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Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer

10.00

12.30

Bibliotheek

13.00

16.00

Workshop Excel door Ad Roeland

13.30

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

11.00

Introductielessen Publisher - Trudy Visser

11.30

12.30

Workshop wenskaarten Pasen - 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

Fotobewerking door Truus Verhagen

12.00

13.30

Internet + Email door Truus Verhagen

14.00

15.00

Computerles Beginners door Ad Roeland

15.30

16.30

Computerles Gevorderden door Ad Roeland

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 Hans en Willem clublokaal

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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KWOONDERBIJ

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

Dinsdag

Nieuwsbrief

Groep 1a

Etiquette
Ik ben een prakjesmens en heb dit woord gelijk maar op laten nemen in het woordenboek, anders blijft het telkens rood onderstreept. Wellicht niet uit overvloed,
was een prak (van gisteren) toen ik klein was geen uitzondering, en ik vond het
nooit erg. Het at altijd zo lekker weg. Met vork zonder mes. En dan maakte ik met
mijn lepel het bord schoon voor de pap. Zelden of nooit uit pak of fles, wel altijd
gemaakt van volle melk in mijn geval rechtstreeks van de boer. Maar dat terzijde.
Waar ik heen wil is het mes en de vork. Eten met mes en vork is zoals het hoort. Is
etiquette. Is onderdeel van bijna ieder 's opvoeding. Ook van de mijne. En nu ga ik
u een bekentenis doen; – ik eet bijna nooit met mes en vork. Iedereen om me heen
wel, maar ik niet. Op het gevaar af uitgemaakt te worden voor een (vul zelf maar
in), durf ik dat toch te bekennen. Ik vind eten met mes en vork onnodig, onhandig
en minder smakelijk dan met mijn vork alleen. En als het vlees dan ook nog, net als
met huts of stamp, in het totaal is verwerkt, mag het mes voor mij in de cassette
blijven. Niet voor altijd natuurlijk want mijn brood van boter voorzien doe ik er nog
steeds mee. Genoeg over het mes maar nog niet over de etiquette. Hierover zijn
boekwerken vol geschreven en niet zelden zijn ook wij er in ons leven mee – laat ik
dat vast maar stellen – lastig gevallen. Ons hele leven is men bezig geweest ons
anders, beter, fatsoenlijker, mooier, slanker, eerbiediger, ondergeschikter, beleefder, volgzamer en vooral gehoorzamer te maken.
En zo zult gij leven
Regelgeving werd in wetten opgenomen en politieagenten, dominees, paters, ouders, schoolmeesters en hulpverleners zorgden dat we er ons aan hielden. En dat
stopte niet bij de stads – of landsgrenzen. Nee, ook daarbuiten vonden we dat het
allemaal zo moest gaan. In het verre oosten, het verre westen en zelfs in het verre
zuiden werd in de Nederlandse taal verteld, onderwezen en opgevoed, zoals men
vond dat het hoorde. Of Noordpool ontdekkers ook opvoedend in de weer zijn geweest is mij niet bekend. Maar naakte mensen moesten kleren aan en ongeschoolden naar school. Ongelovigen moesten geloven en onwilligen in het gevang. En hij
die niet horen wilde moest maar voelen. Want grotere, wijzere, machtigere, slankere, blankere en beschaafdere (?) medemensen wisten hoe het moest. En dat alles
schrijf ik in de verleden tijd. Gelukkig, zou je kunnen zeggen. Gelukkig, dat het
alleen maar vroeger en heel vroeger plaats vond. Gelukkig dat dat nu allemaal verleden tijd is. Jammer dan. Heel jammer. Het was vroeger zo, tegenwoordig nog en
mijn grote angst is dat het altijd zo zal blijven. Elke avond kijken we (Nederlandse)
televisie. Menigeen leest ook hier dagelijks een (Nederlandse) krant. En dagelijks
worden we geconfronteerd met bovenstaande realiteiten. Dagelijks vragen we ons
af in wat voor wereld we eigenlijk leven. Heel zorgelijk schudden we onze hoofden
en zeggen tegen elkaar dat we gelukkig niemand meer op de peuterspeelzaal hebben. En we eten met mes en vork ons prakje.

FESTIVITEITEN???????????
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De laatste wandeling in 2010 o.l.v. Hans Pronk, met een wel zeer bijzonder slot.
16 man sterk, verzameld bij de club voor een wandeling rond het meer van
Guadalest, gingen vrolijk op weg. Vanaf het restaurant “La Mezquita” in Beniardá werd gestart met de afspraak dat we daar na afloop zouden gaan eten. Ik
kan U zeggen degenen die niet mee gingen hebben echt wat gemist. Het weer
was fantastisch en het ging deze keer niet echt om het wandelen, het was meer
een gezelligheidsgroep. Iedereen had wel een gezellig of spannend verhaal en er
werd toen al veel gelachen. Maar het moment suprême kwam toen we met z‟n
allen in het restaurant terug waren en aan tafel zaten. We hadden een heerlijk
menu en het vocht vloeide rijkelijk. Wat we niet wisten was, dat John Weller
zijn gitaar en accordeon had meegenomen. Bijna aan het nagerecht. Ging
John er even tussenuit en kwam
terug met zijn accordeon en een flinke
sombrero op z‟n hoofd, er werd gezongen en gelachen. Ook de eigenaar
kreeg er schik in en kwam vervolgens
op samen met John,en gedroeg zich
als een echte torero. Hij vond het jammer dat we geen Spaanse nummers
konden. We waren in ieder geval met
zijn allen prettig gestoord zoals men
dat pleegt te noemen. Er werd gelachen voor een heel jaar en we beleefden een
onvergetelijk dag. Maar zoals altijd er is een tijd van komen en er is een tijd
van gaan, dus rond de klok van vijf werd een bijzondere middag afgesloten.
Truus Verhagen.
DIT IS GEEN GRAP MAAR EEN ROTSTREEK
Werkende mensen vragen vaak aan gepensioneerde mensen wat hun dag zo leuk
maakt? Als voorbeeld vertel ik hier het verhaal dat mijn vrouw en ik naar de stad een
winkel ingingen.
Na 5 minuten stonden we weer buiten en zagen dat een politieagent een
bon stond uit te schrijven wegens fout parkeren.
Ik zei, kom op man hij staat er net…, maar de agent bleef rustig doorschrijven.
Toen schold ik de agent uit voor een nazi nerd……
De agent keek me aan en begon een 2e bonnetje te schrijven.
Vervolgens nam mijn vrouw het woord en maakte hem uit voor dienstklopper.
De agent beëindigde de 2e bon en stopte ook deze onder de ruitenwisser naast de 1 e bon en
begon vervolgens ijverig te schrijven aan de 3e bon.
Hoe meer we hem begonnen te irriteren hoe meer papierwerk hij produceerde.
Persoonlijk vonden we het allemaal niet zo erg, immers we zijn met de bus naar de stad
gegaan.
En.. zo proberen we er elke dag iets leuks van te maken, das belangrijk op onze leeftijd!!
Ties
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SEIZOEN 2009-2010

