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

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

10.00

12.30

Bibliotheek

10.30

13.00

Jeu de boules

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met ?????? clublokaal

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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KWOONDERBIJ

Dag

Dinsdag

Nieuwsbrief

Groep 1a

De Nieuwsbrief
De eerste maandag van oktober haalde ik hem/haar(?) maar wat graag weer op. Deze
nieuwsbrief, maar dan die van de vorige maand. Bent u er nog? Eigenlijk is het net
als met de krant; - je kunt hem niet missen, geen dag. Maar in dit geval dan; geen
maand. Ik mis elk jaar vijf nieuwsbrieven. Juist ja, die van de zomermaanden omdat
er dan geen nieuwsbrief wordt uitgegeven. Maar missen doe ik haar wel. Heel veel
zelfs. Ik wil namelijk de band met mijn club zo graag in stand houden. Zomermaandelijks wil ik ook zo goed mogelijk op de hoogte blijven van het reilen en zeilen.
Van de vereniging, het gebouw, de laatste activiteiten waar ik nou net weer niet bij
kon zijn, de afsluiting van het seizoen en ook wel of het bestuur nog met elkaar van
gedachten heeft gewisseld en eigenlijk alles wat met klantenbinding van doen heeft.
Want uit het oog is niet zelden uit het hart en dat zou leden kunnen kosten. Verder
zie ik de nieuwsbrief ook graag in alle kiosken verkrijgbaar. Natuurlijk tegen kostprijs maar vooral als aanzet tot lidmaatschap. En als de kiosken niet meer bestaan is
op de balie van elke camping een goed verzorgde nieuwsbrief van de NVCB een
must. Dacht ik zo. Tot ik in de (alternatieve) nieuwsbrief nieuwe stijl op de open dag
te lezen kreeg hoe veel zoiets kost en hoeveel adverteerders je daarvoor nodig hebt.
Nieuwe stijl
Dat kost € 1.500,- per keer en dat maal zeven, reken zelf maar uit. Veertig adverteerders staan op pagina 40 van de vorige editie vermeld. En die zijn wellicht voor
zeven keer met het blad verbonden, maar dan zal je toch voor het volgende seizoen
weer de boer op moeten om in tijden van crisis de zakenman over de streep te trekken. En voor zo’n taak zijn maar zeer weinig (onbetaalde) medewerkers te vinden..
Zo ongeveer stond het in die nieuwsbrief. Met vervolgens een verzoek om respons.
Vandaar dit stukje. Van mijn tennisvereniging in Nederland kreeg ik destijds de
mededeling dat het clubblad als zodanig niet meer thuis werd bezorgd maar als ik
wilde werd het per e-mail naar mij toe gestuurd en zo geschiedde. Maar leden zonder
computer/e-mail pikken dat niet en er blijven altijd mensen die ‘hun boekje’ niet
kunnen missen. Trouwens de gehele nieuwsbrief is al aan te klikken op
www.nvcb.net . Een website die naast die nieuwsbrief heel erg de moeite waard is
om wekelijks even aan te klikken. Met recente nieuwtjes en foto’s van o.a. de Verhagens -onze hoffotografen. Een site die heel goed ook in de zomermaanden kan
worden uitgenut om de thuiszitters op de hoogte te houden en als ik de (kleine) redactie van dienst kan zijn hoor ik het wel. Wellicht ook iets voor u?
Aart Krijgsman.-

FESTIVITEITEN???????????
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Nieuws van de KLAVERJASAFDELING
Iedere maandagavond is er voor de leden de mogelijkheid te
klaverjassen. Je hoeft je daar niet van te voren voor op te geven.
Kom gewoon lekker naar de club, betaal €. 1,20 en speel mee.
Van deze entreeprijs worden er .s avonds lekkere hapjes verstrekt en
de winnaars krijgen een prijs.
Het geld dat overblijft gebruiken we voor de Kerst-drive en de
afscheidsavond in Maart.
De aanvang van de avond is om 20.00 uur en de
zaal is vanaf
19.30 uur open.
Het ligt in de bedoeling om

