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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
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Warmte
Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer

10.00

12.30

Bibliotheek

13.30

16.00

Hobbyclub

13.30

17.00

Playback

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

11.00

Computerles Publisher Trudy Visser

11.30

12.30

Workshop visitekaartjes door Trudy Visser

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

19.00

Bridge

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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20.00

24.00

Instuif soos / internet

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

10.00

11.30

Word Workshop Lint door Trudy Visser

12.00

13.30

Internet + Email door Truus Verhagen

14.00

16.30

Beginners Gevorderden door Ad Roeland

17.00

18.00

Foto bewerking door Truus Verhagen

19.00

24.00

Biljarten / internet

09.00

10.00

Spaanse les beginners

10.00

11.00

Spaanse les , 1 seizoen les gehad

11.00

12.00

Spaanse les vorig seizoen Groep 2

12.00

13.00

Spaanse les vorig seizoen Groep 3

13.00

14.00

Spaanse les conversatie ver gevorderden

14.00

17.30

Bridge les

19.30

24.00

Biljarten

10.00

13.00

Forum computers

10.30

13.00

Jeu de boules

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met ?????? clublokaal

Groep 1a

Gisterenavond ontmoetten wij bij de chinees twee echtparen die we enkele jaren terug jaarlijks als overwinteraars tegenkwamen op camping Cap Blance. Het viel ons
op hoe bevriend deze mensen nog steeds waren en ook hoe wij weer bijna liefdevol
door hen werden begroet. “Als jullie weer iets leuks gaan doen, laat het even weten”.
Of het aan de (een) camping ligt, aan overwinteren of aan Spanje weet ik niet, wel
dat het een warm fenomeen is. De temperatuur, het vaker ‘buiten spelen’ en meer
elders eten zijn wat factoren die hier beslist bij meespelen maar het zou me niet verbazen als er nog andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Gebrek aan collega’s
bijvoorbeeld. Als ik naar mezelf kijk, miste ik na mijn pensionering vooral mijn
(leuke) collega’s. Naast een fijne huwelijkspartner en lieve (klein-) kinderen zijn
andere leuke mensen om je heen toch een belangrijke levensvereiste’. En mede daarom speelt onze club of vereniging zo je wilt, zo’n belangrijke rol in ons leven. Mensen ontmoeten en daarmee dingen doen die je leuk vindt. Wat echter blijft is het verschil in mensen en liefhebberijen. En tegelijk daarmee het (ver-) oordelen. Zo vinden
snelfietsers boksen (mogelijk) een vervelende sport en niet uitzonderlijk vinden boksers snelfietsers vervelende mensen. Niet perse maar heel goed mogelijk.
Caliente
Ik schrijf dit op een moment dat twee schilders op het terras van ons Nederlandse
clubhuis hartelijk lachend tegen elkaar in het Engels en Vlaams grappen vertellen en
gelijktijdig de zaak verfraaien dat het een lieve lust is. Zij scheppen een belangrijke
voorwaarde voor onze gezelligheid, mogelijk gemaakt door de medewerking van
onze penningmeester, betaald van uw contributie en afdelingsbijdrage, het mooiste
verenigingsgebouw van Europa en omstreken. Maar als ik schrijf denk ik altijd even
aan gisteren, een beetje aan vandaag en vooral aan morgen. Het gaat mij voor wat de
toekomst betreft vooral over de verschillen. De verschillen van culturen, van voorkeuren, van politieke partijen. Kortweg de verschillen van mensen. Om bij mezelf te
blijven, zou ik hem een groot plezier doen, wat meer begrip, waardering en toch ook
wel respect op te brengen voor alle andersdenkenden. Zulk een tolerantie zou mondiaal moeten zijn, maar ik ben klein en dat zal altijd zo blijven. Vandaar dat ik op clubniveau al groot genoeg vind. Laten we met elkaar alle leden accepteren zoals ze zijn,
doen en laten. Ze zijn allemaal verschillend, dus niet gelijk maar wel allemaal hartstikke gelijkwaardig. En dat we de een leuker vinden dan de ander is zo logisch als
wat. Bevriend zijn met iedereen is onmogelijk.
Aart Krijgsman

FESTIVITEITEN???????????
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Wijn proeven.
Hoe doe je dat??
1. Schenken en kijken.
Om te proeven is een bodempje wijn,twee vingers dik, genoeg.
De geur van een wijn komt het beste tot zijn recht in een glas met
een tulpvormige kelk die van onder breed is en naar boven smaller toeloopt.
Bekijk het uiterlijk van de wijn. In het algemeen geldt: rode wijn met een paarse tint zijn jong, wijnen met een warme tint zijn ouder. Hoe donkerder de
kleur, des te voller de smaak. Licht gekleurde witte wijnen zijn meestal licht en
droog van smaak. Goudgele wijnen zijn ouder en/of hebben op houten vaten
gerijpt. Kijk ook naar de "dikte" van de wijn. Grote druppels ("tranen") aan de
binnenkant van het glas duiden op veel alcohol(krachtige smaak) en/of suiker
(zoete smaak)
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FUNCTIES / TAAKVERDELING
Margje v/d Linden

966 880 409

Biljarten:

Aart Krijgsman

652 279 674

Bridge:

Puck Verduin

686 063 185

Bridgeles

Puck Verduin

6860 63 185

Computers:

Ad Roeland a.i.