Bibliotheek:

Margje v/d Linden

966 880 409

Biljarten:

Aart Krijgsman

652 279 674

Bridge:

Cees Kieviet

Bridgeles

Anneke Bartstra

966 865 687

Computers:

Ad Roeland a.i.

965 844 573

Evenementen:

Bert Blom

966 866 619

Gastvrouwen:

Nel Arends, Corrie v.d.Vlies, Bep Pronk,
Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse

Hobby:

Toos Kaneman

965 845 999

Instuifsoos:

John Sterk

966 865 445

Jeu de Boules

Hanneke Verkuil

654 124 991

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

Spaanse les:

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

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

penningmeester@nvcb.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 33

Januari 2011

Nieuwsbrief

Jaargang 33

Januari 2011

Van de Voorzitter
Nieuwjaars wens
voor al mijn
vrienden
Medebestuursleden
Leden van de nvcb
Adverteerders

www.deweek.net

Het gaat u allen naar wens
maar vooral veel
gezondheid en liefde in het jaar
2011
Voorzitter John Sterk
Valentijns Puzzeltocht 2011
Op zaterdag 12 februari
Start om 11.00uur vanaf het verenigingsgebouw
Onderweg KOFFIE
Diner om 18.00 uur in ons verenigingsgebouw
MENU
Huzaren salade
Rode Kool
Hachee
Aardappel Puree
Appelmoes
Dessert
IJs
Bijzonderheden:
Valentijnskado voor de dames
Leden
8.50 Euro
Niet leden 10.00 Euro
Informatie en inschrijven
FRED BEERMANN
&
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
paco.alcaraz@interbureau.es
www.interbureau.es

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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CONVOCATIE
Aan de leden van de
Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de Statuten
bijeen:
een ALV (Algemene Ledenvergadering) op maan 21 februari 2011
De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 10.00 uur op de begane grond in
het
verenigingsgebouw.
In deze vergadering kunnen ingevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten
worden
genomen, indien ten minste 1/3 van de leden aanwezig is.
Indien om 10.00 uur niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt
op grond
van artikel 14 van de Statuten een tweede vergadering bijeen geroepen om 10.30
uur.
In deze tweede vergadering is voor het nemen van geldige besluiten op grond van
artikel 14
van de Statuten geen quorum vereist.
Aan onderstaande agenda kan op schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur van
ten minste
10 stemgerechtigde leden een agendapunt worden toegevoegd, dat door hen is genoemd en
toegelicht. Dit verzoek moet het Hoofdbestuur ten minste drie weken vóór de datum van de
ALV hebben bereikt (artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement).
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de notulen van de A.L.V.
d.d. 19 februari 2010
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Rekening en verantwoording van de activiteiten in het afgelopen kalenderjaar
5. Rekening en verantwoording financiën betreffende het afgelopen kalenderjaar
6. Verslag en advies van de kascommissieleden
7. Begroting voor het kalenderjaar 2011
8. Verkiezing nieuwe leden van de kascommissie
9. Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2011-2012
PAUZE
10.Verkiezing leden van het hoofdbestuur
11.Presentatie van het hoofdbestuur
12.Rondvraag
13.Sluiting
Folkert Goedkoop
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Voorlopige Evenementen Kalender
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Woensdag

09-01-2011
23-01-2011
30-01-2011
12-02-2011
13-02-2011
20-02-2011
13-03-2011
20-03-2011
27-03-2011
24-04-2011
30-04-2011
11-05-2011

Nieuwjaarsreceptie
Erwtensoep
Muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Valentijnsrit
Th. Muilenboom Jeu de Boules tournooi
Muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Tekenen en schilder Expo.
Pannenkoeken
Muziekmiddag met Ad v. Hoorn
Paasbrunch
Koninginnedag
Picknick

CAIXA CATALUNYA
Avenida del Albir 155
Centro Commercial Monver Albir– local 10
03580 L’Alfaz del Pi
UITSTEKENDE PRODUCTEN GECOMBINEERD MET EEN
UITSTEKENDE SERVICE
Onder Nederlandse leiding van Roland Janssen
Dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 15.00 uur
Telefoon: ( 0034 ) 966 865 484
mobiel : ( 0034 ) 650 985 148
Fax
: ( 0034 ) 966 865 096
E-mail : roland.janssen@caixacatalunya.com

