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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

April 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.
Pagina 4

Team Redactie Nieuwsbrief

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

Ziekenboeg

Gerard Ruizendaal
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administratie@nvcb.net

634 366 717

redactie@nvcb.net

0031 648 176 632
0034 602 487 811
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Evenementenkalender

Trouwe lezers van de “Por Favor”
Mag ik me even aan u voorstellen, ik ben Wim de Vos en sta
in het clubgebouw achter de bar om u te bedienen van een
drankje of een hapje.
Na het vertrek van onze voorzitter René Oosterbroek heeft
het zittend bestuur mij gevraagd om tijdelijk de honneurs
waar te nemen als vice voorzitter tot dat er een nieuwe voorzitter opstaat om de kar te trekken.
Ik zal alles in het werk stellen om het iedereen naar de zin te maken. Dat zal niet
eenvoudig zijn maar ik ben er klaar voor om (samen met de anderen) de kar in beweging te houden. Mijn eerste taak in dezen is het voorwoord schrijven van de
voorzitter in de Por Favor.
We worstelden ons door een moeilijke tijd waarin verscheidene leden van onze
vereniging Corona niet hebben overleefd en waarvan we afscheid hebben moeten
nemen. Wij wensen de naasten alle kracht toe om door deze moeilijke periode heen
te komen. Daarbij helpt het om naar de club te komen waar je medeleven ondervindt en er een momentje aanwezig is om even te ontspannen met trouwe clubleden onder het genot van een kopje koffie of iets sterkers. Het onder de mensen
zijn, houdt je op de been. Wij zijn per slot van rekening niet geschapen om alleen
te zijn. Wij zijn er voor u.

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!

EVENEMENTEN VOOR April 2022
2 april, zaterdag

Gezellige en spannende Bingo met een heerlijk etentje
vooraf. We hebben dan heerlijke Babi Pangang.
De Bingo is gratis, de maaltijd € 6,-.
Maaltijd is al 13.30 uur. De bingo begint om 14.30 uur.

10 april, zondag

17 april, zondag

Paasbrunch
Weer eens gezellig met elkaar brunchen met warme en koude
gerechten. Alles weer leuk aangekleed als vannouds en nu
zonder de beperkingen van vorig (Corona) jaar! Aanvang
12.30 uur. Zaal open 12.00 uur. De kosten zijn € 10 euro, en
€ 12.50 voor een intro.

27 april, woensdag

Koningsbarbeque
Traditioneel een soort afsluitng van het NVCB seizoen.
Wordt weer heel leuk en lekker op het buitenterras.
Club open vanaf 12.00 uur voor koffie en gebak.
Om 14.30 uur beginnen we met de bbq met div. soorten
vlees, salades, stokbrood en ijs. Het kost € 10,-.

Zo mijn eerste taak zit er op, het was even wennen u langs deze weg toe te spreken
maar ik hoop dat het is gelukt en wens u veel leesplezier van de laatste Por Favor
van seizoen 2021-2022.

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.

Met de vriendelijke groeten van Wim de Vos

Pagina 6

Indische maaltijd
Onvolprezen, weer helemaal zoals we gewend zijn, bereid
door Guus en het keukenteam. Aanvang 14.30 uur. Zaal
open 14.00 uur. Het kost € 12,50 en € 15,- voor een intro.

Het weer was de laatste weken niet zoals we graag wilden, maar ondanks alle problemen die dat met zich mee bracht, zaten daar ook positieve kanten aan.
De waterbekkens zijn weer gevuld zodat de boeren tijdens de zomer voldoende
water hebben om de producten te bevloeien en wij zijn dan weer blij dat er gezonde Spaanse producten in de winkels liggen.
Gaandeweg richting de zomer zijn er velen die naar Nederland gaan om de warmte
van de Spaanse zomer te ontvluchten. Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk
stellen om het clubgebouw tijdens de zomer open te stellen voor de diehards die
hier blijven. En komen er vrienden of familieleden naar Spanje, neemt u ze dan
gerust mee en laat ze kennis maken met het gezellige sfeertje in ons clubgebouw.
In de laatste Por Favor staat een overvolle Evenementenkalender met activiteiten
waaraan we allemaal kunnen deelnemen. Zoek een evenement uit en geef je tijdig
op zodat je het niet mist.