965 844 573

Evenementen:

Bert Blom

966 866 619

Gastvrouwen:

Nel Arends, Corrie v.d.Vlies, Bep Pronk,

Hobby:

Toos Kaneman

Instuifsoos:

John Sterk

966 865 445

Jeu de Boules

Hanneke Verkuil

654 124 991

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

contactpersoon Nel Arends

966 881 630

Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse

Proeven.

Tijd voor een slok. Laat de wijn goed rondgaan in je mond. Je
proeft naast de aroma¨s zuur, zoet, bitter en alcohol. Let ook op
de structuur van de wijn. Wijnen met veel alcohol – meer dan
13,5 procent – komen vaak krachtiger over. Wijnen die een
zacht, vettig laagje in je mond achterlaten, worden rond en soepel genoemd. Rode wijnen maken soms de binnenkant van je mond een
beetje stroef. Deze wijnen worden stevig genoemd. Het stroeve gevoel komt
van de tannine; het geeft de wijn stevigheid en maakt hem langer houdbaar.
Als deze wijnen ouder worden, wordt het stroeve gevoel minder en de wijn
ronder en soepeler. Witte wijnen zijn grofweg te onderscheiden in droge en
zoete wijnen Wijnen doe (bijna) geen suiker bevattenen dus niet zoet smaken, heten "droog". Je herkent aan de informatie op het schap in de winkel
om wat voor wijn het gaat.
Pagina 38

965 845 999

Play Back:

2. Ruiken.

3.

SEIZOEN 2009-2010

Bibliotheek:

Spaanse les:

Steek je neus in het glas en neem een diepe snuif, zodat je een
eerste indruk krijgt van de geur. Draai de wijn rond in het glas,
zodat de aroma¨s vrijkomen. In rode wijnen zijn dat bijvoorbeeld
aardbei, bes, kers, pruim en koffie. Bekende aroma¨s in witte wijn
zijn appel, meloen, perzik, citrus, noten en vanille. De aroma¨s
worden bepaald door het gebruikte druivenras en door de leeftijd van de wijn.
Een wijn waarin je fruit duidelijk ruikt, is meestal jong. Wijnen waarin kruidigheid overheerst, zijn vaak wat ouder of hebben op houten vaten gerijpt.

oktober 2010

Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo:

Marika Bak

654 595 063

Tekenen/Schilderen di:

Margaret de Vree

966 867 333

Technische dienst

Bart Kieken

965 888 479

Voorzitter A.v.A

Aart Krijgsman a.i.

652 279 674

Team Redactie Nieuwsbrief

Email

Kuieren:

redactie@nvcb.net

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

John Sterk

Tel: 966 865 445

sterk@v5048.drago.net

Vice voorzitter

Bart Kieken

Tel:965 888 479

bart.kieken@telefonica.net

Secretaris

Folkert Goedkoop

Tel:619 928 732

goedkoop.folkert@orange.nl

Penningmeester

Ad Roeland

Tel: 965 844 573

adespana@telefonica.net

Plv. penningmeester

Fred Beermann

Tel: 647 191 789 fredbeermann@telefonica.net

Lid

Nel Arends

Tel: 966 881 630

eaglealtea@telefonica.net

Lid

An van Kol

Tel: 966 873 744

avankol@hotmail.com

Pagina 3

Nieuwsbrief

Jaargang 32

oktober 2010

Nieuwsbrief

Jaargang 32

oktober 2010

Van de Voorzitter
HET NIEUW SEIZOEN
Geweldig als je zo komt aanrijden en je komt tot ontdekking hier is wat
gebeurd.
Het oude LOS RUBIOS is in zijn geheel verdwenen.
Fris en vrolijk als je de parkeerplaats oprijdt. Een geheel ander jasje,
het doet geen pijn aan de ogen, maar een leuke opbeurende kleur aan de
buitenkant, die zeker uitnodigt om eens binnen te gaan kijken.
Hier zijn geen woorden voor : een fata morgana.
Lieve vrijwilligers. Wat hebben jullie hard en veel gewerkt. Wat mij
gelijk opviel waar eens de openhaard had gestaan een levensgroot
schaakbord in de vloer gelegd. Nu schakers jullie kunnen je hart ophalen. En dan die levensgrote schaakstukken. Waar haalden jullie de fantasie vandaan. Maar dat is ook niet zo verwonderend. Wij hebben een
bestuur dat van aanpakken houd. Die trein dendert maar voort.
Als dan deze week een medebestuurslid de opmerking maakt zo van
JULLIE ZIJN TOCH KLAAR NU dan begint de uitvoerder Bart Kieken met een gezicht naar de penningmeester Ad Roeland te lachen met
de opmerking DAT HADDEN JULLIE GEDACHT.
Er staat nog veel op stapel voor dit jaar. Lieve vrienden wat een club.
Dat is allemaal van ons
Een woord van dank dat is op zijn plaats.
Jullie voorzitter John Sterk
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www.interbureau.es