Nieuwsbrief

Jaargang 32

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

Play Back:

zie bestuursmededelingen

Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse

Spaanse les:

EEN KAART AVOND TE HOUDEN.
( jokeren, canasta etc. maar ook bridge)
Als u wilt bridgen moet u wel zelf voor 4 personen zorgen.
Deze avond kost eveneens €. 1,20 voor de leden; gasten zijn ook welkom, maar die betalen €.2,50
Natuurlijk verzorgen we ook hiervoor lekkere hapjes.
De drank zult u zelf aan de bar moeten halen, maar met onze betaalbare prijzen zal dat geen probleem zijn.
De algehele leiding over deze avond is in handen van
LIA OVERSLOOT

De volgende datums kunt u alvast noteren:

965 845 999

contactpersoon Nel Arends

966 881 630

Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo:

Els Reniers

965 844 067

Tekenen/Schilderen di:

Margaret de Vree

966 867 333

Kuieren:

Hans Pronk

Technische dienst

Bart Kieken

965 888 479

Voorzitter A.v.A

Aart Krijgsman a.i.

652 279 674

Team Redactie Nieuwsbrief

Email

Advertenties

Joop Robbe

redactie@nvcb.net
jooprobbe@telefonica.net

965846674

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

30 oktober—27 november—18 december
Pagina 38

SEIZOEN 2009-2010

Bibliotheek:

IEDERE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND
tenzij er een ander evenement is,

november 2010
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Van de Voorzitter
Liefde en Geloof
Ja zeker daar draait alles om in het leven. Liefde loopt als een rode draad door
alles wat men ook maar bedenkt.
En daar heeft ons leven en werk meet te maken.
Geloof maakt ons leven veel aangenamer en leuker. Nee, niet het dogmatische
geloof, ik wil mij daar niet in mengen, maar het geloof in de liefde en vooral
in jezelf wat men ook doet.
Zeker wat er ook gebeurd is—dit is het laatste wat ik er over schrijf—met ons
oude clubgebouw.
Juist wat daar is gepresteerd vloeit voort uit ons geloof erin en de liefde ervoor. Overtuigd zijn van datgeen wat men doet en daar je geloof en liefde in
leggen.
Natuurlijk men kan ook plichtmatig iets doen, zonder dat geloof en liefde,
maar het resultaat is er ook naar.

www.deweek.net

Lieve vrijwilligers alle komplimenten die afgelopen zondag met ons Open
Huis over ons werden gestrooid zelfs door onze burgemeester en consul hebben wij aan jullie te danken.
Mijn slotwoord is :

DANK VOOR ALLEN
John Sterk

Pagina 4
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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
Alle drie de clubs (woensdag, donderdag en vrijdag) zijn inmiddels
begonnen. In september (al) en oktober zaten alle liefhebbers nog op de
woensdagavond (goede gastheren), waarvoor bedankt, maar nu is iedereen weer op zijn eigen.
De kosten voor hen die het nog niet weten of wellicht nog willen betalen zijn: € 30,- voor de oude en eenmalig € 40,- voor de nieuwe leden. De afdelingspenningmeester is Wim Roomer (woensdagavond).
Op de maandagmorgen is er (voor leden) de mogelijkheid om vrij te
biljarten, te ‘3 banden, of (regelmatig) om les te krijgen. Op dinsdagavond (soosavond) kunnen deelnemers ook terecht. Inmiddels hebben al
twee dames de keu ter hand genomen en bij meer belangstelling is
vrouwenbiljart mogelijk.
Jammer dat niemand het geplande competitie-schema goed gelezen
had. Er zijn nu al 2 wedstrijd-avonden verloren gegaan, omdat er geen
biljarters kwamen opdagen.
Op vrijdag 4 November is er weer een competitie-avond. Er zijn nu
genoeg biljarters aanwezig om van start te gaan.