Paasbingo met heerlijke maaltijd

Pagina 7
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Bestuursmededelingen
Voorzitter gezocht!

NVCB dagreis met eigen vervoer

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!

Het plan is om met de eigen auto een dagtocht te maken naar het prachtige natuurpark Albufera.
Dit park ligt ten zuiden van Valencia en is
bekend om haar zoetwatermeer en lagunes
met vele watervogels, bossen en rijstvelden.

Wie wil af en toe de bar beheren?

We gaan er natuurlijk ook echt Valenciaans
eten in een van de betere restaurants!

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?
Pagina 8

Pagina 9

De rit naar het natuurpark is iets van 100
km, dus 200 km heen en terug.
Gezelliger en voordeliger lijkt het ons om
zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden
Het voorstel is daarom dat passagiers samen 20 euro betalen aan diegene die rijdt.
De kosten voor die dag zijn dus alleen die
voor de auto en de Valenciaanse lunch.
De datum die is gepland is 7 april, dus al
snel.
We willen graag weten of hier voldoende
belangstelling voor is.
Wilt u mee? laat dat dan weten aan de bar
of mail naar evenementen@nvcb.net
Het reisteam, Pilar en Jeanne.
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Paashaas en -ei in Spanje (uit Spanje vandaag)

Waarom de paashaas en de paaseieren in
Spanje geen traditie zijn
Net zoals in Nederland en België en de rest
van de Christelijke landen viert ook Spanje
Pasen ofwel Pascua. Maar net zoals vaker
met feesten wordt dat in Spanje anders gedaan. Twee van de voor de Nederlanders en
Belgen karakteristieke eigenschappen van
Pasen, te weten de paaseieren en paashazen, zijn in Spanje niet zo traditioneel en
hebben pas de laatste jaren mondjesmaat
hun intrede gedaan.

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)
Pagina 10

In Nederland en België zijn ze overal te
vinden, de gekleurde echte en chocolade
paaseieren en de paashazen. Ook in Spanje
zie je deze paas elementen steeds vaker
tevoorschijn komen, met name in die winkels die meer buitenlands georiënteerd zijn
zoals de Lidl en Aldi maar ook bij de
Mercadona en Carrefour. Gelukkig zijn de
meeste paaseieren en paashazen van chocolade gemaakt en dat lusten de Spanjaarden
uiteraard ook wel.
In Spanje eet men met Pasen liever andere
lekkernijen zoals de torrijas, pestiños, hornazos, flores de Semana Santa, buñuelos,
leche frita en bartolillos. In diverse regio’s
zoals Catalonië en de Valencia regio viert
men tweede Paasdag (die officieel niet bestaat in Spanje) met de traditionele (en
dure) mona de Pascua. Dit zijn chocolafiguren of taarten die traditioneel gezien
door peetvaders aan kinderen worden
gegeven.
Pagina 11

Paaseieren (huevos de Pascua)
Het ei is het symbool van de opstanding.
Bij de Joden at men eieren op de begrafenis-maaltijd als symbool van wedergeboorte na de dood. Germanen aten eieren bij de
offermaaltijden van Ostara, de godin van
lente en vruchtbaarheid.
Eieren staan niet alleen symbool voor het
nieuwe leven, maar ook voor de vier elementen: De schaal staat voor de aarde; Het
membraan staat voor de lucht; Het eiwit
staat voor het water; Het eigeel staat voor
het vuur.
Het gebruik van paaseieren is ontstaan in de
middeleeuwen doordat in de vastentijd een
kerkelijk verbod was ingesteld voor het
eten van eieren en vlees. In deze periode
echter legden de kippen bijzonder veel
eieren.
De eieren werden gekookt om langer goed
te blijven, versierd, en op Paaszondag veelvuldig gegeten of cadeau gedaan. In Christelijke landen werden de eieren beschilderd
in de kleuren van het altaar, waarna men ze
de kerk inbracht om te laten wijden en te
offeren.
Het verstoppen van eieren stamt waarschijnlijk af van de boeren. Vroeger was het
bij de boeren normaal om met Pasen eieren
in de akkers te begraven om vruchtbaarheid
over hun akkers af te dwingen. Dit is waarschijnlijk de voorloper van het verstoppen
van de eieren.
De normale eieren zijn echter vaak vervangen door chocolade eieren. Het verstoppen
van eieren doen de Spanjaarden niet zo snel
en gebeurt eigenlijk nergens in het land.
Het gezellig met de hele familie verven van
eieren doet men ook niet zo snel.
Lees verder op pagina 13
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De verschillende zoete lekkernijen
zoals de Mona de Pascua in diverse
regio’s zoals Catalonië en Comunidad
Valenciana hebben bovenop de taart
echter wel een of twee eieren liggen.
Het is ook hier dat er chocoladefiguren
gegeten worden die echter niet altijd de
vorm van een paashaas of paasei
hebben.