Belastingadviseurs
Sinds 1988 de rechterhand voor vele residenten en niet
residenten in Spanje.
Adres : Avda. Albir, 111 EL ALBIR
Tel: 96 686 66 40
fax: 96 686 52 92
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Van de Biljarttafel
De drie winnaars van onze biljart competitie van het afgelopen seizoen
2, Henk Hoeben 1, Aart Labee 3, Jan Visser

Hulp bij het Spaans .

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
Pagina 36

Ik wil jullie even voorstellen aan ons nieuwe clublid Pilar van den
Oord, zij is Spaanse, die goed Nederlands spreekt. Bovendien is ze lerares Spaans.
Zij wil graag wat vrijwilligers werk doen en bood aan om clubleden te
helpen, die problemen hebben met de Spaanse taal, bv. bij het vertalen
van Spaanse brieven of documenten, maar ook het vertalen van Nederlandse stukken in het Spaans.
Zij is tevens bereid als tolk mee te gaan met clubleden naar Spaanse
instanties.
Is het niet fantastisch, dat iemand, die net lid is van de club, al direct
zich wil inzetten voor de clubleden? Wij, het bestuur van de club zijn
dan ook heel blij met haar aanbod en willen haar dit, langs deze weg
dan ook laten weten.
Ze is te bereiken voor hulp op het volgende
telefoonnummer: 617353640 en e-mailadres: pilaryarie@yahoo.es
Nel Arends, ledenadministratie en bestuurslid.
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Evenementen Kalender
17-10-2010
24-10-2010
14-11-2010
20-11-2010
05-12-2010
25-12-2010
31-12-2010
09-01-2011
23-01-2011
13-02-2011
14-01-2011
13-03-2011
20-03-2011
24-04-2011
11-05-2011
30-05-2011

Open huis.
Soos middag met Ad van Hoorn
BBQ
Kerstmarkt
St. Nicolaas
Kerstochtend
Oud en Nieuw viering
Nieuwjaarsreceptie
Erwtensoep
Th. Muilenboom Jeu de Boules tournooi
Valentijnsrit
Tekenen en schilder Expo.
Pannenkoeken
Paasbrunch
Picknick
Koninginnendag

CAIXA CATALUNYA
Avenida Coloma 1
Centro Commercial Plza del Sol
03530 La Nucia ( naast Mercadona )

UITSTEKENDE PRODUCTEN GECOMBINEERD MET EEN
UITSTEKENDE SERVICE
Onder Nederlandse leiding van Roland Janssen
Dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 15.00 uur
Telefoon: 966876206
mobiel : 650985148
Pagina 6
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IN MEMORIAM

Nieuws van de Computer@fdeling

Op 8 Juni jl. bereikte ons het droeve nieuws van het
overlijden van Joop Dunnebier. Alhoewel Joop een
zeer gewaardeerd lid was van de computerafdeling ,
kende de hele vereniging hem als een aimabel
mens. Natuurlijk wisten we dat Joop al enige jaren
gezondheidsproblemen had maar toen Joop deze
winter terug kwam in Spanje, merkten we al snel dat
hij anders was als voorheen. Wat we misten: Joop kon je altijd complimenteren met hetgeen je gemaakt had op de computer. Maar zei hij
dan er zit toch een klein foutje in. Toen wij er in de laatste brief aan
hem aan memoreerde, belde hij de andere dag met de aankondiging
“Met Pietje Precies”. De humor heeft hij dus tot het laatst weten te bewaren.
Wij verliezen in Joop een fantastische clubgenoot en wensen Corrie
heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Het nieuwe seizoen van de computer@afdeling breekt weer aan. Wij van het bestuur
en medewerkers staan weer te trappelen om te beginnen met de lessen, workshops,
adviezen en hulp bij het installeren, kortom alles wat de computer betreft heeft onze
aandacht en belangstelling.

Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

“Vlotte service en eerlijke prijzen”
Digitale installaties voor Nederlandse programma’s

Gaat er nog iets veranderen dit seizoen.
Ja zeker, Allereerst zullen wij op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. Helaas heeft Jan Goedbloed mij officieel op de hoogte gesteld van zijn besluit om niet
meer voor langere tijd naar Spanje te komen en ten gevolge daarvan zijn taak als
voorzitter niet meer kan continueren. Heel jammer, Jan is samen met onder andere
ondergetekende één van de oprichters van deze afdeling geweest en samen hebben
we heel wat obstakels moeten nemen om deze afdeling gedegen en vol elan van de
grond te krijgen. We kunnen zeggen dat het prima gelukt is, mede door zijn tomeloze
inzet, enthousiasme en collegialiteit. In ieder geval heeft het tussen mij en Jan vanaf
de eerste dag geklikt. Jan heeft mij op bestuurlijk vlak heel wat bijgebracht, iets waar
ik nu nog steeds profijt van heb. Jan het ga je goed, wij houden contact.
In ieder geval zoeken wij dus een nieuwe voorzitter. Kandidaten graag aanmelden bij
één van onze bestuursleden.
De lessen worden dit seizoen in Windows 7 gehouden, maar we zeggen er bij dat
Vista ook in aanmerking komt daar de verschillen dermate klein zijn, dat het voor de
lessen niet storend zal zijn en er nog vele Vista gebruikers lid zullen zijn.
Verder worden er speciale workshops gegeven in fotobewerken en Powerpoint, alsmede een cursus tekstverwerken. Alle andere te bedenken workshops worden in de
loop van het seizoen bepaald, één en ander naar aanleiding van verzoeken en/of belangstelling. Zo ben ik zelf al een paar keer gevraagd om weer een workshop Excel
te geven, maar dit kan alleen maar bij voldoende belangstelling.
Ook ligt het in de bedoeling om zo om de 4 weken op vrijdagmiddag vanaf 12.15 uur
wat nieuwigheden te behandelen, die zo in de computerwereld plaatsvinden. Het hoe
en waarom lees je op onze mededelingsborden in de computerruimte.
Wij hebben er weer zin in, jullie ook?
@d Roeland
Vice-voorzitter

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur
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H.KOENDERS
HUISARTS
Spreekuren uitsluitend
volgens afspraak

‘s morgens Clinica La Nucia
Tel: 966 873 265
‘s-middags praktijk aan huis
Calle Ancora 4
ALBIR
Tel: 96 686 65 15

Nieuwsbrief
Jaargang 32
oktober 2010
Zijn jullie ook zo enthousiast over de metamorfose van ons clubhuis.
Deze twee kanjers hebben dat voor elkaar gekregen.
Hebt u ook interesse om uw huis te schilderen,
neem dan gerust contact op met :
Ronny Baetens, Urb. Baranco Honda, Avnd Los Almendros 8,
03580 La Nucia
Op vertoon van je lidmaatschapskaart van de NVCB krijg je bovendien
10% korting

Voor afspraken, zowel ochtend– als
het middagspreekuur, bellen tussen

09:00 en 10:00 uur :
966 873 265
Weekenddienst in samenwerking met de
Nederlandse Huisartsen Benidorm-Albir

Apart maar samenwerkend voor alle computerproblemen

Peter Roeland

Informatica24

Informatica
Tel. 663 952 251

Martin Dekker
Tel. 637 124 011

WIJ GAAN WEER B O W L E N
Vrijdag 15 Oktober 2010
In Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games ( € 2,30 per game )
Schoenhuur € 0,50 p.p.

Start om 16.00 uur
Oude vertrouwde service
sinds 2003 • no cure no pay

Méér dan alleen informatica
Super service • Super levering

Na afloop is er de gelegenheid om
gezamenlijk te gaan eten.
Informatie en opgeven bij Peter Deters
tel. 965843229

www.peterroeland.es
www.informatica24.eu
Voordeling international bellen • Internetten zonder contract/telefoonlijn
Pagina 33
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Vakantie in het clubgebouw

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
woensdag gesloten.

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
Hoofdgerechten : Varkenshaas met Champignonsaus

Plaza de la Iglesia 6,
Altea.
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
Dessert :

Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus
(supplement €.2,00)
Zalm filet
of Dorada (supplement € 2,00)
Groenten en frites
van het huis

Terwijl bijna iedereen zich elders bevond, moest er aan en in het clubgebouw toch het nodige verricht worden voor het nieuwe seizoen.
De “laat-blijvers” konden nog zien dat de totale begroeiing van het
pand verwijderd werd, om zodoende de schilders de gelegenheid te
geven ons gebouw aan de buitenzijde totaal op te
knappen. Ook moest alle overbodige bedrading
en lampen verwijderd worden. Jawel het was een
hele klus.
De dubbele voordeur alsook de achterdeur werden vervangen. Op de dubbele deur zit een zogenaamde panieksluiting, zodat bij een calamiteit men er direct uit kan
“vluchten”. Wij beschikken nu over voldoende
“ontsnappingsmogelijkheden” mocht er in ons gebouw iets gebeuren.
Alle deuren gaan naar buiten open. Voor de “benedenruimte“ zijn er de
bestaande deuren aan beide kanten; voor de”bovenruimte” de dubbele
deur bij de bar– de route via de keuken en voorraadruimte—en via de
achterdeur.
Ook hangen er op diverse plaatsen brandblussers, die de routes beveiligen.
Een andere klus was het betegelen van de vloer, daar de openhaard
volledig afgebroken werd. Voorwaar in de zomerhitte geen sinecure.
Wij, Toon Akkermans en ik, hoefden de cementecola nauwelijks met water aan te vullen. Eenmaal
met je hoofd schudden was voldoende om deze
weer smeuïg te maken.
Aangezien wij de vloer als schaakbord hersteld
hebben, zodat die als zodanig op de dinsdagavond
ook gebruikt gaat worden, is de leestafel naar achteren verplaatst.
In de bergruimte achter is de wasmachine aansluiting gerealiseerd en
is er in de spoelbak achter in de keuken nu ook koud en warm water.
Alle andere kleine klussen blijven onvermeld, maar geloof ons maar
dat we met z’n tweeën toch heel wat uurtjes hebben lopen “druppelen”

