voor veel mensen
zeer trieste momenten geweest. Ook voor de club zijn er fijne
en moeilijke momenten voorbijgekomen, zoals problemen
tussen enkele leden.

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 2022)
Niets is zeker….
Het blijven onzekere tijden, Nederland is voorlopig weer is een
“lockdown” en te verwachten is dat ook Spanje weer meer
maatregelen zal gaan nemen om de verspreiding van de Coronavirusvarianten tegen te gaan.

Dit betreuren wij ten zeerste, maar als het bestuur bij onderlinge problemen wordt
betrokken, moeten wij aan het belang van de club en overige leden denken. Hoe
moeilijk dat soms ook is.
Al-met -al kan ik echter zeggen dat 2021 met zijn ups en downs ook een jaar was om
te groeien als bestuur. Het positieve voor de club is dat wij momenteel weer een
voltallig bestuur hebben, dat het graag zo goed mogelijk wil doen. Heel blij zijn wij
met de invulling van het secretariaat door Jeanne Hendrikx. Voortaan kunnen ook al
uw mails daar naar toe (seretaris@nvcb.net).

Het is daarom bijna onmogelijk om evenementen lang van te voren
te plannen. De tijd dat we voor het hele jaar konden plannen ligt
alweer 2 jaar achter ons.

Welke evenementen mag u verwachten in 2022. Wij gaan sowieso gezamenlijk de
wereldkampioenschappen voetbal bekijken op een groot scherm in het clubgebouw.
De wedstrijden beginnen op 21 november tot de finale op 18 december 2022.
Naar de Olympische winterspelen (04 februari tot 20 februari) kunnen we natuurlijk
bij voldoende deelname ook gezamenlijk kijken.
We gaan wat meer buiten de deur eten bij onze sponsoren. Dankzij hun donaties
kunnen wij leuke dingen doen op de club. Als dank voor hun giften, hoop ik dat wij op
deze manier wat terug kunnen doen. (Natuurlijk hopen we wel op korting met een
groot aantal mensen).
De dames van onze reisclub staan alweer te popelen om reizen te organiseren. Ze
denken aan ongeveer drie reizen per seizoen en dan drie of vier dagen.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen evenementen zullen
worden georganiseerd.
Zo zal er eind januari - begin februari zeker de jaarlijkse
autopuzzeltocht worden gehouden; een dergelijk evenement kan
vrijwel zeker gewoon doorgaan .
Wellicht zullen ook de thema-maaltijden, met beperkingen nog wel
kunnen, maar zeker is dat niet.
Of het leuke idee om regelmatig met een groep bij een van onze
sponsor restaurant te gaan eten de komende tijd mogelijk zal zijn is
de vraag.
Vrijwel zeker is dat het op 13 januari bij Buena Vista gewoon door
kan gaan. We gaan er maar vanuit dat op die datum er nog geen
beperkingen zijn.

Als er echter iemand is die nog leuke ideeën heeft, meld dit dan even bij het
secretariaat en misschien kunnen we dan samen uw idee uitwerken.
Misschien zou u het gebouw, de zaal of de bar wat gezelliger willen maken. Laat het
ons weten of misschien wilt u het buitenterras onderhouden en aankleden; denk dan
aan wat bloembakken.
Lieve leden we zijn allemaal naar Spanje gekomen om te genieten en leuke
momenten te beleven. De tijd waarin we nu leven, kom je er achter dat álles maar
tijdelijk is. Praat met elkaar, vergeef elkaar en steun elkaar. Het leven is te mooi om
met problemen te blijven zitten.
Hoop dat het bestuur samen met onze leden weer een super mooi 2022 in kunnen
gaan en dan in 2023 kunnen zeggen: “wat hebben we een leuk jaar gehad”.