14:00 uur

De toelichting op de agenda van de

Algemene Leden Vergadering van 2011
is doormiddel van een los blad toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief.
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dethuiszorg@ctv.es
www.dethuiszorgsl.com
www.dethuiszorgsl.com
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BILJARTEN:
De afdeling biljarten hield vorige maand zijn jaarvergadering. Een prima opkomst en
een zeer productief overleg.
De competitie tussen de drie verschillende clubs kwam echter te vervallen. Het werd
door menigeen als een opgave gevoeld om aan die extra activiteit deel te nemen. Wel
krijgt de onderlinge competitie per club extra aandacht met als subdoel de gezamenlijkheid niet uit het oog te verliezen. Het samen – ruim dertig spelers – voor het einde
van het seizoen, een hele dag met elkaar biljarten en ander gezelligs organiseren is al
door een aantal leden in overweging genomen. Biljarten om de gouden pomerans met
eeuwige roem in het vooruitzicht zal menig biljarter doen warm lopen.
De vrouwenclub echter komt niet van de grond, maar de zich opgegeven drie liefhebbers worden desgewenst voorlopig opgevangen door de woensdagclub.
Bestuurswisseling: Dhr. Wessling (Secr.) treedt af en wordt opgevolgd door Dhr. Kruse.
Beide heren worden hartelijk bedankt. Penningmeester blijft Dhr. Roomer die indien
nodig, wordt geholpen door Dhr. Visser.
De extra eigen bijdrage (toen noodzakelijk) van € 10,-- voor nieuwe leden is per direct
afgeschaft.
Op vrijdagmorgen en maandagmorgen bestaat voor de biljartleden de mogelijkheid om
vrij te biljarten. De biljartlessen hebben dan wel een zekere prioriteit.

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

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

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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EINDELIJK WAS HET WEER ZO VER.
SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN WAREN WEER
EVEN IN HUN LAND VAN HERKOMST EN ZE
KWAMEN OP BEZOEK BIJ DE NVCB.
NADAT DE VOLWASSEN KINDEREN AL ENIGE TIJD MET AANDRANG HUN REPERTOIRE VAN
SINTERKLAAS-LIEDJES HADDEN GEZONGEN,
SLOEG HET ONGEDULD TOE
ONDER DE KUNDIGE BEGELEIDING VAN EEN
PIANO SPELENDE DAME WERD AANGEDRONGEN
MET ¨HOORT WIE KLOPT DAAR KINDEREN¨ EN
BIJ HET GEZAMELIJK ZINGEN VAN ¨HET IS SINT
NICOLAAS ZEKER¨ GING DAN UITEINDELIJK DE
DEUR KRAKEND OPEN EN DE GOED HEILIG MAN

MAAKTE ZIJN ENTRÉE VERGEZELD VAN MAAR
LIEFST TWEE PIETEN.
EVEN VIEL EEN DIEPE STILTE IN DE ZAAL, WELLICHT OMDAT EENIEDER ZIJN STOUTE ZAKEN
VAN HET AFGELOPEN JAAR ZAT TE OVERDENKEN.
MISSCHIEN VREESDEN SOMMIGEN DAT ENIGE
KWALIJKE FEITEN IN HET INDRUKWEKKENDE
BOEK VAN DE SINT ZOUDEN VOOR KOMEN EN
AAN DE OPENBAARHEID ZOUDEN WORDEN
PRIJS GEGEVEN.
MAAR DE HEILIGE MAN WAS IN EEN MILDE BUI
ZOALS GEWOONLIJK.
WÉL RIEP HIJ ENIGE CLUBLEDEN BIJ ZICH MAAR
ALLEEN OM IN GOEDGEKOZEN RIJMWOORDEN
DE LOFTROMPET TE STEKEN OVER HUN GOEDE
DADEN VOOR DE CLUB IN HET AFGELOPEN
JAAR.
AART WERD BEDACHT MET MINIATUURKLOMPJES OMDAT ZIJN ÉCHTE KLOMPEN SPOORLOOS
ZIJN VERDWENEN.
TÓCH EEN TEKEN DAT DE SINT ÓÓK OOG HEEFT
VOOR DE KLEINE DINGEN IN HET LEVEN.
DAARNA WERD ANK TERECHT GEKROOND TOT
KEUKENPRINSES VAN HET JAAR VANWEGE
HAAR VELE VERDIENSTEN VOOR DE CLUB.
ZIJ BLEEK ZÓ TROTS TE ZIJN OP DIE ONDERSCHEIDING DAT DE BIJBEHORENDE KROON NOG
EEN DAG DAARNA OP HAAR HOOFD STOND.
WELLICHT HAD ZIJ DIE ´S-NACHTS OPGEHOUDEN ??
NADERE BERICHTEN HIEROVER ONTBREKEN