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

Hulp bij het Spaans .
Pilar van den Oord is Spaanse, die goed Nederlands spreekt. Bovendien is ze lerares Spaans.
Zij wil graag wat vrijwilligers werk doen en wil clubleden 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.
Ze is te bereiken voor hulp op het volgende
telefoonnummer: 617353640 en e-mailadres: pilaryarie@yahoo.es
Pagina 5
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Evenementen Kalender
14-11-2010
20-11-2010
28-11-2010
05-12-2010
25-12-2010
31-12-2010
09-01-2011
23-01-2011
30-01-2011
13-02-2011
14-02-2011
20-02-2011
13-03-2011
20-03-2011
27-03-2011
24-04-2011
30-04-2011
11-05-2011

BBQ
Kerstmarkt
muziekmiddag met Ad v. Hoorn
St. Nicolaas
Kerstochtend
Oud en Nieuw viering
Nieuwjaarsreceptie
Erwtensoep
muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Th. Muilenboom Jeu de Boules tournooi
Valentijnsrit
muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Tekenen en schilder Expo.
Pannenkoeken
muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Paasbrunch
Koninginnedag
Picknick

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

www.dethuiszorgsl.com
Pagina 6
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Aangenaam verrast was HETTY bij haar binnenkomst op de club.
Ze werd verwelkomd door de voorzitter en kreeg
een bos bloemen aangeboden ter ere van haar

90-ste verjaardag

HARTELIJK GEFELICITEERD

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

“Vlotte service en eerlijke prijzen”

Nieuwsbrief
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Nieuws van de Computer@fdeling
Om maar met het grootste nieuws te beginnen; We hebben Hugo Schenk
bereid gevonden de taak als voorzitter van de computer@afdeling op zich te
nemen. Zoals jullie allemaal inmiddels wel zullen weten komt Jan Goedbloed
niet meer naar Spanje en kan derhalve zijn werk als voorzitter niet meer
uitvoeren. Tot op heden is deze taak door ondergetekende en vicevoorzitter
uitgevoerd. Hugo is met toestemming van het Hoofdbestuur dus benoemd tot
interim voorzitter van de afdeling tot de jaarvergadering van de afdeling die
altijd in Januari wordt gehouden zich over zijn functie heeft uitgesproken.
Wij, de leden van het bestuur van de afdeling hebben in ieder geval het volste
vertrouwen in zijn functioneren.
Inmiddels zijn alle lessen weer begonnen en op wat kleine aanloop
moeilijkheden na, denken wij dat het inmiddels weer aardig loopt.
Graag wil ik onze cursisten er op wijzen, dat wij, leden van de computerafdeling die de lessen geven, geen afgestudeerde docenten in de informatica zijn,
maar goedwillende vrijwilligers die proberen de kennis die zij bezitten op
een zo leuk mogelijke wijze aan jullie over te brengen. Ik heb er in ieder
geval alle vertrouwen in, dat wij jullie op deze manier een stuk verder in het
"computeren" kunnen brengen.
De vrijdagochtend: deze loopt geweldig er zijn bijna geen stoelen meer vrij.
Ook hier vraag ik wat clementie voor wat betreft de hulp die we kunnen
bieden. Met man en macht zijn wij met zijn allen bezig, maar soms duurt het
helpen van een probleem langer dan gedacht. Wordt dus niet ongeduldig,
want je zou het zelf ook niet leuk vinden als je maar voor de helft wordt
geholpen.
Rest mij nog om alle bestuursleden en vrijwilligers te danken voor de fijne
samenwerking die we vanaf het begin van het seizoen alweer hebben, ik zal
er slechts één met name noemen en dat is
JOS VERHAGEN, de man die zulke lekkere koffie zet en dat vind ik nou
weer een belangrijk stukje SOFTWARE.

Digitale installaties voor Nederlandse programma’s

SAT-TV service + reparaties

Ad Roeland
Vicevoorzitter

Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur
Pagina 34
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Waar blijft toch onze broodnodige kopij

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

voor de nieuwsbrief
??????