Paashaas (Conejo de Pascua)
Waar de paashaas vandaan komt is tot
op de dag van vandaag nog niet
helemaal duidelijk maar uiteraard zijn
er verschillende theorieën. Een van die
theorieën zegt dat bij de afbeelding van
de God van vruchtbaarheid Ostara een
haas staat afgebeeld met een ei aan haar
voeten.
Eigenlijk zou dat een kip zijn die haar
eieren verstopte en omgetoverd werd
tot een haas die dan om deze te pesten
haar eigen eieren mocht gaan zoeken.
Een ander verhaal zegt dat de paashaas
eigenlijk een vogel was die eenmaal per
jaar haar eieren legt en deze goed
moest verstoppen.
De paashaas is waarschijnlijk ergens in
de 18e eeuw door de Duitsers naar
Nederland en België gebracht waarna
het een symbool voor Pasen werd. In
Spanje is de paashaas echter nog niet
zo’n traditie en ook al zie je
tegenwoordig overal, bij veel mensen
thuis – ook als er kleine kinderen zijn –
zul je niet zo snel een paashaas op tafel
zien staan.
Pagina 12
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Wie o Wie?
In de vorige Por Favor was een foto te
zien van Chris van Gennip die wat ik al
schreef vele jaren haar sporen binnen
de vereniging verdient. Ze vervulde
jarenlang de functie van secretaris
binnen het bestuur, is gastvouw en
coördineert de Spaanse les.
In deze Por Favor opnieuw een
verrassende foto een jong meisje.
In de volgende Por Favor vertellen wij
wat wie en wat meer over haar.

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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Donderdagmorgen: Crea-ochtend!
Elke donderdagmorgen zijn de creaclubleden bezig met diverse creatieve hobby´s.
Er wordt geschilderd, getekend of geborduurd.
Al enige tijd is men er met een nieuwe
hobby bezig; “Diamond Painting”.
Er worden dan kleine gekleurde steentjes
(diamonds) geplakt op een voorbewerkte
ondergrond. Een heel precies werkje dat
heel wat uren ingespannen bezigheid
vraagt. Maar het resultaat is altijd verbluffend! Schitterende afbeeldingen die soms
zoveel glans en diepte hebben dat je er
uren naar kan blijven kijken.
Kom ook eens kijken of dit iets voor u is.
Elke donderdagmorgen vanaf 10 uur; er is
koffie met wat lekkers en gezelligheid .
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Bericht van de tafel

Thuiszorg op elk niveau:

Onlangs hebben wij bij ons in het clublokaal een wedstrijd gespeeld tegen CLH
of wel Club Los Holandeses.
Het was al een hele tijd geleden dat we
tegen elkaar speelden en we hebben de
draad weer opgepakt.
Dinsdag 8 maart was de grote dag.
Om 9:30 uur druppelde de biljarters binnen en meldden zich, bij de wedstrijdtafel
om de strijd aan te gaan. Onder het genot
van een kopje koffie met een heerlijke
Apfelstrudel, die door Jeanne werd
verzorgd, wachtten ze op het startsignaal
om de wedstrijd te beginnen.

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar

Bij ons bleef het niveau gelijk aan dat van
de ochtend waardoor s’ middags een
uitslag van 13 – 16 voor CLH werd
genoteerd.
Bij elkaar geteld is het over de dag, een
uitslag van 32 – 23 voor NVCB geworden
en dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken.
Wetende dat het niveau van biljarten bij
CLH. hoger ligt dan bij ons. Dit neemt
niet weg dat we de revanche niet schuwen
en verwachten wel op een uitnodiging van
hun.
Het belangrijkste van deze ontmoeting
was dat het een gezellige dag is geworden.

