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Vaste activiteiten
Dag
Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Elke dag

Hoofdsponsor van de NVCB

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

13.00

11.00

12.00

Computercafe
Inloop Info verzekeringen door Martin Overdevest*

10.00

12.30

Biljarten Libre

12.00

Dinsdag

Maart 2022

Lichte lunch

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.00

22.45

Klaverjassen

10.15

12.00

Biljartles

13.30

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)

13.30

18.00

Bridge (zaal open 13.15)

10.00

13.00

Crea: Schilderen,Tekenen, Beeldhouwen

13.30

17.00

Lezingen e/o cursussen

10.00

13.00

Biljarten Libre

10.30

13.00

Jeu de Boules (alleen na onderlinge afspraak)

10.00

12.00

Computerhulp, Computerles (alleen na aankondiging)

10.00

11.30

Spaanse les beginners

11.30

13.00

Spaanse les gevorderden

14.00

18.00

10.00

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

Alphons Bogers
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
John de Kievith

Wandelen

0034 640 541 487
0031 623 540 587
965 878 814
?
0031 622 405 845
0031 652 084 477
966 866 017

?
0034 646 516 218
0031 617 621 207
aanmelden@nvcb.net

619 592 698
Ledenadministratie

Mail sturen naar:
Mona Kapsenberg de Cock
Ida Oomes

Bridge

Spaanse les

Biljarten Driebanden

Crea ochtend
Tennis

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

Tennis, sleutel tennisbaan ophalen bij de bar.

Hospital Clinica Benidorm HCB komt op de 1e en 3e
maandag van de maand vanaf 11.45 uur in ons clubhuis uw bloeddruk en indien nuchter ook uw suikerspiegel meten.
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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
zullen zeker nog meer evenementen worden georganiseerd maar dat hoort
u bijtijds via de mail per NVCB-Actueel!

Beste en lieve leden van de NVCB,

EVENEMENTEN VOOR Maart en April 2022

Langs deze onpersoonlijke weg moet ik u meedelen dat
deze voorzitter per direct stopt met zijn taak als
voorzitter.
Ik ben weliswaar een verenigingsmens maar ben
erachter gekomen dat het voorzitterschap een voor mij
te zware functie is.
De afgelopen maanden waren ook nog erg emotioneel
voor me en ik wil, wijsgeworden uit eerdere
ervaringen, voorkomen dat ik overspannen geraak.
Ik heb me altijd met volle overtuiging ingezet voor die
mooie NVCB, maar de koek is op.

13 maart, zondag

Zalmrokerij met salade en patat
Indien u niet van zalm houdt, dan is er een gezellige kaasfondue met stokbrood en stukjes groenten. Het kost 12.50 euro
We beginnen om 14.30 uur

20 maart, zondag

Gezamenlijk Formule 1 kijken op de beamer
De Formule 1 gaat weer beginnen, we zetten de beamer
weer klaar zodat we gezellig met alle liefhebbrs samen
kunnen genieten van onze Max!

24 maart, donderdag Instructie reanimatie en AED
Eenmalige instructie reanimatie en gebruik van AED,
(defibrilator). Voor iedereen nuttig daar iets van te weten.
Kom gewoon eens meekijken! Je weet maar nooit.
Aanvang 13.00 uur.

Tweeënhalf jaar heb ik de voorzittershamer in mijn
hand gehad en er veel lieve mensen door ontmoet.
Daar ben ik zeer dankbaar voor.
Ik ben echt niet uit op schouderklopjes of bedankjes van
de leden of bestuur, maar ik heb veel plezier gehad in
het voorzitterschap en dat is me veel meer waard.

27 maart, zondag

Paella!
Aad Wesseling maakt dan weer een zijn onovertroffen
Paella! Heerlijk smullen op ons zonnige buitenterras.
Aanvang 14.30 uur, kosten 10 euro.

2 april, zaterdag

Paasbingo met heerlijke maaltijd
Gezellige en spannende Bingo met een heerlijk etentje
vooraf. We hebben dan shoarma met salade en tomaten
en met knoflooksaus..
De Bingo is gratis, de maaltijd € 6,Maaltijd is al 13.30 uur. De bingo begint om 14.30 uur.