Mochten er wel beperkingen zijn, dan zijn er al ideeën om als
vereniging toch nog wat extra`s te kunnen doen voor de leden.
Daarover meer als het onverhoopt zover is.
Bestuur

René Oosterbroek, voorzitter
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Bestuursmededelingen
Het bestuur van de NVCB
wenst alle leden, oud-leden
en relaties veel wijsheid
met Driekoningen en een
heel goed en gezond 2022!
Uit eten met de NVCB
Het idee is om zo nu en dan met een
groep leden bij een van onze sponsorrestaurants te gaan eten.
De restauranthouder doet iets speciaals,
maakt een schappelijke prijs en wij
hebben weer een gezellige gelegenheid
om als club iets gezamenlijks te doen.
Leuk voor onze club maar ook goed voor
de restauranthouder die zo wat beter door
deze moeilijke tijden wordt geholpen.
Het eerste restaurant waar we op 13
januari gaan eten is Buena Vista in Altea,
vast wel bekend bij de meeste leden en
dan vooral door de hoge kwaliteit en
leuke bediening.
Wilt u meedoen aan dit of volgende
etentjes, geef dat dan even door aan de
bar of via de mail: secretaris@nvcb.net.

Winterstop
Het klaverjassen op maandagavond en
woensdagmiddag heeft een korte winterstop.
Op maandag 10 januari en woendag 12
januari gaan we weer beginnen!
Zo ook het bergwandelen en Jeu de
Boules. De deelnemers daarvan krijgen
een Whatsapp bericht als het weer gaat
beginnen.
Pagina 8
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Secretaris a.i. Jeanne Hendrikx
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.
Later is Jeanne Hendrikx echter wel
bereid gevonden om voorlopig het
secretariaat op zich te nemen.
We zijn daar als bestuur, maar zeker
ook als vereniging zeer mee geholpen.
Zij wordt daarmee het eerste en belangrijkste aanspreekpunt van de vereniging.
Via de mail: secretariaat@nvcb.net
maar ook het officiële info@nvcb.net.
Zin om eens stevig te wandelen? Stuur
en appje naar Whatapp 0031 654 335
278 (Ruud en Mia) en u wordt opgenomen in de groep. Per Whatsapp wordt
afgesproken wanneer en waar er wordt
gewandeld.

Niet vergeten!
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.
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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Wandelen
Een nieuwe Caminito Del Rey?
De Caminito de Rey is die wereldberoemde wandelroute in Andalusie die
iedere bergwandelaar eens in zijn leven
gelopen moet hebben. Eens was deze
Caminito een van de gevaarlijkste wandelroutes. Heel wat wandelaars maakte er
hun allerlaatste wandeling….!
Die route is inmiddels veel veiliger en er
gebeuren nog maar zelden ongelukken.

RESTAURANTE nuevo

LUNCHMENU € 18,00 p.p.

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

Tel.: 965 873 208

Op een vorige wandeling van de wandelgroep door en langs het oude stuwmeer
bij Relleu zagen we dat er hard aan een
nieuwe route wordt gewerkt. En niet zo
maar een route.
Waar de oude route een enorme kloof
met loodrechte rotswanden links laat
liggen, gaat de nieuwe route juist de
kloof in!
Zoals grote delen van de Caminito gaat
ook dit pad over aan de rotsen opgehangen constructies. Het ziet er heel spectaculair uit. Op de foto hiernaast is daarvan
een stuk te zien.
Deze route is nog lang niet open en onduidelijk is ook waarheen hij zal leiden,
maar het ziet er nu al heel spannend uit.

Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN

Naar het lijkt wordt er nu, in het diepste
geheim, in het hart van de Costa ook een
spectaculaire wandelroute aangelegd die
wel wat op de Caminito lijkt.

De wandelgroep kan haast niet wachten
dit pad eens te testen!
John de Kievith

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

www.nuevoalcazar.com
En op FACEBOOK
(Restaurante Nuevo Alcazar)
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Tram verbinding Benidorm—Denia
Gelezen in Spanje Vandaag

“In 2022 keert de tramverbinding tussen Benidorm en Denia terug”