Januari 2011

JAMMER GENOEG.
INTUSSEN WERD DE SINT MET ZIJN PIETEN
VOORTDUREND VERGAST OP LIEDJES ALS
¨HOOR DE WIND WAAIT DOOR DE BOMEN¨EN
ANDERE GEZANGEN UIT GOEDGESMEERDE
KELEN.
DIE SMERING WERD WEER GOED UITGEVOERD
DOOR HET IJVERIGE BARPERSONEEL WAARVOOR DANK OOK NAMENS DE PIETEN.
SINTERKLAAS HAD DIT JAAR OOK EEN LEERLINGPIET MEEGEBRACHT EN HET MOET GEZEGD
WORDEN DAT DIE GOED HAD OPGELET OP DE
PIETENSCHOOL.
OÓK SINTERKLAAS WAS DIT JAAR GOEDBESPRAAKT EN STELDE VAST DAT ER GÉÉN ECHT
STOUTE KINDEREN IN ONS MIDDEN WAREN.
DE ROE EN DE ZAK KONDEN DUS TOT GROTE
OPLUCHTING VAN SOMMIGEN RUSTIG WEER
WORDEN OPGEBORGEN.
NA EEN ANDERHALF UUR DUREND BEZOEK
BESLOOT DE VERMOEIDE SINT HET VOOR GEZIEN TE HOUDEN.
VERRASSEND GENOEG BLEEK DE SINT TE VOET
TE ZIJN GEKOMEN.
INFORMATIE HIEROMTRENT LEERDE ONS DAT
ZIJN PAARD AMERIKA BIJ DE HOEFSMID STOND
OM OPNIEUW BESLAGEN TE WORDEN.
NODE WERD AFSCHEID GENOMEN VAN DE
GOED HEILIGMAN EN ZIJN ZWARTE HELPERS.
ONDER HET ZINGEN VAN ¨DAG SINTERKLAASJE,
DAAAAG......DAAAAAG......DAAAAAG SLOOT DE
DEUR ZICH ACHTER HEN.
EVEN NOG HOORDE MEN DE SINT TEGEN DE
HOOFDPIET ZEGGEN:´VERREK, DIE GELOVEN
NOG ÉCHT IN MIJ!!´
TOEN WERD HET STIL.
MARTIN HAMERS
VILLAJOYOSA
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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
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John heeft eindelijk met dank aan
Sinterklaas een prachtig
kunstgebit gekregen.
Het past nog niet helemaal zoals
je ziet, maar een beetje vijlen en
boren en het past als gegoten.

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

21 januari
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
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Adviescommissie Van Afdelingsvoorzitters en activiteitenleiders
(AVA)
De 'Play Back' heeft formeel haar afdeling bij de NVCB beëindigd.
Het kleine zanggroepje is te klein geworden en stopt voorlopig.
Uitnodiging (onder voorbehoud):
AVA-vergadering op maandag-middag 31 januari 2011 om 13.30 uur.
Uitnodiging en agenda zullen later persoonlijk worden overhandigd.
Aart Krijgsman.Voorzitter.

Rob‟s Aiportservice
24 uurs service. Altijd op tijd.
Luchthaven vervoer van en naar
Alicante en Valencia
www.benidormtransfers.com

avanbergeyk@hotmail.com
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rob.costablanca@gmail.com
Bel voor reservering 0034 636 401 202

AANBOD:
Op een parkeerplaats (winterstalling) in Villajoyosa staat een toercaravan met Nederlands kenteken, die enkele jaren aaneen zes maanden in gebruik was op camping
Cap Blanch. De eigenaar stopt met overwinteren en vroeg mij te proberen die caravan te verkopen. Gezien alles wat er bij zit: – een behoorlijk grote keukentent ,
nieuw4pitsgasstel, friteuse, magnetron, broodbakmachine, diepvries, stofzuiger,
wasmachine, tv, dvd, schotel, heren en damesfiets ,gaskachel ,voortent enzovoort,
een koopje. De vraagprijs is € 3500,-- en ik weet de minimum prijs. Alles wat die
meer oplevert dan dat minimum is voor de NVCB. Voor ophalen en/of vervoer naar
ergens in de buurt wil ik u graag helpen (trekhaak). Wie doet een bod?
Info Aart Krijgsman – caravan.

www.asesoria-flores.es
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Creatief samenzijn in Benidorm!
2 en 3 februari 2011 is het dan zover,
dé creatieve workshops voor de
overwinterende Nederlander vinden
plaats! En wel in Benidorm. Laat ons
even uitleggen wie wij zijn, wat we
doen en waarom u deze workshops
absoluut niet mag missen.

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

€ 14,incl. wijn, brood en aioli.

Wij zijn Stichting Mooi Weer Kunst
en dit jaar slaan wij een nieuwe weg
in! Na jaren ervaring te hebben opgedaan in Nederland, kiezen we nu
voor het zonnige Spanje. Gedurende
twee dagen nemen wij de taak op ons
om professionele workshops te organiseren in de vorm van beeldhouwen, keramiek en schilderen. Welke
worden begeleid door ervaren kunstenaars met passie voor het vak. Voor een kleine bijdragen zorgen wij voor alle
benodigde materialen.
Heerlijk in de buitenlucht, genietend van het prachtige Spaanse landschap een
pronkstuk maken voor op uw Spaanse patio of om mee te nemen als herinnering
naar Nederland. Bovendien kunt u tijdens de middag genieten van een heerlijke
lunch waarbij u uw ervaringen kunt delen met de overige deelnemers.
Daarnaast organiseren wij aansluitend een tweedaagse expositie waarbij de gemaakte stukken tentoongesteld worden. Neem een vriend, vriendin, kennis of
geliefde mee en kom ons vergezellen in Benidorm. Klinkt dit u goed in de oren?
Wij nodigen u graag uit om dit bijzondere evenement bij te wonen.
Wij brengen u en de Nederlandse samenleving in Spanje graag op een creatieve
manier samen. Grijp deze mogelijkheid aan en ervaar kunst eens op een andere
manier. Wees er snel bij, want vol = vol.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Laat het ons weten via
mooiweerkunst@gmail.com
Mobil : 0031 6 53 11 07 63,
of neem een kijkje op de website;
www.mooiweerkunst.nl.