Ik hoop oprecht dat de NVCB volgend jaar 50 kruisjes
achter haar naam kan schrijven en misschien wel
honderd wordt en u er nog heel lang heel veel plezier
zult beleven.
Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zegt
men.

10 april, zondag

Veel liefs en groetjes,
René Oosterbroek

17 april, zondag

Paasbrunch

27 april, zondag

Konings barbeque

Indische maaltijd
Weer helemaal zoals we gewend zijn, bereidt door Guus en
het keukenteam. Aanvang 14.30 uur. Het kost 12.50 euro.

Voor deze evenmenten aanmelden bij de bar of via email:
evenementen@nvcb.net Klikken op deze link en u kunt direct mailen!
Wel even vermelden voor welk evenement wordt ingeschreven.
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Bestuursmededelingen
René, bedankt!

Voorzitter gezocht!

Wij als zittend bestuur van de NVCB
willen een woordje van dank aan jou
uitbrengen voor je functioneren als
voorzitter van de NVCB.
Al is het laatste wat jij zou willen in
de schijnwerpers staan en applaus in
ontvangst nemen.

Nu Rene is gestopt zijn we weer op
zoek naar een voorzitter.
Wie voelt er voor om deze belangrijke bestuurspost op zich te nemen?
Het zou heel mooi zijn als het deze
keer een vrouw zou kunnen zijn!

Maar eer komt toe aan hen die het
verdienen en daarom willen wij jou
danken voor de 2,5 jaar inzet en
gedrevenheid die je aan de club hebt
besteed.

Wie wil af en toe de bar beheren?

Echter de druk en verantwoordelijkheid van het voorzitterschap werd
voor jouw brede schouders te zwaar
waardoor je gezondheid er onder
ging lijden.
Je hebt een wijs besluit genomen om
afstand te doen van je zo geliefde
functie als voorzitter van de NVCB
en de voorzittershamer overgedragen aan het zittend bestuur dat je in
goede maar ook in moeilijke dagen
heeft gesteund.
De moeilijkheden die zich zoal in een
club voordoen zijn niet gering en je
moet stevig in je schoenen staan om
dat geweld te kunnen weerstaan.
Als voorzitter moet je al eerste alles
in goede banen zien te leiden.
Wij hopen je in de toekomst weer te
mogen ontmoeten in je zo vertrouwde club maar dan als gewaardeerd
clublid.
Bestuur
Pagina 8

Pagina 9

Voor de bridge- en klaverjasmiddagen
hebben we iemand nodig die dan de bar
wil beheren. Het gaat om verkopen van
drankjes en hapjes aan de spelers.
Gezellig werk, iets voor een nietmeespelende partner?
Ziekenboeg raakt stuurloos!
We hebben al jaren een z.g. “NVCBziekenboeg” iemand dus die namens de
vereniging langdurig of serieus zieke
leden bezoekt of op een andere manier
belangstelling toont.
De laatste jaren werd die taak door
Gerard Ruisendaal verzorgd maar
Gerard wil daar nu mee stoppen.
Voelt u er wat voor deze dankbare taak
over te nemen? Meld dat even aan het
bestuur!
Waar vind je nog een timmerman die
wat zijn ogen zien met zijn handen
maken kan?
We zoeken iemand die in de bestuurskamer een kastenwand kan maken.
Voor hulp, materiaal en gereedschap
wordt gezorgd; alleen de vakman ontbreekt nog!
Wie o wie kan en wil die klus doen?
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Ware verhalen
Ama de Casa

RESTAURANTE nuevo

Alcazar

CREATIEVE & SELECTE KEUKEN
LUNCHMENU € 18,00 p.p.