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

966 805 714

Om 10.15 uur gingen we uiteindelijk van
start met de eerste partij en gedurende de
ochtend begon er afstand te komen tussen
de uitslagen welke in het voordeel van
NVCB viel.

www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com

De ochtend sloten we af met winst, met
een stand van 16 - 10. Nu konden met een
goed gevoel aan de lunch beginnen die,
zoals we gewend zijn, verzorgd werd door
onze keukendienst onder leiding van
Annemiek.
Het smaakte geweldig lekker en het gaf
voldoende kracht om aan de tweede helft
van de wedstrijd te beginnen.

Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.

In de middag was er meer weerstand van
CLH en behaalde ze drie punten meer als
in de ochtend.

24 uur bereikbaar

Pagina 16
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Nu op naar de volgende wedstrijd en wel
tegen Calpe, die op 26 maart zou worden
gespeeld maar naar een later tijdstip is
verschoven. Het is al een traditie geworden om tweemaal per jaar tegen elkaar te
spelen.
De wedstrijden worden bij ons gespeeld
omdat ze in Calpe maar één biljarttafel
hebben en dan kun je geen wedstrijden
spelen.
Wij ontvangen ze dit jaar op geheel
gerenoveerde biljarttafels. Het kan daar
dus niet aan zal liggen als we het resultaat van vorig jaar niet herhalen.
Alphons Bogers
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Ontspanning
https://123sudoku.nl/makkelijkesudoku/

Sudoku en Schaken
Leest u de papieren uitgaven van deze PF,
dan kunt u de sudoku- en schaakspellen
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!

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 april

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

El Albir,
Av. del Albir 58, (naast de Parking-zondagmarkt)
Voor reserveringen
belt u met +34 966 864 190
Altea,
Paseo de Mediteraneo 20, (Boulevard) tel: +34 65 779 771
Calpe,
Calle Dinamarca 4, tel: +34 965 977 894
Altea
Carretera del Albir 20 Edificio Sol, Sotano
LaCena by Nola-Beach,
tel: +34 965 087 959
NU OOK: Moraira,
Avenida de La Paz 26 tel: +34 966 942 914
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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.

Dit jaar viert de NCVB het 50 jaar bestaan van de club. Of het
bridge ook gelijk gestart is daar ben ik niet echt achtergekomen.
Toen mijn man en ik in 2003 naar Spanje kwamen kenden wij
de voorzitter van de bridgeclub al dat was Puck Verduin. Hij
was blij dat wij bridgers waren want hij had nieuwe bridgers
nodig. Er was een conflict geweest tussen de rokers en de niet
rokers. Uit eindelijk is er een grote groep niet rokers vertrokken en kregen onderdak in hotel Kaktus.

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

De bridgers die over gebleven waren, met ons er bij 3 tafels,
werden gelijk heel creatief in het maken van plannen. Wat
moesten we doen om onze bridge club weer groter te maken en
nieuw leven in te blazen.
Afgesproken werd dat iedereen een kennis of bevriend bridge stel
meeneemt en die/dat dan enkele weken bij ons mag bridgen om de
sfeer goed te proeven. Het werd een groot succes, we maakten het gezellig met hapjes en snacks, ze bleven en werden
lid van de club. We groeiden en groeiden, gingen weer in 2
lijnen spelen en hadden wel 10, 12 tafels. Iedereen was blij
en enthousiast. Dat waren gouden tijden.
De ligging van de club aan de N-332 was natuurlijk ook heel gunstig.
Mensen kwamen op de fiets en met de bus . Dat lukt met ons huidige
pand jammer genoeg niet. Wel hoop ik dat onze bridgeclub weer een
aantal jongere enthousiaste leden erbij gaat krijgen want we zijn wel aan
het vergrijzen. De sfeer is gelukkig heel goed.
Ik wens iedereen een gezellige, zonnige zmer en ik hoop in september een
ieder weer gezond en wel terug te zien.
Corrie van der Vlies
Coördinator
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Lees weer eens een leuk kort verhaal!
Een kort verhaal geschreven door
Emma Stomp met een verhelderende kijk
op onze prestatie
maatschappij
Rat race
Gezien op de website
“Hard hoofd”
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/