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
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WAT LEDEN WENSEN:

info@zanaservice.com

Wim van Duyn, wie kent hem niet. Hij loopt een tikje gebogen waardoor ik eens
vertelde tegen mensen om ons heen dat hij vroeger rechter was. En zij die dat niet
helemaal begrepen, maar ook zij die dat wel deden, noemen hem nu vol ontzag de
oude rechter.
Die Wim wandelt met ons elke zaterdag de omgeving rond.
En hij opperde zijn zorg dat de wereld zo competitie – gericht bezig is. Ook vaak
de wereld direct om ons heen. En tevens hier in Spanje. Of het nu over biljarten,
jeu de boules of kaarten gaat, het winnen staat daarbij behoorlijk centraal. En dat
weerhoudt Willem een beetje van meedoen, terwijl hij wel graag mee zou willen
spelen. En na zijn zorg, de wens om met gelijkdenkenden hieromtrent in contact te
komen. Kortweg is Wim op zoek naar medespelers die spelen leuk vinden en winnen een onbelangrijke bijkomstigheid.
Hij woont samen met zijn vrouw Joke 's winters in Ciudad Patricia.
U kunt hem daar ook telefonisch benaderen op nummer 965994820.
Aan Wim de vraag, ons omtrent de respons op de hoogte te houden.
AK

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
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

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

www.mcs-verzekeringen.net
Pagina 12

Mob. +34 619 456 274
E-mail: alicante@dehaan.nl
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Nieuws van de Bridge afdeling
Op 17 november zouden Geert en ik op de club, voor leden, starten met bridgeles
voor beginners. NIEMAND kwam opdagen.
Veiligheidshalve zijn we 18 november weer gegaan: Niemand! Jammer.
We gaan nu op woensdag 19 jan. 2011 beginnen met bridge voor gevorderden
(alleen B-spelers).
Besproken wordt o.a. Stayman, Jacobi, Multi, Sterke 2/ zwakke 2
Preëmtive, Azen vragen en Signaleren
Op alle vragen zijn antwoorden te krijgen; hebben wij ze niet, dan heeft een ander ze
wel. U hoeft zich niet op te geven, we zien U op woensdag 19/1 om 14.00uur op de
club tot ongeveer 16.00/16.30 uur.
Hebt U vragen, ik ben bereikbaar op tel. nr 96 686 5687

Nieuwsbrief
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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