Tot ieders verbazing heeft de regionale
premier Ximo Puig van de Valencia regio
afgelopen week aangekondigd dat de
tramverbinding tussen Benidorm en Denia
terugkeert. Het gaat om Lijn 9 die voor
het einde van 2022 weer opnieuw in gebruik genomen moet worden.
De tramverbinding tussen Calpe en Denia
werd op 28 juli 2016 gestaakt omdat de
autoriteiten de tramlijn tussen Benidorm
en Denia moesten sluiten vanwege de
veiligheid.
Dat gebeurde omdat gedurende 20 jaar er
praktisch niets geïnvesteerd werd in dit
deel van het TRAMtraject. Maar de
afgelopen jaren hebben de regionale
autoriteiten 150 miljoen euro geïnvesteerd
in de modernisering van Lijn 9 en langzaamaan zijn er steeds nieuwe delen in
gebruik genomen. Als eerste reed de trein
weer naar Benissa en Teulada en vanaf
volgend jaar wordt ook weer Gata de
Gorgos verbonden met de TRAM.
Om de TRAM door te laten rijden tot aan
Denia moet er een nieuwe connectie
gemaakt worden vanaf Teulada Moraira
Pagina 12
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waar de trampassagiers tijdelijk moeten
overstappen op andere treinen. De drie
viaducten Quisi, Algar en de Mascarat die
meer dan honderd jaar oud zijn worden
gerestaureerd en verbeterd. Dat gaat echter
meer tijd in beslag nemen waarbij deze
werkzaamheden tot eind 2023 kunnen
duren. Daarom wordt als alternatief en om
de verbinding zo snel mogelijk te herstellen voor eind 2022 een alternatieve tramlijn in gebruik genomen vanaf Teulada
Moraira.
Om de TRAM door te laten rijden tot aan
Denia moet er een nieuwe connectie
gemaakt worden vanaf Teulada Moraira
waar de trampassagiers tijdelijk moeten
overstappen op andere treinen. De drie
viaducten Quisi, Algar en de Mascarat die
meer dan honderd jaar oud zijn worden
gerestaureerd en verbeterd. Dat gaat echter
meer tijd in beslag nemen waarbij deze
werkzaamheden tot eind 2023 kunnen
duren. Daarom wordt als alternatief en om
de verbinding zo snel mogelijk te herstellen voor eind 2022 een alternatieve tramlijn in gebruik genomen vanaf Teulada
Moraira.
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Wat een pech, auto weg!
Op 12 april verdween mijn auto. In
Torrevieja was het. Dacht dat ik
dronken was. Onvindbaar bleef mijn
auto. Onthutsend, het verhaal:
Onlangs maakte ik een reis naar Torrevieja. Een Hongaars/Duits sprekend
echtpaar wil zich vestigen in dit gebied. Een oriëntatiebezoek moest het
worden. Dacht er een leuk uitstapje
van te maken. Toen ik na een lange
wandeling mijn auto wilde ophalen
gebeurde het. Niet meer te vinden.
Dan ga je twijfelen aan je verstand en
de straat waar mijn Hyundai geparkeerd moet zijn. Zeker weten ! Mijn
vriendin Zsuzsanna begon ook te
twijfelen. Na enige uren zoeken was
ik vermoeid neergestreken
op een terrasje. Daar trof
ik een jongeman die goed
Engels sprak. Hij bleek
een officier in burger van
de Guardia Civil te zijn.
Een ingezette zoekactie door de
politie leverde niets op. De auto was
en bleef zoek. De aangifte bij de
Guardia Civil, twintig minuten lopen
verder, verliep soepel omdat de jonge man binnen kwam en mij herkende. Er zat niets anders op dan een
auto te huren. Zo werd deze dag, het
was maandag 12 april, er eentje om
snel te vergeten. Een zwarte maandag.
Na contact met mijn verzekering ontving ik deze mail. In deze brief van de
maatschappij informeren ze dat, na
30 dagen vanaf de diefstal, als de
auto niet gevonden wordt, de volgende documentatie doorgestuurd moet
worden naar de verzekeraar, samen
met de bijgevoegde formulieren:
Pagina 14
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Tenaamstelling van de auto. Laatste
betaalbewijs van de wegenbelasting,
Kopie Paspoort + Kopie NIE + .Kopie
Aangifte en de Sleutels van de auto
Pffff.
In principe is de huurauto voor 7 dagen. Deze wordt automatisch verlengd tot maximaal 30 dagen. U hoeft
geen andere auto te zoeken. Mijn
eerste reactie is. Oef, dat gaat lang
duren.
Word ikzelf als mogelijke dader gezien? Zal de echte dader mijn huis
opzoeken en de twee sleutels stelen.
Moet ik maatregelen tegen inbraak
nemen. Ben ik paranoïde aan het
worden? Vier dagen rijd ik in een
huurauto totdat de telefoon rinkelt.
'Uw auto is teruggevonden en
staat in het gemeentelijke
depot van Torrevieja'!
Met gefronste wenkbrauwen denk ik hierover na.
Mijn auto is gewoon niet gestolen en
teruggevonden op straat. Aangetroffen langs de weg omdat de politie via
mijn aangifte, het kentekennummer
kende.
Onbegrijpelijk want vier uur heb ik
met mijn vriendin gezocht !! Twijfel nu
aan mijn verstand en zeker aan mijn
geheugen. Het werd nog een hele
heisa om mijn auto weer te bemachtigen. Het is toch weer ruim 200 km
rijden. Via de Guardia Civil naar het
depot, de auto ophalen. Die werd toch
onderzocht op braaksporen en vingerafdrukken. Daarna weer terug naar
het drukke kantoor van de Guardia
Civil.
Daar stond een slang mensen met
mondkapjes buiten te wachten.
Vervolg op pag. 41
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Wie o Wie?