April 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-6
Maak van de 6 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
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Foto galerij

In maart weer genoeg
evenementen om
foto´s van te maken!
Een heerlijke Paella
voor iedereen en de
zalmrokerij met echte
wilde zalm!
Beide evenementen
met een muzikaal
toetje door Hennie
Fagnotti !
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Zuinig met Brandstof (tips)
Combineer meerdere kleine ritten op verschillende
dagen tot één grote rit. Een auto heeft ongeveer een
kwartier nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en
dan is die het zuinigst. Rij dus niet de ene dag naar de
supermarkt, om een dag later een pakketje op te halen
bij het postkantoor en de dag erna naar de apotheek.
Dat zijn de allerduurste ritten, want de motor blijft
koud. Het verbruik is ongeveer het dubbele dan
wanneer de motor op temperatuur is.
Rij langzaam. Als je 100 rijdt in plaats van 120, dan scheelt dat
volgens Milieu Centraal zo'n 14 procent aan brandstof. En 80 is nog
zuiniger.
Op de snelweg kun je overwegen om, wel op veilige afstand, achter
een vrachtwagen te rijden. "Achter een grote truck ontstaat toch een
soort luwte met relatief weinig windweerstand", zegt Van der Drift.
Gebruik zoveel mogelijk cruisecontrol. Heb je geen cruisecontrol,
rij dan zoveel mogelijk met een constante snelheid, want dan
verbruik je minder dan wanneer je steeds wat harder en weer
zachter gaat.
Rij anticiperend, waarbij je de auto zoveel mogelijk laat uitrollen en
zo min mogelijk hoeft te remmen. Zie je in de verte dat het stoplicht
op rood gaat, laat het gaspedaal dan meteen los. Je moet bij
rotondes zo ver van tevoren stoppen met gasgeven dat je de rotonde
kunt nemen zonder te remmen.
Schakel zo vroeg mogelijk, bij zo'n 2000 toeren, naar een hogere
versnelling. Volg daarvoor de schakelindicator, als je die hebt.
Kun je zelf bepalen hoe laat je gaat rijden? Vermijd dan de spits.
Want hoe drukker het is, hoe minder je kan doorrijden en steeds
stoppen en weer optrekken kost veel brandstof.
Zet het start-stop-systeem aan als je auto dat heeft. Daardoor
schakelt de motor uit als je stilstaat voor een rood licht.
Controleer regelmatig, iedere twee maanden, je bandenspanning. En
vul bij als dat nodig is. Vertrouw daarbij niet op de sensor die
aangeeft dat een band te slap is, want dan ben je eigenlijk al te laat.
Pagina 26

Pagina 27

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

April 2022

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 45

April 2022

Maak de auto zo licht mogelijk. Want hoe zwaarder, hoe
meer brandstof. Verwijder ook je dakkoffer of fietsendrager
als je die niet gebruikt. Want die maken je auto ook minder
aerodynamisch.
Gebruik zo min mogelijk interne systemen zoals de airco,
ventilator, verwarming, stoelverwarming en achterruitverwarming. Die verbruiken allemaal elektriciteit en daardoor moet
de motor harder werken. De ventilatie op standje 1 of 2 zal
niet veel verbruiken, maar een airco wel.
Probeer ook niet je ramen open te doen als alternatief voor de
airco. Want daardoor wordt je auto minder aerodynamisch en
dat kost méér energie dan een ingeschakelde airco. Het is wel
verstandig om, als je auto in de zomer heel heet is, eerst even
alle ramen open te doen om de hitte te laten ontsnappen. Zet
pas daarna de airco aan.

www.eurocarslanucia.com

Als je verschillende routes kan nemen, kies dan de zuinigste
route. Dat kan de kortste route zijn, maar dat hoeft niet perse.
Een iets langere route waarop je beter kan doorrijden, kan
toch zuiniger zijn.
Heb je een automaat? Vermijd de sportstand. Want in die
stand schakelt de auto pas later naar een hogere versnelling.
En ben je op snelheid? Laat het gaspedaal dan even iets opkomen. Dan schakelt de automaat sneller naar een hogere
versnelling.
Bedenk of dat autoritje echt nodig is en of het niet met de
(elektrische) fiets kan. Dat is altijd goedkoper. Ook kan het
goedkoper zijn om met het ov te gaan.
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Al 20 jaar