€ 14,incl. wijn, brood en aioli.

Bart Kieken

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
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Vanaf 1 december 2010
2 kamer appartement.
Calle Mestral 1, Ed. Los Azeleas,
Bloque 3-2-6 , 3570 Villajoyoso
( met zicht op zee La Calla de Finistrat )
Huurprijs: €. 500,00 per mnd. inclusief

oktober 2010
AUTO TRANS
ALLROUND S.L.

Wekelijks transport van
Auto’s, Verhuizingen en
Stukgoederen
Van en naar Spanje, Frankrijk,
Duitsland, België en Nederland
Moderne opslagmogelijkheden
Ook voor binnenlandse verhuizingen!

Alles aanwezig: Ned TV, inpandige garage en berging
Tel. voor 9.30uur of na 17.00 uur
Sp.692468245 of Ned. 0031651372814

Er kan er maar één
de beste zijn!

Vraag vrijblijvend informatie
bij ons kantoor:
Carretera Nacional 332Benidorm - Altea nr. 76, Alfaz del Pi
Tel./Fax: Spanje 0034 96 686 62 99
Mobiel: 00 34 657 927 856
Tel. NL.: 00 31 756 428 759
E-mail: info@autotransallround.com
www.autotransespana.com

PAULA

Kapsalon:

Paula

tel.nr.: 966 864 301

Nagelstudio:

Cynthia

tel.nr.: 627 013 567

Gel– en Acrylnagels & Cosmetische Pedicures

Schoonheidssalon:

Brigitte

tel.nr.: 647 691 415

Semi Permanente Make-Up, Hair Stroke, Eye & Lip Lines

Adres: Camino Viejo de Altea 36,
Local 1 (op de hoek) in Albir,
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Testament en nalatenschap planning
Afwikkeling erfenis in Spanje
Juridische en fiscale begeleiding
bij aan- en verkoop van onroerend goed

S E R V I T U R S.L.
Ed J. Richelle Angemeer
Bezoekadres:

Corr.adres:

Edificio SERVITUR
P.O.Box 216
(El Planet 7)
03508 BENIDORM
Ctra. de Finestrat
Spanje
(rotonde kruising CV758 en CV70)
03502 BENIDORM (Alicante)
Telefoon: (+34) 96 585 0891
Telefax: (+34) 96 586 6988
E-mail: servitur@servitur.es
Internet: www.servitur.eu
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Dansen helpt je om de kracht in jezelf te
voelen en vinden
Dansen maakt fit, geeft energie en zorgt voor een betere bloedcirculatie. Als we dansen maken we het happy-hormoon endorfine aan en
daarom wordt je er zo blij van.
Er zijn zoveel vormen van dans waarbij je in contact komt met je gevoel. Zonder dat je je druk hoeft te maken over de perfecte pasjes.

Dans daarom om je beter te voelen
Een druk hoofd maakt het lastiger om goed te voelen wat er nu eigenlijk in je leeft. Door te dansen laat je de controle los en gaat het onderbewuste je lichaam aansturen. Zo komen gevoel en verstand veel
makkelijker bij elkaar.
Omdat we gedurende de dag zoveel met ons hoofd bezig zijn, is het
heerlijk om je juist lichamelijk de uiten. Je maakt meer contact met je
lijf.
Slechts 5 tot 10% van ons gedrag wordt bewust angestuurd. Kun je
nagaan wat er allemaal nog in je leeft. Maar natuurlijk is het bovenal
gewoon super om je even te laten gaan op muziek.
Dansen heeft ook met overgave te maken en daarmee kan het een
spiegel zijn voor het dagelijkse leven. Misschien wil je in het dagelijks
leven graag de controle houden, ben je perfectionistisch of vind je het
moeilijk om je (over) te geven. Tijdens het dansen ga je dat aan en
breng je het in beweging. En dat werkt onbewust door in je leven. Op
die manier kan dansen je niet alleen fit en blij maken, maar ook helpen
om een beetje dichter bij jezelf te komen.
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Advieskantoor voor:
Spaanse belastingen,
erfeniszaken, verzekeringen &
Makelaardij
Tel./Fax: (0034) 96 688 11 76
Openingstijden ma t/m vr van 09:30 - 13.30 uur
C/. La LLum, nummer 1, local 10 (t.o. de haven
van Altea) 03590 ALTEA
•
•
•
•
•
•
•