Anneke Bartstra

Jaargang 33




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

Fotocollage door Hans van Heiningen
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*. 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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Weet wat je eet. Deel 18
De kwaliteit van onze voeding,
Adviezen voorkomen nadelige gevolgen
van gif in voeding
Opmerking vooraf: De opmerkelijke lezer heeft natuurlijk gezien dat in de nieuwsbrief van Dec. het middenstuk van mijn artikel op pag. 26 stond.
Groente en fruit zijn onmisbaar in een gezonde voeding maar we hebben gezien dat
er veel van die voeding vervuild is met landbouwgif en dat is aantoonbaar slecht
voor onze gezondheid. Gelukkig neemt een aantal supermarkten zijn
verantwoordelijkheid en verschuilt zich niet langer achter een wettelijke norm maar stelt zijn eigen normen. Dit doet o.a. Super de Boer
en deze heeft nu de schoonste producten in zijn schappen vergeleken
tussen de “normale” supermarkten. De biologische winkels zijn een
ander verhaal. Ook de plus supermarkten zijn heel bewust met hun levensmiddelen
bezig.
En vergeet de telers niet, op initiatief van de telersver. FREsteem heeft “weet wat je
eet” een keuringsysteem ontwikkeld waarbij producten worden geteeld met minder
gif dan de wettelijke normen en ze stellen nog meer eisen. Producten die dit keurmerk (zie rechts) dragen zijn dus véél schoner dan die zonder. De eerste paprika´s
en tomaten met dit keurmerk liggen nu in Nederland in de schappen. De allerbeste
garantie op schone producten heb je natuurlijk bij de biologische producten. Binnen
Europa zijn er duidelijke afspraken gemaakt wat
biologisch is en hoe de controle er op is geregeld.
Hiernaast links zie je het Europese oude en nieuwe logo voor biologische producten. Dit logo
garandeert dat de biologische boeren en tuinders
geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest hebben gebruikt. Bovendien bevatten deze ook
geen kunstmatige geur-, kleur- of smaakstoffen en geen
genetisch gemodificeerde ingrediënten. Het EU-logo
kent geaccrediteerde controle en is dus betrouwbaar.
Onder het nieuwe logo( sinds juli 2010) staat bovendien
uit welk land en van welk bedrijf het komt. Naast het
Europese logo zie je vaak het nationale logo voor biologische producten. Het zwartwitte EKO is het Nederlandse en het gekleurde is de Spaanse. Je ziet hierop ook een
code die aangeeft van welk bedrijf het komt. Deze logo´s komen dus voor op verpakte biologische producten en op de kistjes waarin de verse producten in de winkel
aangeleverd worden. De bedrijven die biologisch werken en het logo verdiend hebben onderwerpen zich aan strenge controle. Minstens 1x per jaar worden er monsters genomen van blaadjes, vruchten, producten, grondstoffen, of grond voor laboratorium onderzoek.
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De Uitdaging
Zoals in de december editie van deze nieuwsbrief viel te lezen ben ik door Aart
Krijgsman uitgedaagd om in het vervolg mijn mening te geven over “Het verenigingsleven in het algemeen”. En hoewel gelukkig niet over onze vereniging in het
bijzonder, -want daarvoor sta ik te kort aan de zijlijn- zit ik er toch nog (on)aardig
mee opgezadeld, want ook als je schrijft in algemene termen, wordt dat veelal
toch op de eigen situatie geprojecteerd. Daarom het dringend verzoek dat dan ook
maar deze keer na te laten.
Een UITDAGING wordt doorgaans geassocieerd met STRIJD, (wat in dit geval
inherent is aan het gegeven “dat wij niet altijd tot zelden dezelfde mening hebben”) en in deze context wil ik u de informatie niet onthouden dat Aart en ik in
het recente verleden een polemiek (is ook al weer een pennenSTRIJD), per email hebben gevoerd, die ik als boeiend en interessant heb ervaren en waarbij
door de aard van de onderwerpen persoonlijke opvattingen en ervaringen niet
achter zijn gehouden.
Terug naar een mening over “het verenigingsleven in het algemeen”. Hoe algemeen dan wel; van de Supportersvereniging van Feijenoord, via de Ned. Vereniging voor Sexuele Hervorming tot de Vereniging tegen prikken. Ik vrees niet veel
boeiends daarover aan te kunnen dragen en zeker niet als dat ook nog een vervolg
zou moeten hebben, mede gelet op de tijd die ons hier nog rest.
Overigens niet wegens gebrek aan persoonlijke ervaringen;
want ik heb met enkele vrienden zo‟n 50 jaar geleden een
sportvereniging opgericht, daar vele jaren de voorzittershamer gehanteerd en die club floreert nog altijd. Daardoor is
het mij bekend dat een vereniging uitsluitend kan (blijven)
bestaan als er een paar mensen zijn die bereid zijn hun
noodzakelijke capaciteiten, hun hele ziel en zaligheid, alsook een groot deel van
hun tijd daaraan te besteden.
Daarbij maakt het voor het functioneren (soms wél voor de sfeer) niet echt uit wat
hem of haar daartoe drijft; hetzij: dienstbaarheid, kameraadschap, geldingsdrang,
maatschappelijke of andere betrokkenheid, persoonlijke vorming, fanatisme, iets
om handen te hebben, etc. Overigens was het in mijn geval toen streberij en vooral de wil, of zo u wilt het fanatisme om te willen winnen.
Hoe het ook zij, zonder dit soort mensen zou elke vereniging slechts kort bestaan
en daarom verdienen zij ons aller respect en daarom hierbij het mijne.
Tenslotte Aart, zie maar of je nog reageert, maar van mijn kant komt er dus geen
vervolg meer.
Dick Veldwijk.
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Het bezoek aan Hospital Levante.
Op 9 december jl. zijn we met een groep
van 15 clubleden op bezoek geweest bij
het Hospital Levante waar we uitgenodigd waren voor een rondleiding. De
animo was groot, dat er ook nog een
tweede groep was die een week later
zou gaan en ik neem aan dat ook zij
enthousiast zijn over de manier waarop
de
rondleiding
werd
gedaan.
Onze
groep
was in
ieder
geval zeer enthousiast. De afspraak was
dat we ca.16.45 uur voor de ingang zouden zijn en zoals wij leden van de club,
mensen van “op tijd” zijn, was de volledige groep er inderdaad op tijd. In de hal
wachtte Julius Westercappel, die sedert
ca. 1 jaar speciaal in dienst is gekomen
bij het Hospital, om deze rondleidingen
succesvol te doen zijn, samen met zijn
collega Lolly, een Spaanse dame, die
perfect de Nederlandse taal beheerst.
Enthousiast als wij waren, werden er al
meteen veel zinvolle vragen afgevuurd
op het duo, maar zij beloofden na afloop
van de rondleiding alle vragen te beantwoorden. Het Hospital bestaat inmiddels
6,5 jaar en vóór de bouw is er al goed
nagedacht over belangrijke zaken. Zo
zijn er bijvoorbeeld meerdere ingangen,
wordt je geconfronteerd met hartproblemen, dan is er een ingang vlak bij de
intensive care en hartbewaking. Heb je
een ongeluk gehad dan is er een ingang
bij de urgencias, dit om te voorkomen
dat men met een patiënt die snel hulp
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nodig heeft, er eerst via liften e.d. met
de patiënt gesjouwd moet worden, dan
kunnen belangrijke minuten worden
verloren, die bepalen over leven of
dood.
Bij de hoofdingang kun je bijvoorbeeld
vragen naar de twee bovengenoemde
personen, die je met alle vragen en problemen terzijde kunnen staan. Als laatste gedurende de rondleiding werd ons
een van de patiëntenkamers getoond en
ik moet zeggen het is als een hotelkamer
met balkon. Lolly deelde tenslotte nog
mede, dat het ziekenhuis met o.a. alle
Nederlandse verzekeringen zaken doet.
Na afloop werden we uitgenodigd mee
te gaan naar het ziekenhuisrestaurant en
daar stond een tafel vol met verschillende hapje, het een nog lekkerder als het
ander. We kregen een drankje aangeboden, van koffie tot wijn en bier noem
maar op. Zelfs nog een tweede rondje
zodat er al
lachend
werd geroepen:”Ik
ga volgende week
weer
mee”.
Bij het
einde van
het bezoek kregen we allerlei informatie
mee en werd ons gevraagd of we geïnteresseerd waren in een naamsgebonden
pasje met het logo van de club er op,
hetgeen betekende dat we bij de apotheek aldaar 10% korting zouden krijgen
op vertoon van het pasje.
Met dank aan Julius en zijn collega Lolly, kunnen wij terugzien op een zeer
geslaagde rondleiding.
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Ook wordt de boekhouding bekeken, rekeningen van aangekochte grondstoffen
en hulpmiddelen zoals bodemverbeteraars en/of medicijnen. Je ziet het is geen
sinecure en het biologische keurmerk betekent wel wat. Behalve dat biologische
producten minder gif bevatten hebben ze meer voedingsstoffen dan de gewone
producten. Dit is met laboratoriumproeven aangetoond!!!
In Nederland kun je overal volop biologisch kopen en is het prijsverschil minder
groot dan hier in Spanje. Het gekke is dat er volop biologisch geteeld wordt maar
veel is voor de export. Toch zit de verkoop en aanbod van biologische voeding in
Spanje in de lift. En des te meer vraag er naar komt des te goedkoper wordt het.
Aan onze Costa Blanca is er in Alfaz del Pi, in supermarkt costa blanca, een biologische winkel, in Altea op de dinsdagse voedingsmarkt, een biologische kraam
en ook nog in Altea La Vella is een biologische winkel (pas verhuisd en vergroot
en het assortiment uitgebreid.)
Maar ja waarom zou je die duurdere biologische voeding nu eigenlijk kopen bovendien moet je er ook nog verder voor rijden. Nu eigenlijk is het antwoord heel
simpel de meeste voedingsmiddelen in de supermarkten bevatten gifstoffen. Bij
de ene supermarkt meer dan bij de andere en het is ook nog verschillend per product, zoals we de in de vorige NIEUWSBRIEF hebben kunnen lezen. Ons lichaam kan wel wat verdragen maar de hoeveelheid gif is al met al toch wel veel.
Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen is in verband gebracht met astma,kanker,de ziekte van hodgkin, alzheimer en andere zenuwziekten en ontwikkelingsstoornissen.
Wat kun je er aan doen om de nadelige gevolgen van gif in voeding, in je lichaam, zo laag mogelijk te krijgen?
Door te zorgen dat je lichaam een goed afweersysteem heeft dat betekent voldoende anti-oxidanten heeft.
Even uitleggen Een stabiel molecuul, is een stof met een kern en om de kern zweven elektronen. Door voeding met gifstoffen te eten o.a. met resten bestrijdingsmiddelen, kan een elektron uit zijn baan raken waardoor dit molecuul een elektron mist. We noemen het dan een VRIJE RADICAAL. Zo`n vrije radicaal zal er
alles aan doen om weer een elektron te pakken, in de chemie heet dat OXYDATIE. Op het moment dat een vrije radicaal een elektron afpakt van een andere
molecuul is die molecuul weer een vrije radicaal geworden en zo kun je een kettingreactie in je lichaam krijgen. Deze kettingreactie kan schade aan je lichaam
geven,waardoor je allerlei ziektes kunt krijgen zoals hierboven al genoemd is.
Een vrije radicaal wordt pas onschadelijk gemaakt als hij een ANTI OXYDANT
tegenkomt, dat is een stof die de oxydatie tegengaat. Een goede anti-oxidant is
een stof die zoveel elektronen om zich heen heeft dat hij er makkelijk eentje kan
missen.
Hoe kom je nu aan goede anti-oxidanten
Een deel kan het lichaam zelf maken(ofschoon als je ouder wordt dit veel minder
goed gaat) een deel moet echter uit de voeding komen.