Thuiszorg op elk niveau:

De lieftalligge jongedame op de foto’s uit de
vorige Por Favor is
Marianne de Wit, die al
vele jaren samen met
John de Kievith de Por
Favor maakt.
Hier is ze een paar jaar ouder maar in
kleur wat beter te herkennen.
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

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg

Missst…….

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.

Het mist bijna nooit
aan onze costa.
Wel komt een paar
keer per jaar een
soms hardnekkige
zeemist Benidorm en
omstreken letterlijk
binnenrollen.
Zo ook 30 december.
Al in de nacht kwam
deze zeemist opzetten en leverde spectaculaire foto´s op.

966 805 714
24 uur bereikbaar
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

Op een paar kilometer landinwaarts was
het zomers warm
maar aan het strand,
Brrrr

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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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.

Crypto januari

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

Wij hopen u snel in ons restaurant tegemoet te zien!
Hartelijke groet, Laura & Richard
El Albir,
Av. del Albir 58, (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen
belt u met +34 966 864 190
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.

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

Beste bridgers,
Allereerst wil ik iedereen een gezond en gezellig 2022 wensen.

Heb je soms interesse om eens tijdens het bridgen mee te kijken dan
ben je van harte welkom.

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

Wij hebben dit jaar niet de traditionele Kerstbridgedrive gehouden.
Een aantal mensen ging naar Nederland of kreeg familie-bezoek. We
zijn met zo weinig bridgetafels dat
we eigenlijk niemand kunnen missen.
Er staat ons weer een heel nieuw
jaar te wachten om weer met positieve energie er een gezellig bridgeseizoen van te maken. Dinsdag 11
januari starten we weer en in de
pauze willen we met een glaasje
champagne en een hapje elkaar al
het goede toewensen.

Graag tot ziens op 11 januari 2022
Corrie van der Vlies
Coördinator
Aart van Nes
Bediening computer,
spelleider en penningmeester

We spelen meestal op het overdekte John Ketting
terras waar een prima conditie is om Computer stand-by
de tafels voldoende ver uit elkaar te
zetten om zodoende afstand te houden om te voldoen aan COVID
maatregelen.
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Lees weer eens een leuk kort verhaal!
Deze keer een kort verhaal van Loren
Snel, “Ballen en Engelen”
Gezien op de website “Hard hoofd”
Een website met veel
leuke korte verhalen
Ballen
van beginnende of
en
Engelen
plezierschrijvers.

Klik hier op het boek
en geniet!