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

calp18hotmail.com
BOWLEN

19 November en 10 December
In Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games ( € 2,30 per game )
Schoenenhuur € 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

www.peterroeland.es
www.informatica24.eu
Voordeling international bellen • Internetten zonder contract/telefoonlijn

Na afloop is er de gelegenheid om
gezamenlijk te gaan eten.
Informatie en opgeven bij Peter Deters
tel. 965843229
Pagina 33
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Negen afdelingsvoorzitters/activiteitenleiders waren op 4 oktober
bijeen om alvast even daar waar nodig de neuzen weer dezelfde kant op
te krijgen. En de eerste wensen te inventariseren. Alles om het de leden
naar de zin te maken.Vier leden waren nog in Nederland.
Enkele wensen;
•
mensen met elkaar aan het zingen krijgen,
•
een verkoopdag van overbodige zaken,
•
lege dagdelen gaan benutten,
•
damesbiljarten,
•
ouderen in beweging (YOGA/gym) en nog wel wat meer.
De AVA wacht nog op respons van het HB en dan op zoek naar de
mensen die de verschillende karren willen trekken.
U kunt u alvast warm lopen.
rob.costablanca@gmail.com

avanbergeyk@hotmail.com
Pagina 32

www.asesoria-flores.es
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TERUG VAN WEGGEWEEST

centrodentaleu@hotmail.com
centrodentaleu@hotmail.com

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

Mijn man en ik denken "dat" als we, als "echte overwinteraars"in april
naar Nederland terugkeren. Hé, hé, terug van weggeweest. Maar.......
dat denken we ook als we eind augustus weer in de auto stappen en
uiteindelijk begin september in Spanje aankomen.
Echt een geval van "dubbele nationaliteit" dus! Zou dat dan WEL mogen van Geert Wilders? Beide keren zijn we blij familie,vrienden en
bekenden weer te zien. Eerst wel even bijpraten dan.
Vooral dit jaar bij terugkomst in Spanje en de eerste keer op de club:
wat een fantastische hoeveelheid werk is er weer verzet We zien heel
veel blijde en trotse gezichten. Binnen de kortste keren is er ook weer
van alles te doen,heerlijk!
Jaren geleden heeft iemand eens in onze nieuwsbrief geschreven over
al de aktiviteiten onder het hoofd "hup naar de club"! Zo gaat het nog
steeds
Ook op onze boulesbanen wordt er nu hard gewerkt met veel
"vrijwillige mankracht", om ons nog meer speelplezier te bezorgen.
Geweldig toch Ook de aangeboden lessen door Annie en Herman Pijnenburg (ervaren boulers) worden op prijs gesteld.
Twee data staan reeds vast te weten 30 oktober as.de jaarlijkse wedstrijd tegen Cap Blanch op Cap Blanch, aanvang 10.00 uur en ons
jaarlijkse Theo Muileboom toernooi op 13 februari 2011. In de agenda
dus!
Inschrijving voor beide toernooien zal tijdig beginnen.
Voor nu, namens het afd.bestuur, veel boules plezier
WORDT VERVOLGD.
NB. we hebben zojuist vernomen dat Hugo Schenk ons gaat verlaten
als vaste vrijwilliger. Hij gaat zich inzetten voor de Computerafdeling.
Hugo bedankt voor je trouwe hulp en aanwezigheid en veel plezier en
succes in je nieuwe uitdaging
Hanneke Verkuil - voorzitter jeu de boules afdeling

€ 14,incl. wijn, brood en aioli.
Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
Pagina 10
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Waar blijft toch onze
broodnodige kopij
voor de nieuwsbrief

november 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!

Er kan er maar één
de beste zijn!

info@zanaservice.com

??????