Wij verzorgen:

Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar

de belastingaangifte voor residenten(tussen 1 mei en30 juni ieder jaar),
de belastingaangifte voor huisbezitters die niet fiscaal resident zijn,
opstellen van spaans testament en volledige afwikkeling van erfenissen,
begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer en de inschrijving in het
residenten register,
overschrijving van uw auto op spaans kenteken ( als resident of nietresident),
Verzekeringen: ziektekosten, huis opstal en inboedel, auto, leven, lijfrente en
begrafenis,
Volledige begeleiding bij de aan– en verkoop van onroerend goed en de
financiering hiervan.

CV-m 277-A
VLIEGREIZEN

AUTOVERZEKERINGEN

BUSREIZEN

REISVERZEKERINGEN

EXCURSIES

OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERINGEN

RENT - A - CAR

ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN
*. ZONDER LEEFTIJDSLIMIET

HOTELRESERVERINGEN
VERHUUR VAN APPARTEMENTEN

*. WERELDDEKKING

Avda. Del Albir 80 - Edif. Albir Plaza
03581 ALBIR - Alfaz del Pi
Tel.: 96 686 68 76 - Fax : 96 686 68 27
E - mail: fresno@viajesfresno.com
Internet: www.viajesfresno.com
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Jammer, maar helaas.

De kwaliteit van onze voeding
In dit seizoen 2010/2011 ga ik weer, in elke nieuwsbrief, over voeding schrijven.
Thema is ” de kwaliteit van onze voeding” Maar eerst wil ik me even voorstellen aan
de nieuwe lezers.
Ik heet Mary Robbe Mestemaker en heb op H B O niveau gezondheidskunde/
huishoudkunde gestudeerd. Voeding werd mijn specialiteit. Op allerlei scholen heb
ik les gegeven in voeding,zowel praktisch als theoretisch, heb dieetleer gegeven aan
opleiding voor verpleegkundigen, bejaardenverzorgenden en ziekenverzorgenden.
Ook heb ik mensen met allerlei voedingsproblemen individueel begeleid op een kuurcentrum in Ned.
Ondertussen had ik me bijgeschoold in de natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire
voedingsleer.
De laatste jaren heb ik me, zowel in Ned. als in Spanje, beziggehouden met het adviseren van diëten voor zieke mensen en vooral met mensen die wilden afvallen. Nu
praktiseer ik niet meer. Ik werk en denk vanuit de reguliere, natuurgeneeskundige en
de orthomoleculaire invalshoek.
Ik zal een aantal artikelen schrijven die samen één geheel vormen.
Dit seizoen gaat het vooral over de kwaliteit van onze voeding Ook zal ik af en toe
een bepaald product onder de loupe nemen, bijv. de nisperos, wat zit er allemaal in en
wat kun je er mee doen.
Praktisch geen enkel mens heeft er een hekel aan om te eten, sterker nog veel mensen
hebben de neiging om meer te eten dan ze nodig hebben. Mensen die geen eetlust
hebben mankeren iets, ze maken zich zorgen of hebben een lichamelijke ziekte, maar
normaliter eten we, van nature, graag. Dat is eigenlijk heel mooi in de natuur geregeld
want door ons voedsel krijgen we alle stoffen binnen die we nodig hebben om gezond, levenslustig en mobiel te blijven. We zorgen er dan namelijk voor dat onze
weerstand (immuunsysteem) goed blijft en daar draait het allemaal om. Maar dan
moet het voedsel wel de stoffen bevatten die ze van nature horen te hebben en nu komen we bij onze titel “de kwaliteit van onze voeding”

Wil Korthof heeft te kennen gegeven voorlopig te stoppen met de kuiergroep
vanwege gezondheidsperikelen.
Als vervanger heeft Hans Pronk zich gemeld om de kuiergroep onder zijn
hoede te nemen en te leiden door het spaanse land.
Wil bedankt voor de inspanningen van de afgelopen tijd en hopelijk weer tot gauw
Kijk even op het publicatiebord wanneer er gekuierd wordt.
Een kleuter leert praten zonder moeite; voor een tiener is leren zwijgen heel wat
lastiger.
Verbaas je niet als kinderen vernieuwing willen. We hebben hen immers zelf verteld
dat het heden zoveel slechter is dan het verleden.
Soms is iemand al te oud om jong te zijn en gaat zich dan pas jong voelen.
Het is maar goed dat ouders niet meer meemaken hoe hun kinderen elkaar bij de
notaris leren kennen.
Gekleed had ze niet veel om ‘t lijf, maar naakt was er heel wat aan.
Opscheppen is alleen leuk als je honger hebt.