Voor veel meer korte verhalen:

https://hardhoofd.com/

Januari 2022

Podcast: Simon Heijmans
De brand in het landhuis deel 3
Spannend en intrigerend
Hier klikken!
waar gebeurd verhaal in 6
delen. 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 kunstcollectie van ruim
500 schilderijen en een vermogen van
160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor
meer te vinden van de schilderijen of het
geld…https://podcastluisteren.nl/ep/DeBrand-in-het-Landhuis-Aflevering-3

Hier zijn veel andere Podcasts te vinden.
https://podcastluisteren.nl/ en natuurlijk nog veel meer op Spotify!

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

DIGITAL CALPE

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

Te veel foto´s deze
keer van evenementen in de drukke
decembermaand.
Daarom alleen wat
hoogtepunten van,
de Formule 1,
Sinterklaas, Kerst
diner en -inloop.
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Goede voornemens voor 2022
Waarom goede voornemens?
Een nieuw jaar is voor veel mensen een goed moment om bepaalde dingen anders te
gaan doen. Het is tijd voor een frisse start. Dit gebeurt al vele duizenden jaren. Zo
vierde de Babyloniërs 4000 jaar gelden al nieuw jaar. Vroeger werden goede
voornemens bedacht om de goden tevreden te houden, Zouden ze zich er niet aan
houden dan werden de goden boos.
De onderstaande goede voornemens zijn elk jaar weer het meest populair.
Omgaan met geld
Geef jij ook wel eens teveel geld uit? Bijvoorbeeld tijdens het
(online) shoppen? Veel mensen doen dit weleens en daarom is dit
een populair voornemen voor het nieuwe jaar. Het is altijd fijn om
meer geld over te houden om bijvoorbeeld te sparen of te
investeren.
Meer bewegen
In Nederland kampt zo’n 48% van de bevolking met overgewicht.
Wil je dus gezonder gaan leven? Dan is het belangrijk veel te
bewegen. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de sportschool maar je
kunt natuurlijk ook vaker de hond uitlaten of gaan hardlopen in een
park dichtbij je huis.
Op dieet gaan
Op dieet gaan sluit goed aan bij het voornemen om meer te gaan
bewegen. Door ook goed op je voeding te letten, kun je sneller
afvallen. Het is wel belangrijk dat je je eetpatroon zo aanpast, dat je
het ook kunt volhouden wanneer je op je streefgewicht bent.
Stoppen met roken
Er is geen beter moment om te stoppen met roken wanneer het
nieuwe jaar begint en dat is het moment om gezonder te gaan leven.
Veel mensen hebben dit voornemen. Dat is ook niet zo gek. Er zijn
namelijk 539.000 mensen in Nederland die meer dan 20 sigaretten
per dag roken. Bovendien worden sigaretten alleen maar duurder en
kun je dus veel geld besparen.
Stoppen met drinken
Nog een voornemen dat past in het rijtje om gezonder te gaan leven.
En er zijn veel voordelen. Door te stoppen met drinken heb je een
betere weerstand, slaap je beter, heb je een gezondere lever en heb
je een beter humeur.
Lees verder op pagina 29
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Iets nieuws leren
Wil je altijd al iets doen wat je op dit moment nog niet kunt?
Wil je bijvoorbeeld Spaans leren, een opleiding doen naast je
werk of wil je compleet ander werk doen. Ga dit dan vooral
doen. Even iets anders dan wat je elke dag doet kan je een
stuk beter doen voelen.
Genieten van het leven
Vind je dat je te druk bent met werken. Neem dan de tijd om
meer te genieten van het leven. Ga met vrienden of familie
ergens wat drinken of verras je partner. Je kunt natuurlijk ook
een weekendje of een dagje weg.
Zaken op orde krijgen
Breng zaken op orde. Moet je aan iemand nog geld terugbetalen of heb je een schuld? Betaal deze dan af. Je zult merken
dat je dan meer overzicht hebt en dat het je een hoop stress
scheelt.