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

Tel.: 965 873 208

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

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

Elk jaar, in de week van de internationale dag
van de vrouw op 8 maart, is er het concert
voor de Ama de Casa huisvrouwen in het
9.000 zielen tellende Spaans dorp Callosa d’
Saria. De Rondalla, het tokkelorkest, is dan al
maanden extra aan het repeteren.
Samen met mijn broer deel ik al jaren dit
typisch Valenciaanse orkest. Na afloop ontladen wij ons in het boeren café / restaurant
tegenover de coöperatie van de agrarische
sector van het dorp. Alles ademt de landelijke
sfeer uit en de boeren discussiëren luidkeels
over waarschijnlijk belangrijke zaken. Helaas
verstaan wij het Valenciaanse dialect onvoldoende. Pas op hier wordt het een echte taal
genoemd en is men bereid oorlog te voeren
voor een afsplitsing met Spanje. Valencia
boven alles. Soms schreeuwt mijn broer voor
de lol wat de ruimte in. Sjonge wat kunnen
Spanjaarden lawaai maken. Alleen de kanaries opgesloten in hun kooitjes aan de wand
van het café stoppen prompt met hun zang.
De bediensters en kokkinnen zijn gestoken in
prachtige landelijke dracht. De wanden tonen
grote foto’s van Callosa in het verleden, vanzelf slaat de verbeelding toe.
Na onze koffieconsumptie waarbij samen een
glas cognac gedeeld wordt, keren wij huiswaarts. Ons gemoed is vol muziek en de
matig schijnende zon verlicht ook de geest.
De carnaval is geweest en de natuur voelt aan
alsof het al lente is.
Och, ja dit jaar moest ik op 2 maart een staaroperatie ondergaan terwijl de dag erna het
Concert is. Mijn oogarts heeft aarzelend
toestemming gegeven omdat mijn instrument, de banduria, aan de borst geklemd
bespeeld wordt. Dat ik daarbij ook zingende
muzieknoten en de teksten moeten lezen, zal
hij wel begrijpen. Op het podium van de
kleine Casa de Cultura sta ik bij de tenoren
met muziekstandaard letterlijk met de rug
tegen de muur.

Met mijn goede linkeroog kon ik vanwege
het ontbreken van een leesbril moeilijk lezen
en rechts deed nog niet vol mee.Terugtrekken
was onmogelijk en verrassend ging het al
improviserend best goed. Ongelofelijk, de
muziek en tekst was in mijn hersenen en
vingers opgeslagen. Bij het concert van een
tiental meezingende liedjes o.a. fado’s van
Portugal en restire werd er meegezongen,
vooral toen Clavelitos aan de beurt was. Er
werd zelfs een bis geapplaudisseerd.
Gedrongen tegen de muur duurde de twintig
minuten durende toespraken voor diverse
dames en commissies van de Ama de Casa
wel wat lang. In toespraken, soms gelardeerd
met poëzie zijn de Spanjaarden heel bedreven. Het Spaans is werkelijk een prachtige
taal. Terecht werden de huisvrouwen in het
zonnetje gezet. Ook werd het publiek aangemoedigd om voor € 5,- een blauw dakpannetje te kopen voor de barokke Kerk die al
een jaar gerestaureerd wordt. Zelfs in het
Nederlandse gratis blad “De Week” werd
daarvan melding gemaakt echter zonder
vermelding van een banknummer.
Het gesloten Spaanse dorp wordt weinig door
toeristen bezocht, dus veel helpt dat artikel
ook niet. Zodoende collecteer ik privé voor
deze mooie actie. Let op. Binnen het gebogen
blauwe pannetje wordt je naam geschreven.
Ha, wellicht ben je dan eeuwig hoog in de
nabijheid van de hemel. Wel je best er voor
doen want biechten zijn jullie ook al verleerd.
Albert
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Blik eens terug
Komende maand wordt het 12 jaar dat
ons verenigingsblad “Por Favor” netjes
digitale vorm wordt opgeslagen.
Voor een terugblik is alleen even
klikken onze website: www.nvcb.net
voldoende om ze allemaal in te kunnen
zien.
Waarom kan je je afvragen, allemaal
geschiedenis toch?
Dat is wel waar maar toch is het de
moeite waard om te lezen wat er in al
die jaren zoal is georganiseerd en wat
er zich heeft afgespeeld.
Legendarische feestavonden, meerdaagse shows en fantastische reizen en
de vele aangeklede grote maaltijden.
Maar ook conflicten, paleisrevoluties
en zelfs een grootscheepse verhuizing.
In ons blad stonden ook heel leesbare
artikelen, geschreven door professionals, zoals de heel nuttige serie “Weet
wat je eet” van Mary Robben, of de
prachtig geschreven bijna filosofische
stukjes “Kwoonderbij” van Aart Krijgsman. Stukjes die nog steeds niets aan
waarde hebben ingeboet en zo maar
weer geplaatst zouden kunnen worden.
Een genot om eens terug te lezen wat
heel gemakkelijk kan door op dit adres
te klikken: https://www.nvcb.net/
pagina7.html
Gewoon eens doen, voor nieuwe leden
leuk om wat meer over achtergronden
van de NVCB te lezen en voor hen die
al veel langer lid zijn een feest van
herkenning.
Redactie
Pagina 12
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Wegens groot succes op het
Captainsdiner; het recept van de
heerlijke groetenschotel!