Want daar mankeert de laatste tijd nogal wat aan.
Daarvoor zijn er 3 belangrijke redenen
1.
Ons voedsel is goed zoals het in de natuur voorkomt, zoals het op het land
groeit dus, en zoals de dieren het ons geven. Maar het voedsel dat we in de
supermarkt kopen is zodanig in de fabriek bewerkt dat het een aantal stoffen
mist en er zijn stoffen aan toegevoegd (additieven zie nieuwsbrief van April
2009) die ons voedsel ronduit ongezond maken.
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Van de Penningmeester
Ik ga het niet meer hebben over hoe mooi ons gebouw is geworden, hoewel ik er zelf nog elke
keer als ik aan kom rijden er blij van word.
Bovendien geniet ik van de nieuwe ramen en deuren, maar vooral om de veiligheid van de
openslaande deuren in de bar.
Het is immers heel belangrijk snel weg te kunnen komen als er zich onverhoopt een calamiteit
voordoet.
Maar goed ik zou het niet over het gebouw hebben, maar ik ontkom er niet aan. Als penningmeester wordt je natuurlijk bij elke behoorlijke uitgave betrokken.
En daarom is het zo leuk dat ik nu eens niet over uitgaven moet praten maar over pure
100 % inkomsten.
Hier volgt een opsomming van het vrolijke leven van de penningmeester:
Het goede begon al goed in februari.
Corrie Peters( je weet wel die achter de bar op maandagochtend en sommige zeggen Corrie
van Bart) is een Ikea-meisje (zij werkte daar jaren). Dankzij haar kregen we op de gehele
keukeninrichting ongeveer € 300,00 korting die zij geheel aan de club heeft geschonken.
Het vrolijke nieuws gaat verder:
Van de mensen achter de bar die tijdens lezingen of feesten van leden dienst doen, ontvingen
wij € 100,00, geweldig. Tevens schonken zij uit hun fooienpot € 150,00 om achter de bar nog
wat op te knappen.
Het houdt niet op:
Van Ko en Ali Staneke ontvingen wij een prachtige designlamp voor de leestafel. Onze adverteerde Nico Oud heeft de lamp gratis en voor niets vanuit Nederland naar Spanje vervoerd.
Ko en Ali, heel hartelijk dank. Ook Nico Oud heel hartelijk dank.
Het gaat maar door:
Van Hans en Bep Pronk ontvingen we een Bravilor koffiemachine voor boven en een professionele grill. Ook dit echtpaar hartelijk dank namens leden en bestuur, die meteen
Wim en Annemiek Roomer danken voor het meenemen van die zaken uit Nederland.
Wim Roomer heeft bovendien gratis die prachtige letters NVCB gemaakt tussen de palen aan
de weg.
Van Opera je weet wel in Altea aan de boulevard waar je zulke heerlijke koffie, taart, salades
en drankjes kan kopen ontvingen wij genoeg suikerzakjes voor het hele jaar. Henk en Dolores
ook namens alle leden bedankt.
Ook de afdelingen hebben dit jaar hun steentje aan de clubkas bijgedragen. Ik ga ze individueel nu niet noemen anders heb ik tijdens de jaarvergadering niets meer te vertellen.
De grootste bijdrage van dit seizoen:
Wegens de persoonlijke band die ik met hem had moeilijk voor mij, ik zal Joop
missen en hij weet wat ik bedoel als ik toch blij voor de club ben met het bedrag.
Wijlen Joop Dunnebier heeft de NVCB een bedrag van € 3.500,00 nagelaten.
Onze adverteerder Peter Roeland heeft de nieuwe geweldige en dynamische website geheel
gratis voor de NVCB gemaakt.
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de land- en veeteeltgronden waarop ons eten groeit zijn verarmd en
vervuild door verdelgingsmiddelen,
eenzijdige veevoeding, hormoonstimulantia enz. Dit geeft een voeding
die ook vervuild is en veel minder
voedingsstoffen bevat dan het zou
kunnen hebben op goede grond.

3.

verkeerde bereidingswijzen zoals
frituren enz..

oktober 2010

Ons lichaam kan op vele manieren vervuiling uit voeding en milieu elimineren maar
heeft daarvoor met name anti-oxidanten nodig die, ja zeker, komen in gezonde voeding voor. Aangezien uit het bovenstaande blijkt, dat juist deze stoffen onvoldoende
in onze voeding voorkomen zal ons lichaam niet voldoende kunnen ontgiften. De
gevolgen zijn uiteraard zéér schadelijk voor onze gezondheid.
In 1995 is het rapport “Tekorten in de Nederlandse voeding” gestuurd aan min
Borst,min van V W S waarin werd aangetoond dat zelfs een EVENWICHTIGE voeding onvoldoende vitamines, mineralen en spoorelementen bevat, met name vit A,
selenium en koper bij de gehele bevolking. Bij mannen en vrouwen van 22-50 jaar
komen verder nog tekorten voor aan vit. D calcium,ijzer,zink en magnesium. In Spanje zal het niet veel anders zijn!