www.eurocarslanucia.com

Iets doen voor een ander
Niets is fijner dan iets voor een ander doen en toch schiet het
er vaak bij in en het hoeft niet eens iets groots te zijn. Een
complimentje is al genoeg.
Conflicten rechtzetten
Heb je een ruzie met familie of met bijvoorbeeld de buurman? Het nieuwe jaar is het moment om conflicten recht te
zetten. Je zult merken dat wanneer je de conflicten hebt rechtgezet, je een stuk minder stress hebt. Je zult je dus gezonder
gaan voelen.
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———————————————
Te koop
—————————————————
Gel nagel UV oven set. merk Silvercrest.
Geheel compleet, nieuw en ongebruikt 10
euro
tel. 0031 619182009
—————————————————
Sony E-reader in prima staat, 10 euro
0031 619182009
—————————————————
Opzetzwembad 4.75 mtr rond, compleet met
pomp en filter. 25 euro
tel: 0031 619182009
—————————————————
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

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

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

Op 22 december was het zover en
heb ik vol verwachting gekeken
naar de trekking. Een dag later
kreeg ik nog een mailbericht waarin
iemand me vroeg hoe ik me voelde
nu ik miljonair was geworden.
Echter niets van dit alles.
Toch heeft de loterij wel een paar
prijsjes opgeleverd:

Als u geen Spaans resident bent mag u niet
langer dan twee dagen met een Spaans
kenteken in Nederland rondrijden.
Wel kan de RDW toestemming geven max.
twee weken met het Spaanse kenteken te
rijden maar dan is het wel op.
Wordt men gesnapt dan moet direct de BPM
worden betaald dat voor de auto geldt en
mogelijk een boete van 100 %!
Nederland is daarmee een uitzondering in de
EU, bijna alle landen staan een veel langere
periode toe, soms wel tot zes maanden!

Lotnummer
63999 - 100 euro (1 x 1/5)
69938 - 20 euro (1 x 1/5)
04818 - . 80 euro (4 x 1/5)
07028 - 80 euro (4 x 1/5)

De Nederlandse overheid is inmiddels door
de Europese Commissie (EC) benaderd,
omdat zij vindt dat de Nederlandse overheid
volgens de EC het vrije verkeer van diensten
belemmert en dat is niet toegestaan.

Prijzengeld 280 euro gedeeld door
77 = € 3,54 per gekocht lot.

Het gerechtshof Den Bosch heeft recent
daarover ook vragen aan het Hof van Justitie
gesteld. Zij heeft een praktijksituatie voorgelegd en daarbij aangegeven dat de
periode van 2 dagen onredelijk kort is.

Ach, het was het leuk een tijdje de
spanning te voelen dat we mogelijk
een enorme prijs zouden winnen.
De club krijgt de € 5,- toeslag op elk
lot en € 3,60 van het prijzengeld.
Leden die hun prijsje uitgekeerd
willen hebben kunnen dat bij ledenadministratie opvragen.
Wel is er een potje gevormd waarmee later nieuwe loten worden gekocht, ook daar kan elke prijswinnaar zelf voor kiezen.

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

Hier de
overhandiging van
het bedrag
voor de
club.
Toch nog
€ 370,54 !

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
via onze website:
www.euroclinicarincon.com
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In NL rijden met een Spaans kenteken

uw vertrouwde
Nederlandse
polikliniek

Trombosedienst
Maandag en donderdagochtend

Lid worden?

Jaargang 45

Al 20 jaar

Koop en Verkoop
Aanbiedingen of vragen naar:
redactie@nvcb.net
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Daarnaast stelt het Hof dat het verschuldigde
BPM bedrag in geen verhouding staat tot het
aantal dagen dat met de auto gebruik is
gemaakt van de Nederlandse weg. Nu
moeten we afwachten wat het antwoord van
het Hof van Justitie is.
Misschien komt het dus zover dat we met
onze Spaans auto een paar maanden
kunnen overzomeren in Nederland zonder
het risico van een zware boete.
Gezien de financiële consequenties is het
dus voorlopig nog niet raadzaam om als
inwoner van Nederland voor een langere
periode in een auto met een buitenlands
kenteken te rijden. Voorzichtigheid is
geboden.
Bron: van H&M belasting adviseurs.
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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

Januari 2022
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Palmen

Menu Las Coronas

restaurant

Franse uiensoep
Salade met gerookte zalm, zachtgekookt
ei, mierikswortel mayonaise
Rundercarpaccio met pijnboompitjes,
spekjes, kappertjes, rucola, kaas en
pesto.