Truus Verhagen
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Belangrijke voedings anti-oxydanten zijn

1.
2.
3.

Vitamine C in o.a. verse groenten en fruit en als voedingssupplement Zie deel 12 vorig jaar

5.
6.
7.

Glutathion (aminozuur) in asperges,meloen en avocado en in GREENS

Vitamine E in o.a. tarwekiemolie tarwekiemen,amandelen, spinazie en groene thee

Beta-carotene of provitamine A in o.a. wortelen, abrikozen, groene thee en pompoen en in
GREENS
4. Selenium in o.a. volkorenbrood, Zilvervliesrijst,champignons en in groene thee
Veel groene thee drinken dit zit ook in een goede “GREENS”

Neem regelmatig een vers geperst sap. In vorige uitgaven vind je 3 recepten van sappen
met veel anti-oxydanten Juist sappen zijn zéér geconcentreerd en smakelijk voedsel.
Verder is het van belang je lever goed te verzorgen want een van de taken van de lever is ont-

giften
De gifstoffen waarmee de lever te maken krijgt zijn






Nicotine,alcohol,cafeïne en drugs
Hormonen uit vlees,de pil,hormonenzalf enz.
Geur, kleur en smaakstoffen

Conserveringsmiddelen,stabilisatoren en emulgatoren
Gifstoffen van bespoten groente en fruit.
Beperk het gebruik van deze gifstoffen zodat de lever niet “overwerkt” raakt en probeer in het
voorjaar de lever te ontgiften door een aantal weken Mariadistel te gebruiken of nog beter een
vastenkuur te doen.
Wie daar meer van wil weten die vraagt het maar.
Het advies is natuurlijk zoveel mogelijk biologisch te eten en je lichaam te ondersteunen om een
zo goed mogelijke weerstand te houden of weer op te bouwen door voeding te kiezen die veel
anti-oxydanten bevat en die de lever zo weinig mogelijk belast. Tot de volgende keer, dan over
nisperos
Mary Robbe Mestemaker

www.Thuiszorgspanje.com
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Vietnam