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)

toespraak door de consul

aankomst van de burgemeester

Telefoon: (+34) 96 585 0891
Telefax: (+34) 96 586 6988

Onze grootste
verrassing
4 weken geleden
nog op de
operatietafel en
nu al weer op de
club

E-mail: servitur@servitur.es
Internet: www.servitur.eu

l
lekker bijkomen op het terras

welke zet?
Durieux met secondanten over
leggen

www.mcs-verzekeringen.net
Pagina 12

De zet van de consul wordt kritisch
bekeken door de burgemeester

Pagina 29

Nieuwsbrief

Jaargang 32

november 2010

De Historie van de schort
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schort is.
Het voornaamste gebruik van Opoe’s schort was, om haar jurk te
beschermen, omdat ze er maar een paar had
•
Maar ook omdat het makkelijker was, om een schort te wassen
in plaats van een jurk
•
Ze gebruikte de schort ook als pannelappen, om de pannen van
de kachel of uit de overn te halen
•
Hij diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te
vegen
•
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was de schort
ook heel handig om de eieren te dragen
•
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar
schort schuilen
•
En als het koud was kon ze haar armen er in draaien en op warmen
•
Hij was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te
vegen, als ze gebukt stond over de kachel, met koken
•
Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht
•
Uit de tuin droeg ze van allerhande soorten groente naar binnen
•
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in de schort
•
In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen,
die onder de bomen lagen
•
Als Opoe onverwacht visite aan zag komen, je stond er van te
kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon afstoffen in
een paar seconden
•
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar
schort; dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen
•
Het zal nog lang duren voordat iemand weer iets uitgevonden
heeft, wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals
het schortje
•
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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:
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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

Vergeet niet!!!
In deze tijd zouden we er gek van worden, te weten hoeveel
bacteriën er in dat schortje zaten

november 2010

*. 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
Pagina 13

Nieuwsbrief

Jaargang 32

november 2010

Weet wat je eet. Deel 16
De kwaliteit van onze voeding
De vorige keer heb je kunnen lezen, dat er veel mankeert aan de voeding die we kopen, dat gebleken is,dat zelfs bij een evenwichtige voeding, er tekorten van vele vitaminen,mineralen en sporenelementen zijn, maar dat we er gelukkig zelf veel aan kunnen doen.
Maatregelen die je kunt nemen zijn:
1. Voedingssupplementen te nemen.
2. “Greens” in je voedingspatroon op te nemen.
3. Zoveel mogelijk biologische voeding te eten.
4. Goede bereidingswijzen te kiezen.
Goede producten te kiezen
Ad 1 Over Voedingssupplementen heb je vorig seizoen uitvoerig kunnen lezen.
Hierdoor vul je de tekorten aan ,die in de voeding voorkomen.
Ad 2 Greens is een geweldig product!!!!!tenminste als je een goed merk koopt.
Het is een groen poeder dat zeer geconcentreerd is en dat gemaakt is uit allerlei natuurlijke producten zoals gekiemde gerstpoeder (barley grass), groente en fruitcomplex, spirulina en chlorella, enzymencomplex (o.a. uit gekiemde rijst)
vezelcomplex o.a. uit appel, tarwekiemen, tarwezemelen etc. groene
thee extract, maagzuurresistente pro-biotica, Acerola voor vit. C. en
Policosanol (cholesterol verlagend) Er zit dus heel veel in!!!!!!
Het hoofdbestanddeel is Barley grass, (gekiemde gerst) en groente/
fruitextract.
Barley grass poeder wordt gemaakt uit jonge gerstebladeren en zit vol
vitale stoffen. Het bevat 7x zoveel vit C als sinaasappels,11x zoveel kalk als melk.
flink wat vit. B 12, en bevat chlorofyl, dit vergroot de zuurstofopname .
Het versterkt het zelfgenezend vermogen van je lichaam en is een van de meest sterke
middelen om de PH waarde (zuurgraad) van je lichaam op peil te brengen.
Groente en fruitextract, wenselijk is dat er 100:1 op staat, d.w.z. dat 1 gr. extract
evenveel voedingsstoffen bevat dan 100 gr. fruit en groente.
Over spirulina en chlorella zal ik het een volgende keer hebben. Zo ook over probiotica.