Van de redactie
Deze uitgave van ons verenigingsblad “Por
Favor” is weer de laatste van het seizoen
2021-2022. Het nieuwe seizoen 2022-2023
lijkt nog ver weg maar na al dan niet van een
mooie zomer genoten te hebben, is het
alweer zover.
De redactie hoopt dat het volgende nummer,
dat in oktober zal verschijnen, weer in gedrukte vorm zal kunnen zijn. Wel was er
steeds een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar maar leden en relaties
moesten het doen met de digitale vorm wat
toch een beperking is.
We werden twee jaar geleden gedwongen
om met het drukken van ons blad te stoppen
omdat ruim de helft van de leden vanwege
Corona in Nederland bleef of tijdelijk even
niet maar de club durfden te komen. Het
werd daardoor onmogelijk om de kosten van
het drukken op te brengen.
Het is echter wel zeker dat een digitaal blad
minder goed wordt gelezen. Het is te vluchtig en wordt al snel over het hoofd gezien in
een mailbox die elke dag al volloopt met
reclame en andere, meestal, overbodige berichten.
Nee, een mooi strak opgemaakt en keurig
door D-Impression in Albir gedrukt verenigingsblad is voor iedereen veel prettiger en
waardevoller. De leden zullen het beter lezen
omdat het blad nu langere tijd in het zicht
blijft, de adverteerders zullen het zeker waarderen en je kan ons blad nog eens tegenkomen in de wachtkamer van de dokter, tandarts of in de supermarkt.
Misschien moet het wat bescheidener, we
hadden in 2020 wel 55(!) pagina´s, maar
hopen echt dat het mogelijk zal zijn om onze
“Por Favor” weer keurig op papier te kunnen
presenteren
Marianne de Wit & John de Kievith,
redactie “Por Favor”.

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
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Diner met zelf gerookte zalm

De zalm werd opgediend met een aparte
salade, patat en een geweldige saus.

Zondag 20 maart konden de leden
heerlijk gerookte zalm komen eten.
De zalm werd ook nog eens ter plaatse
gerookt!

Een leuke muzikale verrassing was het
optreden van Hennie Fagnotti Zij zong,
geheel a-capella, spontaan een song van
Ella Fitzgerald.

We hadden weer eens wat anders:

Het was best wel
een beetje gewaagd
want het is nogal
een onderneming
om voor meer dan
50 personen zalm
te roken die ook
nog eens bijna
gelijktijdig moet
worden opgediend.
De ingekocht hele zalm was gelukkig
wel al in nette moten verwerkt en door
onze keuken voorbehandeld zodat die
direct over drie, niet
heel grote rookovens
konden worden verdeeld.
Het roken ging
helemaal volgens het
boekje, niet te veel
rookmateriaal en vooral geduld.
Het resultaat loog er niet om; sappige
zalm met licht rookaroma, heerlijk!

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
Pagina 30

Jaargang 45

Pagina 31

Dat klonk heel warm en
jazzy en paste prima bij de
sfeer van het moment.
We kunnen terugzien op een
geslaagd evenement, met dank aan het
keukenteam. Het is zeker voor herhaling
vatbaar.
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Nuttige telefoonnummers
Dringende oproepen
112
Nederlands Consulaat
966 875 932 + 75 (Madrid)
Belgische Consulaat
965 929 147 + 48
Brandweer
965 854 080
Politie Dringend
091 / 092
Politie Lokaal
966 807 766
Politie Nationaal
966 831 930
Guardia Civil
965 850 330
Toeristische info
965 851 311 + 965 853 224
Gemeentehuis informatie
966 815 428
Clinica Benidorm
965 853 850
Clinica Benidorm Ambulance
900 380 088
Euro Clinica La Noria
965 868 891
Euro Clinica Albir
966 865 103
Euro Clinica Rincón
966 830 849
Hospital de Levante
966 878 787
Hospital de Levante Dringend
900 223 344
Hospital Villajoyosa
966 859 200

Special Las Coronas

April 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.