Kolydraadarme groenteschotel
met gehakt, voor 2 personen
500 gr gehakt half om half
2 stelen prei
2 witte zoete aardappel
( bataat)
1 courgette
2 rode ui
1 witte ui
5 teentjes knoflook
10 wortelen
1 pakje champignons
I bakje Philadelphia kaas
Snufje zee zout peper
Comit kruiden

Eerst het gehakt kruiden met zeezout,
peper, cajun en gehaktkruiden.
Daarna rul bakken in een wok met
kokosolie, dan uit de pan nemen en in
een schaal doen.
Daarna alle groenten apart bakken,
deze doe je dan in een schaal. Als de
groeten gebakken zijn dan bij het
gehakt in de wok doen.
Daarna doe je de philadelphia kaas er
snel door.
Alles in een vuurvaste schaal doen,
daarover doe je een pakje gemalen
kaas. Je kunt er ook nog een los geklopt ei erover doen voor een mooi
bruin korstje.
Oven op 180 a 200 gr zetten, en 30
min afbakken.
Deze schotels kunnen ook besteld
worden. Per schaal kost het 6,00 euro,
opgeven aan de bar, alleen bij genoeg
deelname natuurlijk.
Jeanne
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Huis verkopen?
Mijn huis verkoop ik zelf

Eerder had ik u al laten weten dat ik mijn
droomhuurhuis had gevonden. Restte mij
nog de verkoop van mijn appartement in
Finestrat. Heel veel makelaars wilden het
voor me verkopen en binnen de kortste
keren stond het op vele websites in Spanje.
De een met nog mooiere foto’s dan de
ander. De prijs van die makelaar hier in
Spanje is dan ook hoog, 5% van de verkoopprijs.Regelmatig kreeg ik een kijker
maar er was nog geen verkoopdoorbraak.
Via de organisatie “Mijn huis verkoop ik
zelf”, heb ik toen zelf het appartement op
hun website gezet. Je moet dan wel je
eigen verkooptekst en foto’s maken.
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Bovendien moet je kijkers zelf rondleiden
en biedingen afhandelen.Belangrijkste
reden voor deze actie was dat zij voor
€ 400,- je huis vervolgens op Funda zetten.
Nadat dit was gebeurd kwamen meteen de
eerste reacties en vragen op mijn email
binnen. Er werd zelfs ongezien geboden.
Sommigen kwamen ook speciaal naar
Spanje om het appartement te komen
bekijken.
Bij de tweede bezichtiging uit NL was het
raak en bereikte ik overeenstemming met
een koper over de verkoopprijs.
Daarna heb ik een Gestor ingeschakeld om
de verdere afwikkeling te verzorgen.
Omdat ik goede ervaringen met haar had
bij de aankoop van het appartement heb ik
Ingeborg Posthuma gevraagd dit karwei te
klaren. Trouwens zij adverteert hier ook in
onze Por Favor. Voor de Nederlandse
koper had dit als bijkomend voordeel dat
ze zowel Nederlands als Spaans spreekt en
daarbij komt natuurlijk dat de kosten aanzienlijk lager zijn.
Succes!
Marianne de Wit
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Wie o Wie?

Thuiszorg op elk niveau:

In de vorige Por Favor waren de foto’s
te zien van twee jonge meisjes die
inmiddels zijn uitgegroeid tot
volwassen vrouwen.
In Cinema Roma, Alfaz del Pi draait op
10 maart een overweldigende filmregistratie van de Opera Rigoletto van Verdi.
Deze uitvoering die is opgenomen in het
Royal Operahouse in Londen is op het
grote bioscoopscherm en met de prachtige muziek een geweldige belevenis.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Ook al ben je (nog) geen operaliefhebber,
deze uitvoering met de bekende prachtige
muziek is de de moeite meer dan waard
eens te gaan bekijken. Toegang 5 euro!

Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg

U kent ze beiden ongetwijfeld omat ze
een prominente rol vervullen binnen de
vereniging.
Op foto 1 zag u bestuurslid
Annemieke Post en
op foto 2 Coördinator van de bridge
Corrie van der Vlies.
In deze Por Favor opnieuw een jong
meisje dat ook in de vereniging al jaren
haar sporen en nog steeds verdient.

Cine Roma, Calle El Hort 5, Alfaz de Pi

Hieronder, via de link het verhaal van
Rigoletto voor een beter begrip van deze
beroemde opera.

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.

https://www.operaballet.nl/opera/denationale-opera/verhaal-rigoletto

In de volgende Por Favor vertellen wij
wie dit lieve meisje is.

966 805 714
24 uur bereikbaar

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

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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Ontspanning
https://123sudoku.nl/makkelijkesudoku/

Sudoku en Schaken
Leest u de papieren PF, dan kunt u de
sudoku- en schaakspellen resp. spelen op
internet:
https://123sudoku.nl/makkelijke-sudoku/

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://www.shredderchess.com/play-chess-online.html
Deze keer een makkelijke sudoku, probeer het eens!
Klik hier op de sudoku en probeer het eens !

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 maart

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.

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

Wat gaat de tijd toch snel in Spanje. We zitten zo wat weer in
het voorjaar gezien het prachtige weer. Een aantal overwinteraars zijn al weer richting NL vertrokken dus die gaan we
missen aan de bridgetafels.
Gelukkig hebben we ook vaste bridgers, die zolang het kan
blijven spelen.
Zo wil ik een aantal bridgers dat bijna nooit overslaat, eens in
het zonnetje zetten. Dat zijn Pieter, Gerard, Rietje en Anneke.
Hoewel laatst genoemde op het ogenblik ziek is, hoop ik haar
snel weer terug te zien.
4 Bridgers die samen 360 jaar oud zijn dus reken maar uit!
Gerard en Rietje zijn vorige week nog eerste geworden.
Ikzelf speel op donderdagmiddag met Pieter, is een slimme
bridger en een aardige charmante man en altijd in voor een
grapje. Anneke is nog altijd scherp van geest en houdt het spel
goed in de gaten en meldt het als er iets gebeurt dat niet kan of
goed is.
Zo zie je maar weer dat je ook op hoge leeftijd nog goed kan
blijven bridgen. Misschien zijn ze juist door het bridgen zo
scherp van geest en bij de tijd gebleven.

ter
Pie

In plaats van vrijdagmiddag zijn we naar de donderdagmiddag
gegaan. Dat kwam een aantal mensen beter uit.
Zowel op dinsdag- als donderdagmiddag beginnen we om
13.30 uur. Vanaf 13:00 uur kan er dan ingeschreven worden.
Graag tot ziens op het terras van de NVCB!

Corrie van der Vlies
Coördinator
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Aart van Nes
Bediening computer,
spelleider en penningmeester
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Lees weer eens een leuk kort verhaal!
Een schokkend kort verhaal geschreven
door Maria Kager
Gezien op de website
“Hard hoofd”
Een vuistslag
Een website met veel
leuke korte verhalen
van beginnende of
plezierschrijvers.

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

https://hardhoofd.com/

Maart 2022

Podcast: Simon Heijmans
De brand in het landhuis deel 5
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…
Even op de afbeelding klikken en u zal
worden gegrepen door dit spannende
verhaal.

De spannende Podcast (soort hoorspel) hier rechtsboven heeft 6 delen is echt de
moeite waard.
Eerdere delen gemist ? Klik op dit deel en verander dan in het laatste nummer in
het adres: https://podcastluisteren.nl/ep/De-Brand-in-het-Landhuis-Aflevering-5
Maak van de 5 een ander nummer en u hoort dat deel.