Maar niet getreurd, gelukkig kunnen we er veel aan doen, en dat komt de
volgende keer !
Mary Robbe Mestemaker

Recept
Oranjesap 2 glazen (heerlijk en héél gezond)
110 gr wortel
150 gr sinaasappel
150 gr appel
(Schijfje verse gember)
1. Pel de sinaasappel en maak de andere ingrediënten
schoon.
2.

Maak ze zo klein dat ze in de vulhuls van de sapcentrifuge passen.

3.

Pers alles in de machine en smullen maar.

Dus voor de penningmeester loopt het financieel best wel lekker dit jaar.
Ad Roeland
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Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco’s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.
Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

Wij verwelkomen onze nieuwe leden
Ronny Baetens,
Coby Beunk,
Janny Boon, Maas Boon,
Rene Carmejoole,
Gijs Dorrenboom, Yvette Dorrenboom,
Orne Feenstra,
Anneke Heimens,
Ricus Hoogland,
Anna Kiggen,
Marja Link,
Henk Metaal,
Arie van den Ouden, Pilar van den Ouden,
Henk Schonewille, Liesbeth Schonewille,
Ellen Sybersma, Sjouke Sybersma.
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Retoretes Beauty Salon
Introductie Gezichtsbehandeling
inbegrepen: huid analyse, reiniging, diepte reiniging,
wimpers & wenkbrauwen verven, wenkbrauwen epileren, harsen, massage, masker en dagcrème. (duur: ongeveer 100 minuten)

voor slechts € 29.95
Tevens kunt u ook terecht voor manicure, pedicure,
massage, hot stone massage, body wellness, harsen, anti-aging gezichtsbehandeling

Op het complex Retoretes Restaurant, Foya Manera, 03503 Benidorm

Vanzelfsprekend met De Haan.
Verhuist U naar of vanuit Spanje?
De Haan Verhuizingen voert
wekelijks kleine en grote verhuizingen uit naar (en vanuit) dit
land. Onze jarenlage ervaring en
kennis van zaken garanderen een
zorgeloze verhuizing. De service
houdt niet op bij de grens. Onze
verhuisspecialist ter plaatse biedt
u in Spanje de helpende hand.
Hoe ver u ook gaat…. De service
van De Haan Verhuizingen gaat
net iets verder.

Bel gratis vanuit
Spanje 900 98 31 46

Bel Kelly voor een afspraak of meer informatie
625960001
www.retoretesbeautysalon.com

Postbus 259, 2950 AG Alblasserdam
Tel +31(0)78 69 20 233
fax +31(0)78 69 16 333
info@dehaan.nl
www.dehaan.nl
Agentschap Alicante
Gabriël Ruijenaars
Mob. +34 619 456 274
E-mail: alicante@dehaan.nl
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INFORMATIE OVER DE CURSUS SPAANS
De cursus bestaat uit 20 lessen voor alle groepen.
Onze lerares is Hedwig de Jong
De Spaanse lessen beginnen voor de groepen van het vorige seizoen
op donderdag 14 oktober.
De beginners, beginnen op donderdag 21 oktober.

Tijden waarop de lessen op de donderdagen beginnen:
Groep 1. (de beginners)
hebben les van: 9.00 uur tot 10.00 uur.
Groep 2. (degenen, die 1 seizoen les hebben gehad)
hebben les van: 10.00 uur tot 11.00 uur.
Groep 3. ( degenen, die vorig seizoen groep 2 waren)
hebben les van: 11.00 uur tot 12.00 uur.
Groep 4. (degenen, die vorig seizoen groep 3 waren)
hebben les van: 12.00 uur tot 13.00 uur
Conversatie les wordt gegeven:
Van: 13.00 uur tot 14.00 uur
De beginners zullen van Hedwig les krijgen uit het door haar geschreven boekje: “Café con Leche”. Dit boekje is bij haar te verkrijgen bij de eerste les. Verder gebruikt zij stencils met opdrachten voor de komende les.

Op de “Open Huisdag”, zondag 17 oktober, zal Hedwig
aanwezig zijn voor informatie over de lessen.
Indien u voor die tijd wat informatie wilt hebben over de Spaanse
lessen, dan kunt u op de maandagochtenden deze informatie krijgen van Nel Arends, die aanwezig is bij de ledenadministratie.
info@bobcatsverzekeringen.com

Met vriendelijke groet Nel Arends, coördinator Spaanse lessen.
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Van Houten Industriepark 12
1382 MZ Weesp
Telefoon +31 (0)294 418080
Telefax +31 (0)294 418157
info@kuiperbv.nl
Email
Internet
www.kuiperbv.nl
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Email: redactie@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Secretaris: info@nvcb.net