Palmen restaurant
C/Ruperto Chapi 9
Albir

´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise

Wij gaan daarna richting Albir om van een lunch te genieten. Ik ben
erg verbaasd dat de restaurants allemaal vol zijn. Ik had nergens
gereserveerd in het rijtje voor de camping in Albir.
Toen maar op weg naar de droge rivier. Ook een rijtje restaurants
allemaal vol of een tafeltje in de schaduw, ook aan de overkant….!

Garnalenkroket met whisky cocktailsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade

Gelukkig zag ik een ander rijtje het Palmen restaurant dat niet zo in
de loop ligt. Het restaurant heeft een dagmenukaart, een speciale
menukaart en een kaart met alle gerechten.
Wij kiezen beiden voor het gewone dagmenu van € 14,95. Drie
gangen met steeds 3 gerechten per gang.

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

Op een mooie zondag in december, ben ik nog even met een Spaanse
vriendin naar het plein in het oude stad bij de kerk gegaan. Zij was
daar nog nooit geweest en het is toch een aanrader om even van het
uitzicht te genieten en ook van de muziek van de gitarist die daar zit.
Een koffietje kan geen kwaad op het plein, heerlijk rustig.

Beoordeling
Sfeer
6,5
Eten
6,9
Bediening 7,1

Koffieijs met koffie likeur
Huisgemaakte lemon cheescake
Koffie of thee

Wij nemen beiden als voorgerecht de salade van sla met tonijn,
noten, fruit enz. Een smakelijk voorgerecht.
Als hoofdgerecht nemen we beiden kip met champignonsaus.
Plakken kipfilet met saus en frites of puree. Wij nemen de frites met
mayo. Een smakelijke maaltijd welke we helemaal opeten.
Als toetje neem ik vanille ijs met slagroom en zij neemt cheesecake.
Over beide toetjes waren we tevreden. We nemen een cafe con leche
toe (€ 1,95). Totaal ben ik € 39,80 kwijt…!
De Spaanse vriendin heb ik op de tram gezet, beiden tevreden...
alhoewel ze had wel mogen blijven slapen.

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

Met dit restaurant weer eens een ander adresje.
Smulpaap, Jean G

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818
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Corona
Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Corona QR code
Ook in de provincie Alicante is op 3
december een “coronapas” ingevoerd.
Deze “passaporte-Covid” geldt ook voor
onze vereniging. Ook is het verplicht bij
feesten en openbare gelegenheden deze
code of pas bij je te hebben. De pas kan
van het internet worden gedownload.

Clínica Oftalmologica

Mocht dat nog niet gelukt zijn, hier nog
wat uitleg.
Als op hier op dit websiteadres klikt :
https://coronavirus.san.gva.es/es/
certificado-digital-ue

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

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

Klik op de rode balk en u komt op deze
pagina die op uw scherm veel groter is.

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!

Een foto is niet zo handig in het gebruik, daarom kan de QR beter in een
handige app worden opgenomen.
Zoals deze:
Op te halen in de
Appstore of Playstore
Voor Apple even op
deze app klikken.

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

Vul hier het nummer van uw SIP kaart in
en wat er meer aan gegevens wordt
gevraagd.

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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Als de app op de telefoon staat en is
geopend, wordt er gevraagd hoe de
QR code er op moet worden gezet.
Dat kan door een code op papier te
scannen of de PDF met de code die al
op de telefoon is ontvangen, te kiezen.
Er kunnen meerder QR codes in deze
app worden opgenomen.
Heeft u een Apple telefoon dan kan de
QR ook in de Wallet worden opgenomen. In de praktijk zal dat het gemakkelijkst zijn, even 2x op de aan/uit
knop drukken en de QR code komt te
voorschijn!

Hoofdgerechten :

Dessert :

Die kan worden afgedrukt of op de
telefoon als foto opgeslagen.