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.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com

fach
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n
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Pagina 22

Pagina 23

Avenida de Ifach 11 Calpe 03710

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

Maart 2022

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

Maart 2022

Foto galerij
Weer eens leuke foto´s van het jaarlijkse captains diner, zag er fantastisch
verzorgd uit en het smaakte nog beter. Hulde voor het keukenteam!
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Spaanse uitvindingen (uit Spanje Vandaag)
Spanje is natuurlijk veel meer dan alleen maar zon, strand,
fiesta, siesta en sangria of paella. Hieronder staan enkele
uitvindingen die in de loop der tijd in Spanje zijn bedacht
en inmiddels de wereld hebben veroverd. Ongetwijfeld
zitten er enkele tussen die je wel kent maar niet wist dat
deze uit Spanje kwamen.
Wil je het volledige artikel lezen met nog meer uitvindingen gebruik dan deze link
https://www.spanjevandaag.com/19/02/2022/10x-wereldberoemde-spaanse-uitvindingen/

Tafelvoetbal
De Galicische dichter, redacteur en uitvinder Alejandro Campos
Ramírez werd wereldwijd bekend door een zeer populaire
uitvinding: tafelvoetbal. Campos Ramirez, beter bekend als
Alexandre de Fisterra (1919-2007) raakte in 1936 gewond tijdens
bombardementen in Madrid en moest geruime tijd in het ziekenhuis
blijven. Daar ontmoette hij veel kinderen die klaagden dat ze niet
konden voetballen, wat hem op het idee bracht om het tafelvoetbal
te maken. Hij vroeg zijn vriend Francisco Javier Altuna, een
Baskisch timmerman, het eerste tafelvoetbalspel met pingpongbal te
maken.
Astronautenpak
Het astronautenpak werd in 1935 uitgevonden door Emilio Herrera
Linares, een militair ingenieur uit Granada (1879 – 1967). Het pak
had een koelsysteem, een microfoon en een systeem om
ultraviolette straling tegen te gaan. Deze Spaanse uitvinding was de
voorloper van de pakken van de NASA-astronauten.
Zwabber met emmer
Ongetwijfeld een van de meest nuttige uitvindingen om het huis
schoon te maken, de fregona. Tot dan toe werd een dweildoek
gebruikt om de vloer schoon te maken, dus je moest bukken om het
te doen. Ook dit was weer een uitvinding van een militair, namelijk
van ingenieur en luchtmachtofficier Manuel Jalón Corominas
(Logroño, 1925 – Zaragoza, 2011). Hij had een dergelijk systeem
gezien in Amerika en hij perfectioneerde het en patenteerde het in
1956. Hij begon zijn zwabber op grote schaal te produceren en
exporteerde ze uiteindelijk naar meer dan 40 landen. Vanaf dat
moment hoeven we niet meer op onze knieën om de vloer te
schrobben. Nadat hij wereldwijd meer dan 60 miljoen zwabbers aan
de man had gebracht, verkocht hij zijn aandelen in 1989 aan de
Nederlandse multinational Curver BV.
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Onderzeeër
Deze boot is gemaakt door de Murciaanse ingenieur en marineofficier Isaac Peral (Cartagena 1851-1895) die een revolutie teweegbracht in de onderwaternavigatie door een onderwaterboot te ontwerpen die werd aangedreven door elektrische energie. De eerste Peral-onderzeeër was gemaakt van
staal en werd met succes gelanceerd in 1888 en is momenteel
te zien in de haven van Cartagena (Murcia). Benieuwd wat de
initiële bouwkosten waren? Slechts 299.500 peseta’s
(ongeveer 1.800 euro).
Digitale rekenmachine en afstandsbediening
Hoewel het de Fransman Blaise Pascal was die de eer heeft
de uitvinder te zijn van de eerste rekenmachine, die met wielen en tandwielen werkte, was het de Spaanse civiel ingenieur
en wiskundige Leonardo Torres y Quevedo die rond 1914 de
eerste digitale rekenmachine creëerde. Deze calculator voerde
de berekeningen autonoom uit. Hij was ook een pionier op
het gebied van de ontwikkeling van de afstandsbediening.

www.eurocarslanucia.com

De lolly
Je weet waarschijnlijk dat het Chupa Chups-logo in 1969
door Salvador Dalí is ontworpen, maar je kent de uitvinder
misschien niet. Het was Enric Bernat (1923-2003) die in
1957 een revolutionair idee opvatte: maak een snoepje gemonteerd op een stokje. Hij richtte in 1958 het lollybedrijf
Chupa Chups op en zijn eenvoudige uitvinding verspreidde
zich snel over de hele wereld. Sinds 2006 is Chupa Chups
eigendom van een Italiaans-Nederlandse multinational genaamd Perfetti Van Melle. Als curiositeit werd het in 1995
het eerste snoepje dat in de ruimte werd geconsumeerd.
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———————————————
Te koop
—————————————————
Gratis afhalen
11 verhuisdozen 72L Een keer gebruikt.
4 Grote blauwe IKEA Tassen.
Kluis metaalgrijs van 22x29x22 cm.
In muur te verankeren
Golf karretje z.g.a.n.
Golftasje
Hybride club
Tel. + 31651514115