Buena Vista
P. del Meditaraneo
Altea

´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
(logisch)
Eten
7,0
Bediening 7,0

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

Begin Maart was het nog lekker toeven aan de Costa en er zijn van die
dagen dat je het niet erg vind om alleen te zijn als je wederhelft met
vriendinnen de hort op gaat en er altijd wel een excuus is te vinden om
kleren te kopen.
Deze dag gebruik ik om op de fiets de werkzaamheden te bekijken die
Altea uitvoert aan de boulevard op de plaats waar vroeger!!! de parkeerplaats was. Ik vraag me af waar je nu kunt parkeren? Daarom ook
ben ik maar op de fiets gegaan. De werkzaamheden duren wel langer
dan gepland. Dat veroorzaakt daarom nog meer schade voor de uitbaters van de restaurants en de andere zaken. Dit is na de Covid
periode nog en klap. Het is een wat vreemd beleid van deze PSOE
gemeente. Jammer en hopelijk wordt het nu beter voor deze zaken.
Ik had nog een tegoedbon van dit restaurant, een prijs die ik had
gewonnen bij een loterij op de club. Ik kom me tegoed doen aan mijn
eigen wensen. Jammer dat het restaurant nu niet het fraaie terras meer
heeft en er een hoeveelheid tafeltjes voor het restaurant is geplaatst.
Ik was op zoek naar de dagmenukaart. Dat was helaas afgeschaft.
Eerst neem ik maar een wit wijntje (€ 2,75), een lekker uitgebalenceerd wijntje en bestel een Sopa bisque, een romige vissoep met
mosselen. Lekker maar een beetje teveel room erin voor mij. De
bediening is snel met nieuwe mensen, Argentijnen, en een kleine
Cubaanse serveerster. Even snel als de vorige serveerster; een leuk
jong team! De eigenaar doet erg zijn best om het iedereen naar de zin
te maken. Er is veel aandacht voor de gasten. Nu ik de witte wijn
geproefd heb, ga ik over op de Rosé voor de zelfde prijs. Ondertussen
bestel ik een saté met pindasaus (€ 11,75); het betreft een mooi verzorgde hoeveelheid met sla enz.; lekker pittig.
De zon schijnt en ik voel me steeds beter op deze plek; lekker uitrusten en genieten van het alleen zijn. Ik neem nog maar een wijntje
die is erg lekker. Tja niemand houd je in de gaten en dan kan je van de
vrijheid genieten. Een koffietje van het huis en de chupito wordt ook
een wijntje. Nu afrekenen met de bon en dan kost alles maar een
tientje. Ik ga daarna slingerend op mijn fiets naar huis en een siësta is
wel nodig!

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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Zuinig met Energie (tips)
Uw Nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Minder kosten en CO₂ uitstoot (goed voor klimaat)
Energie besparen is een win-win situatie. U heeft namelijk minder
energiekosten, maar stoot ook minder emissie zoals CO₂ uit.
Daarmee bespaart u dus kosten en het milieu. Er zijn vele
makkelijke en effectieve dingen die u kunt doen om energie te
besparen. Hierbij een lijstje met een aantal tips.
Voorkom sluipverbruik. Een elektronischapparaat gebruikt 75% van
zijn energie als deze stand-by staat. Een televisie kan wel € 35,- aan
sluipverbruik hebben per jaar. Het ergste zijn de decoders, opladers,
tv’s en modems. Er zijn eenvoudige manieren om dit te stoppen. Zet
apparaten zoveel mogelijk helemaal uit met een aan/uit-knop of via een
stekkerdoos.

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

Vervang lampen voor LED verlichting. Zelfs als de gloeilamp of
halogeenlamp nog goed werkt, is het slim om deze te vervangen. De
aanschafprijs van een LED lamp is hoger, maar toch is deze makkelijk
terugverdient. Een LED lamp is namelijk 85% zuiniger dan een gloeilamp en 75% zuiniger dan een halogeenlamp. Daar komt nog eens bij
dat een LED lamp veel langer mee gaat, tot wel 9x langer dan een
gloeilamp.

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

Verbruik minder warm water. Wanneer u minder water verbruikt,
verlaagt u uw waterrekening. Wanneer u minder warm water gebruikt,
verlaagt u ook uw energierekening (gas, of elektriciteit in het geval van
een warmtepomp). Uw besparing is dan dus dubbel op. U kunt warm
water besparen door een energiezuinige douchekop, maar ook door
korter of minder vaak te douchen. Ook kunt u energie besparen, door
de temperatuur te verlagen.