vervolg pagina 15
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Intussen al weer wat wandelingen achter de rug en moet gezegd; Hans Pronk leidt buitengewoon goed. Maar eerlijk is eerlijk hij heeft
ons de eerste keer ook behoorlijk laten lijden. We zouden de Bernia
bewandelen en daarvoor met de auto eerst een paar honderd meter
klimmen. Echter over een weg die je geen weg mag noemen. Heel veel
kuilen en bulten, bijna geen asfalt meer en zo stijl. Vraag maar aan
Hugo wat daar de gevolgen voor o.a. een voertuig kunnen zijn. Maar
een heerlijke wandeling met ver in de diepte de zee en de bewoonde
wereld maakte alles weer goed. En Hans had spijt (een vorige keer
ging het nog prima) en ‘zal het nooit meer doen‘. Oké het zij hem vergeven. Doe mee….zaterdag ‘s morgens vanaf half tien verzamelen bij
een kopje koffie in het clubhuis. Dan (meestal) een stukje autorijden
naar het wandelgebied, een paar uur kuieren en kwebbelen en weer
terug voor een korte nazit in ons verenigingsgebouw of hopelijk op ons
zonovergoten terras. Kosten 1 euro voor de chauffeur per persoon. We
helpen daar waar nodig, maar we wandelen allemaal op eigen risico.
Graag tot zaterdag.

www.alhama.eu
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Alweer de tweede soos-iddag van dit jaar op het zonovergoten terras van onze
club.
Ruim 80 mensen waren aanwezig en het was weer een heel gezellige middag
o.l.v. entertainer en muziekmaker Ad van Hoorn ( bekend van Radio Oranje
hier a/d Costa Blanca).
Hij zorgde ervoor dat de beentjes van de vloer gingen en de mensen uit volle
borst meezongen. En dan niet te vergeten een zekere HEIN, Amsterdammer,
die zelfs een CD op zijn naam heeft staan, bracht geweldige songs naar voren.
Het was een bijzonder geslaagde middag met een uitstekende verzorging door
de vrijwilligers/sters.
De tijd vloog voorbij en rond 19.00 uur moesten wij helaas naar huis.
Mensen we moeten zeggen op naar de volgende Soos-middag op 28 november
a.s.
Dicky en John Weller
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Waarom is het gebruik van “greens” zo goed
Het is een rijke bron van natuurlijke vitaminen, mineralen, aminozuren, enzymen en
anti-oxidanten en bevat nauwelijks koolhydraten. Over anti-oxidanten een volgende
keer.
Het is gezondheid uit 5 á 6 porties verse groente en fruit in een dagelijkse dosering
Door de unieke samenstelling die ook nog zo geconcentreerd is verhoog je dus enorm
de kwaliteit van je voeding,
Maar er is meer want :
A.
het versterkt het afweersysteem.
B.
het herstelt de neutrale PH waarde van je lichaam.
C.
het reinigt je lichaam van afvalstoffen.
D.
het versterkt een goede darmwerking.
E.
het zorgt voor een goede stoelgang.
F.
het bevordert sneller gewichtsverlies als je wilt afvallen.
G.
het beschermt bij veroudering.
Waarop moet je letten bij inkoop
1.
Koop het bij een goede reformzaak , drogisterij of apotheek. Helaas ben ik het
in Spanje nog niet tegengekomen maar ik denk dat de ECOTIENDA in Altea
La Vella het wel gaat verkopen,dus !!!
2.
Kijk op het etiket of de bovengenoemde producten er in zitten en ook naar de
hoofdbestanddelen. In een dosering ( maatschepje) zit ongeveer 4200 a 4300
mg barley grass en 1100 a 1200 mg groente en fruitextract.
Eén maatschepje is bij de meeste merken 9 gr. Een pot is per persoon meestal voldoende voor een maand. De prijs voor een goede kwaliteit ligt tussen de € 35 en € 40,
Zo op het eerste gezicht niet goedkoop maar, als je bedenkt dat dit per dag ± € 1,2 0
is voor 5á 6 porties groente, dan is het wél goedkoop. Maar je kunt het niet zien als
vervanging van een maaltijd hoor.
Het gebruik,
Je lost een maatschepje op in 1 glas water aangelengd met wat appelsap (naar smaak)
en drinkt het in kleine slokjes op. Het beste is het om het ´s morgens te drinken voor
je ontbijt, omdat het sterk reinigend is, en je lichaam reinigt zich van nature, ook ´s
morgens. Na de greens ± 30 minuten wachten voor je gaat ontbijten.
Je ziet, een warm pleidooi voor het gebruiken van “GREENS” maar ik heb geen aandelen hoor. Het is omdat ik het zo´n fantastisch middel vind om de kwaliteit van je
voeding, dus van je gezondheid te verbeteren.
Mary Robbe Mestemaker
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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
Blauw Marlies
Blauw Wibo
Brink Lex van den
Broek Ben van den
Brunt Kees
Ceelen Jo
Chévalier Liliane
Cox Jos
Draayer Alice
Es Jan van
Es Wilma
Filius Trijnie
Fruithof Angelique
Langelaar Henriette
Lausberg Joke
Lechner Jacky
Lechner Ton
Marsman Gonny
Minnesma Hank
Mulder Joost
Pagina 16