Vervolg van pag 31
Een AED kost duizend tot tweeduizend euro. Gelukkig hangen ze op
steeds meer plaatsen. Wij proberen
mensen ervan te overtuigen een cursus
reanimatie te volgen en buiten AED’s
op te hangen waar je er 24 uur per dag
bij kunt. En dus niet in een kantoorpand dat om vijf uur dichtgaat.
Driekwart van de hartstilstanden vinden plaats in woonwijken. Daar moeten AED’s komen.
Het invoeren van AED’s help zéker:
toen ik in 1995 hiermee begon was de
overlevingskans bij een hartstilstand
ongeveer 9 procent. Nu 23 procent.
Dat betekent dat duizenden mensen per
jaar méér een hartstilstand overleven
dan vroeger.
door Mieke Zijlmans

24 maart, donderdag 13.00 uur
Instructie reanimatie en AED
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Al 20 jaar

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

Nieuwsbrief NVCB

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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Nuttige telefoonnummers
Dringende oproepen
112
Nederlands Consulaat
966 875 932 + 75 (Madrid)
Belgische Consulaat
965 929 147 + 48
Brandweer
965 854 080
Politie Dringend
091 / 092
Politie Lokaal
966 807 766
Politie Nationaal
966 831 930
Guardia Civil
965 850 330
Toeristische info
965 851 311 + 965 853 224
Gemeentehuis informatie
966 815 428
Clinica Benidorm
965 853 850
Clinica Benidorm Ambulance
900 380 088
Euro Clinica La Noria
965 868 891
Euro Clinica Albir
966 865 103
Euro Clinica Rincón
966 830 849
Hospital de Levante
966 878 787
Hospital de Levante Dringend
900 223 344
Hospital Villajoyosa
966 859 200

Special Las Coronas

Maart 2022
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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.

C. Jacinto
Masanet, 14
03015 Alicante

´Vitello tonato´ dungesneden varkenslende met tonijn en mayonaise
Garnalenkroket met whisky cocktailsaus
Kogelbiefstuk met pepersaus
Merluza gemarineerd in Tandori met frisse komkommersalade
Varkenshaas medaillons met aardappelpuree en Calvados saus
Tagliatelle met kipfilet, bacon, rucola,
Parmezaan en pesto
Thaise viskoekjes geserveerd met salade
en een zoete chili saus

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

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

Er zijn van die dagen dat de vrouw beslist wat er gebeurt en zo kwamen
we terecht in Alicante.
Eerst hebben we natuurlijk een ontbijt genomen bij de Opera in Altea.
We genieten steeds meer van deze omgeving. Het weer is fantastisch,
elke dag zon en dan op een terrasje de vrijheid voelen. Ik denk dan even
aan Holland, Regen, Regen Storm, Grijs en niet aan het gedicht
“Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren….” en ben ik erg blij dat
we hier ons leven mogen leven, net als velen van jullie.
Dus daarna op weg naar Alicante, 45 minuten in de auto en dan winkelen bij El Corte Ingles. Gelukkig makkelijk parkeren in de kelder van het
warenhuis. Uiteindelijk kwamen we terecht bij het winkelcentrum
GRANVIA. Het werd een redelijk dure dag en zodoende kwamen we
terecht bij het restaurantje tegenover de ingang hiervan. We konden
goed buiten zitten, het leek erg goedkoop en bleek ook zo te zijn. Het
terras zat helemaal vol maar ook binnen was alles nagenoeg bezet en zo
te zien met weinig toeristen. We vonden een aangenaam plekje.
Nu eerst maar een wit wijntje (€ 1,75) zij een Clara (bier met citroen,
€ 1,75). Verder bestelden we éen kleine salade (€ 2,75), een halve
baguette (€ 0,90) een ½ conejo (konijn, € 8,75). We hebben alles samen
gedeeld. De sla was simpel maar wel met alles er op en eraan: sla,
wortel, tomaat ui en tonijn, gewoon met olie en azijn aangemaakt met
peper en zout gekruid, heerlijk. Het konijn was op de barbecue gegaard
met werd kruidensaus opgediend. Erg smakelijk en een keer geen kip.
We namen nog een roodwijntje erbij (€ 1,75) en een watertje met citroen
(€ 1,75). Dus gewoon eenvoudig en lekker gegeten voor weinig. Ik
rekende € 18,65 af incl. fooi met een blauw briefje.
Al met al gingen we tevreden weg en waren om 17.00 uur weer thuis.
Ik moet nog even memoreren, dat er behalve kip, konijn, ook lamsbout
en worstjes gegeten kunnnen worden en allemaal erg goedkoop.
Bovendien kun je zien hoe het wordt klaargemaakt. Er is veel bedienend
personeel maar zal niet veel verdienen. De eigenaar is een Marrokaan en
heet Ahmed Ben Yaala a Ben Yaala. Ik ken hem niet maar vind het een
leuke naam.