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!

Wassen/Drogen. Een volle machine is voordeliger dan twee keer een
halfvolle machine laten draaien en probeer zoveel mogelijk was aan de
lijn te drogen.

Hoofdgerechten :

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

Dessert :

Verwarmen en koelen. Trek een (extra) trui aan en bespaar 7% energie door de verwarming 1 °C lager te zetten.
Wanneer het tocht in uw huis voelt dat niet comfortabel aan. U bent
dan vaak geneigd om de verwarming een graadje hoger te zetten. Het
helpt ook om spleten en kieren in uw huis te dichten.
Laat ’s nachts, of als overdag niemand thuis is, de temperatuur in de
leefruimten zakken tot 15 à 16 °C. Sluit ’s avonds de gordijnen of
rolluiken. Koelkast. De ideale koeltemperatuur is 4 tot 6 °C. Elke graad
lager komt overeen met 5% extra verbruik.

van het huis

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 17,incl. wijn, brood en aioli.
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Van de chiropractor
Rugpijn bij het opstaan uit een stoel
De meest voorkomende klacht die wij in onze kliniek
tegenkomen is rugpijn. Dit kan zich op allerlei manieren uiten.
Wat echter het vaakst als pijnlijke activiteit naar voren komt is
het opstaan uit een stoel.Iedereen ziet weleens mensen moeilijk
overeind komen na het zitten. Om te weten hoe dit komt is het
belangrijk te weten wat de oorzaak van lage rugpijn is. Deze
pijn kan zijn oorsprong in drie structuren hebben.

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 kleine ruggewrichten (facetgewrichten) kunnen geïrriteerd zijn. Dit wordt
veelal veroorzaakt door een foutieve
houding en/of dwangstand van de wervelkolom. Hierdoor worden deze gewrichten constant in elkaar gedrukt en
zijn eigenlijk chronisch geïrriteerd door
deze constant druk in de gewrichten.
Als deze ontstekingsreactie nog niet zodanig is dat er constant pijn is, wordt
deze ervaren als stijfheid en pijn bij het
opstaan uit een stoel. Bij het zitten in een
stoel ontstaat er wat ruimte tussen de
facetgewrichten, de druk gaat er dus een
klein beetje vanaf. Als er na een tijdje
weer wordt opgestaan, komt in een keer
het volle lichaamsgewicht op die gewrichten te staan. Dit uit zich in moeilijk
opstaan en pijn die na een beetje bewegen weer minder wordt. Belangrijk te
weten is dat de pijn minder wordt door
het bewegen, de oorzaak blijft echter aanwezig. De tweede oorzaak kan in de tussenwervelschijven liggen. Als de tussenwervelschijf ontstoken of beschadigd is,
geeft dit sowieso pijn in de rug bij het
zitten. Typisch is dat mensen gekromd en
scheef uit een stoel opstaan, beginnen
met kleine pasje lopen, de handen in de
rug zetten en een beetje mank lopen.

Dit duurt meestal een minuut of vijf en
daarna kan er “normaal” bewogen
worden. De laatste oorzaak komt uit de
bekkengewrichten, de sacroiliacaalgewrichten. Deze gewrichten tussen het
heiligbeen en de bekkenhelften kunnen
verwrongen of scheef staan. Door deze
dwangstand ontstaat er overbelasting en
dus een irritatie in de zogenoemde SIgewrichten. Bij zitten is er vaak geen
pijn, maar bij opstaan en weer lopen is er
een gevoel of er aan een kant van de rug
een mes in de onderrug staat met een pijn
die vaak de bil in trekt. Meer dan eens
gaan bovenstaande klachten gepaard met
uitstraling naar een of twee benen en /of
andere pijnen in de wervelkolom. Verder
is er vrijwel altijd een combinatie van
overbelasting van de genoemde structuren aanwezig. Om van deze “opstapijnen” af te komen, zal de oorzaak
moeten worden aangepakt.
Onze kliniek is gespecialiseerd in het
opsporen en behandelen van de oorzaak
van dit soort klachten. Elk aspect van de
klacht zal worden aangepakt om van deze
klachten af te komen. Ironisch genoeg is
het TEVEEL zitten vaak een veel voorkomende oorzaak van deze klachten.

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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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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