Ziet u deze afbeelding.

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Als u wordt herkend als gevaccineerde , wordt er direct een PDF met uw
gegevens en QR code toegestuurd.

Pagina 35

Ook dat is niet moeilijk maar zij met
een iPhone en die de QR in de Wallet
willen hebben moeten toch maar op de
maandagochtend even langs komen.
John de Kievith
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Van de chiropractor
Ischias: uitstraling in het been. Ischias is een naam die
voor vele aandoeningen in de onderrug wordt gebruikt.
De echte oorzaak van Ischias is echter een irritatie van de
ischiaszenuw. Deze zenuw loopt, met zijn zijtakken, van
de wervelkolom door het bekken naar het been. Als er
voordat de zenuw het been ingaat iets op de zenuw drukt
en deze raakt geirriteerd wordt dat officieel een Ischias
genoemd.

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

De symptomen uiten zich als pijn in de
bil, uitstralend naar de heup en vaak
ook door het been naar de kuit tot zelfs
tot de voet. Dit alles kan gepaard gaan
met of zonder pijn in de rug, terwijl de
oorzaak zich vaak wel in rug bevindt.
Er zijn grofweg drie plekken waar de
Ischiaszenuw bekneld kan worden: in
de wervelkolom, in het bekken en in de
bil. In de wervelkolom kan een wervel
of een ontstoken gewrichtje drukgeven
tegen de wortels van Ischiaszenuw en
kan er uitstraling ontstaan. Ook een
ontstoken tussenwervelschijf kan deze
prikkeling geven. Als er een scheefstand van het bekken is ontstaan, kunnen bijkomende gevolgen ook tegen de
zenuw aan drukken en in veel gevallen
veroorzaakt langdurige scheefstand
littekenweefsel in het bekken, wat dan
weer de zenuw kan beklemmen.
Verder kan de zenuw klem komen te
liggen in of onder de diepe bilspier, de
Piriformis.

Als deze spier te gespannen is of in een
spasme staat, wordt er druk uitgeoefend op
de Ischiaszenuw en kunnen de uitstralende
klachten onstaan. Dit wordt vaak gezien
bij mensen met chronische rugklachten en/
of met een (te) holle onderrug. Omdat de
oorzaak van een Ischias zo divers is en
omdat de er vaak sprake is van een combinatie van factoren is een juiste diagnose
van essentieel belang. Wanneer niet de
OORZAAK of alleen het symptoom wordt
behandeld, zal behandeling slechts tot
kortstondige verlichting leiden of geen
resultaat opleveren. In onze kliniek zijn
wij gespecialiseerd in het diagnostiseren
en behandelen van deze vervelende, vaak
lang aanwezige klacht. Door de oorzaak
boven water te krijgen zullen wij deze op
alle vlakken weg nemen. Dit doen wij door
het hele lichaam, met behulp van onder
andere computeranalyse van de houding,
in ogenschouw te nemen en vaak ook
multidisciplinair te werken met bijvoorbeeld een podoloog. U hoeft niet met deze
klacht te blijven rondlopen!

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
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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
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Ga er eens een keer
extra eten of maak 2
gebruik van hun
18
diensten!
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Rian van Rijsbergen, therapeute
Satcom Digital
Sat4u
Servitur
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Totays
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Quiropráctica - Jason Gast
Yorkshire Linen
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Zorgservice Flor
Zuster in huis
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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!

Pagina 38

Pagina 39

Jaargang 45

Januari 2022

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

Vervolg van pag. 15
Veel aangiftes van criminele overvallen zelfs eentje met bedreiging
van pistool. Voelde me schuldig dat
de auto door een manko aan mijn
geheugen het Spaanse bureaucratische systeem onnodig werd belast.
Dit zal me nooit meer gebeuren
neem ik mij voor. Dom ! Gebruik
toch je iPhone, open Google Maps
en stel je parkeerplaats in. Wanneer
je iPhone verloren is kan je iPad de
oplossing zijn.
'Man', foeter ik tegen mezelf.
'Gewoon ouderwets opschrijven, kan
ook !!!'
Ajb
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