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

Taxi's
965 862 626 - 965 861 818

Smulpaap, Jean G
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De nieuwe elektra tarieven in
Spanje

Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

De kosten voor het elektriciteits
gebruik zijn ook in Spanje enorm
gestegen. Om toch de kosten wat in
de hand te houden, is het meer dan
ooit belangrijk de periodes met hoogen laag tarief in de gaten te houden.
De tarieven zijn dit jaar al bijna met
100% gestegen!
Het kan enorm schelen de was of de
strijk een paar uur uit te stellen tot het
laagste tarief is ingegaan.

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

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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P1 of Hora Punta geldt tussen
10.00-14.00 en 18.00-22.00 uur,
elke dag behalve het weekend.
P2 of Hora Llana geldt tussen
8.00-10.00, 14.00-18.00 en 22.0024.00 uur, elke dag behalve het
weekend.
P3 of Hora Valle geldt tussen
00.00-24.00 uur het hele weekend
en feestdagen en tussen 00.0008.00 uur op doordeweekse
dagen.

Afhankelijk van de actuele tarieven die
gelden houdt dit automatisch in dat
sommige consumenten minder maar
Door de inmiddels overal geplaatste
meer consumenten waarschijnlijk
slimme meters zijn de nieuwe tarieven meer gaan betalen.
automatich van kracht en hoeven niet
meer speciaal te worden aangeKlachten
vraagd.
De consumentenbonden zoals de
FACUA en OCU klagen echter over
de manier waarop het nieuwe prijsmodel gepresenteerd wordt. Zo klaagt
men erover dat de Nationale Commissie voor Markten en Mededinging
zonder pardon aangeeft dat het
strijken en de wasmachine aanzetten
tussen 00.00 en 08.00 uur op doordeweekse dagen het goedkoopste is
terwijl men goed weet dat iedereen
dan slaapt.
Slimme meter
FACUA meent dat de elektriciteit in de
piekuren (Hora Punta) bijna 2.000%
hoger kan zijn dan in de daluren (Hora
Vanaf 1 juni 2021 is er een nieuw
prijsmodel wat betreft de elektriciteit in Baja).
Spanje. Deze bestaat uit drie tarieven
De regering zegt een tariefstructuur te
die samengaan met bepaalde
hebben ontworpen die de consument
tijdstippen.
niet alleen de verantwoordelijkheid
geeft om zijn gewoontes te
Het gaat om de P1 of Hora Punta
veranderen door naar de tijden te
(hoogste prijs), de P2 of Hora Llana
kijken maar ook om over efficiënte
(middenprijs) en de P3 of Hora Valle
faciliteiten en elektrische apparaten te
Laagste prijs).
beschikken.
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Van de chiropractor
Je 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.

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

Onze ervaring is echter dat er in veel gevallen
bij deze enorme groep mensen nooit een gedegen lichamelijk onderzoek is gedaan. 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
oor-zaak en pakken deze, indien nodig multidisciplinair, uitgebreid aan om de klachten te
doen verdwijnen. Uiteraard beoordelen we
daarbij ook eventuele röntgenfoto´s en scans
om een zo volledig gelijk 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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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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