Mulder Mariëte de
Oord Arie van den
Oord Pilar van den
Oostland Henk
Philips Ria
Rennes Henny
Suér Ankie
Suér Dick
Veen Hans
Veen Marjoquinn
Vinkesteyn Femke
Vinkesteyn Gerard
Visscher Henk
Visscher Janny
Vries Els de
Vries Frans de
Vries Hannie de
Weideman Adriana
Weideman Wim

www.Thuiszorgspanje.com
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Wist u dat de vrijdagochtend
op de club ook “koffieochtend”geworden is.
Ook de Bibliotheek is dan
geopend, zodat u nog even
een nieuw boek of dvd kunt
halen voor het weekend.
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Bestuursmededelingen
Het Hoofdbestuur wil u graag over de volgende zaken informeren:
•
Nu ons verenigingsgebouw ook aan de buitenkant zo geweldig opgeknapt is, en het in alle opzichten in het oog springt, hebben wij gemeend het gebouw te moeten laten beveiligen. Daarom zal één dezer
dagen een complete beveiliging aangebracht worden. Om in de toekomst storingsvrij gebruik van het pand te kunnen maken zal een protocol opgesteld worden, waarover wij de AVA en de afdelingsvoorzitters nader zullen informeren. Het is van wezenlijk belang, dat de
installatie vlekkeloos gaat functioneren.
•
Jan Goedbloed heeft meegedeeld vooralsnog niet naar Spanje terug te
keren en zijn bestuurlijke taken neer te leggen. Het voorzitterschap
van de AVA, dat het afgelopen verenigingsjaar door Aart Krijgsman
werd waargenomen, blijft daardoor bij Aart Krijgsman, zolang de
AVA-leden daar niet anders over beslissen. Het voorzitterschap van
de computerclub wordt vooralsnog waargenomen door Hugo Schenk,
in afwachting van een benoeming door de te houden ledenvergadering
van de computer-afdeling in januari a.s. Het Hoofdbestuur bedankt
Jan alsnog voor zijn inspanningen voor de NVCB.
•
Het Hoofdbestuur heeft de Play Back-afdeling opgedragen een nieuw
afdelingsbestuur te benoemen en over te gaan tot een heffing van contributie voor de dekking van de door de afdeling gemaakte kosten. Wij
zullen u informeren over de nieuwe contactpersonen.
Ondergetekende, secretaris van het Hoofdbestuur, zal om medische redenen
het komende half jaar waarschijnlijk weinig in Spanje aanwezig zijn. Vooralsnog is besloten de taken, waar nodig, in te vullen binnen eigen kring. Als
de situatie dit nodig maakt, zal op andere wijze invulling gegeven moeten
worden, waarover wij u vanzelfsprekend zullen informeren.

www.euroclinicarincon.com
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genietend van de play back act

zuslief speelde als fotograaf
ook de kleinkinderen vermaakten zich best

de vrienden genoten
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Peter en Wendy ; Ron en Anita

info@bobcatsverzekeringen.com
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wakooiman@gmail.com

www.intersatspain.com

www.toldosaitana.com
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www.d-impresionalbir.com
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www.dirksmit.com
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

www.alexspanje.com