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
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Een groot land met bijna 8 keer de oppervlakte van Nederland en een lengte Noord Zuid van
2250 km. Met bijna 90 miljoen Vietnamezen, waaronder zo´n 60 minderheids-groepen die prima samenleven. En iedere Vietnamees is terecht apetrots op hun Ho Chi Minh, je leert gaandeweg begrijpen waarom. Een gevarieerd land met erg mooie plekjes.
Groepsreis door Vietnam
Dineke en ik hebben in oktober / november 2010 de 23-daagse groepsreis door Vietnam gemaakt (van Zuid naar Noord) georganiseerd door de Nederlandse touroperator Baobab, maar
soortgelijke, goed uitgekauwde reizen worden ook aangeboden door reisorganisaties als Koning
Aap, Summum, Shoestring, Djoser e.a.
Vietnam is een land wat je ook zelf kunt aansnijden of prive-georganiseerd, maar het is wel
heerlijk dat alles voor je geplanned wordt, dat alle vervoer voor je klaar staat, dat je niet naar
de weg hoeft te zoeken, en dat de Nederlandse reisbegeleider, die in Vietnam woont, de juiste
restaurantjes kent. De hotels waren prima no-nonsens driesterren hotels waarvan er maar eentje
tegenviel, vooral omdat de wind er nogal vrij spel had. Een verder voordeel is dat zo´n groep
uit zeer bereisde mensen blijkt te bestaan, die allemaal graag bereid zijn om je te informeren
over een eventuele volgende bestemming. Onze groep bestond uit 15 man en dan voel je je nog
geen kuddedier.
Bezienswaardigheden en hoogtepunten in Vietnam
Voor ons waren hoogtepunten van de reis het tunnelcomplex bij Chu Chi (een deel van de 250
km tunnel is bewaard gebleven, (na 30 m zelf tijgeren kregen we het al Spaans benauwd), de
diverse oorlogsmuseums waar je een heel andere kijk krijgt op wat
de Amerikanen en Fransen aan akeligs hebben uitgehaald, (je
wordt er even timide van), de
prachtige Cao Dai tempel bij My
Tho, met een imposant mooie maar
doodsaaie dienst, de gezellige pittoreske stad Hoi An met haar vroege
(06.00 uur) markt, DE gevangenis
in Hanoi (“Hanoi Hilton” ) waar
vroeger de vaste bezoekers werkelijk aan beide benen in het
dikke ijzer vastzaten, de nog-niet toeristische drijvende groothandelsmarkt bij Cai Rang, de restanten van het beruchte, platgewalste en uitgemoorde My Lai waar je niet vrolijk vandaan
komt, de wandeling door de omgeving van het hoogelegen
Sapa en de markt van Bac Ha daar in de buurt, met een keur
aan klederdracht. En het wriemelende “zakendistrict” in Hanoi met een overdaad aan kleinschalige handel (zeg maar wat
je nodig hebt, het wordt binnen 5 minuten voor je geritseld).
Het klapstuk was toch
wel de boottocht (met
overnachting op de
boot) door Halong Bay,
met de prachtige uit het
water oprijzende kalksteenbergen. Alleen de bootocht
over de Mekong delta was een saaie afknapper.
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Verkeer in Vietnam
Bijna iedereen gebruikt een brommer of scooter voor vervoer
(alleen al in Saigon rijden er zo´n 1 miljoen rond). Ook voor de
bevoorrading, je gelooft je ogen niet wat er hier allemaal op
een brommer gepakt en gestapeld kan worden. Prive autos zijn
er nog weinig (65% Toyota, meestal de grootste). Onze groep
kreeg speciale oversteek-instructie: als je wacht tot de weg vrij
is kom je er nooit; je moet gewoon van de stoep afstappen en er
duidelijk in zijn dat je levend naar de overkant wil, dan de
bromfietsers en scooteraars in het vizier kijken en dan rijden zij wel om jou heen, meestal.
Het verkeer is onwaarschijnlijk lawaaierig, iedere scooter of auto of bus die wil passeren
drukt daarbij minimaal 8 keer op zijn claxon, maar ze toeteren niet als een ander een stomme of foute verkeersmanoevre maakt. Men rijdt in principe rechts van de weg. Er is nog
maar heel weinig snelweg in Vietnam, het snelverkeer rijdt
daar vaak links zodat de scooters rechts kunnen inhalen.
Men rijdt ook liever een heel eind tegen het verkeer in dan
een stukje te moeten omrijden. Onze buschauffeur had een
afslag gemist op een plek identiek aan ons Prins Claus
plein. Maar die driehonderd meter die hij was doorgeschoten heeft ie keurig in z´n achteruit afgelegd, en
niemand die daarvoor toetert.
Taal in Vietnam
De Vietnamese taal is voor ons weerbarstig, de toonhoogtes zijn heel belangrijk, dezelfde
woorden op andere toonhoogtes uitgesproken hebben vaak een totaal andere betekenis. Wij
zijn met de taal niet verder gekomen dan a) het bestellen van vijf koude koffie b) drie bier,
want drie is in het Vietnamees ba, een bekend biermerk is er “333” dus de besteling moet
dan zijn ba ba-ba-ba. Best veel Vietnamezen “spreken Engels” maar om ze te verstaan is
niet gemakkelijk en erg vermoeiend. Vraag een Vietnamees niet naar de weg want toegeven
dat je iets niet weet is in Vietnam gezichtsverlies en dus sturen ze je geheid zomaar een
willekeurige richting op.
Geld in Vietnam
Betaalmiddel is de Dong (VND). Er zijn overal geldautomaten, maar die zijn erg vaak erg
leeg, en de meesten geven niet meer dan 2 miljoen Dong, ongeveer zo´n € 70,- . Je gaat er
dus bijna altijd als miljonair over straat. Bedelen bestaat er vrijwel niet, maar je komt wel
vaak in de verleiding om iemand wat toe te stoppen, vooral als het duidelijk weer een
slachtoffer van oorlogsgeweld betreft. Voor degenen die het afdingen als een sport zien is
Vietnam een walhalla.
Transport in Vietnam
Vietnam Airlines bracht ons comfortabel per 777 in 11 ½ uur van Frankfurt naar Ho Chi
Minh City (het vroegere Saigon), de terugreis van Hanoi naar Frankfurt duurt een uur langer. De bussen (bijna allemaal merk Hyundai) die wij hadden waren zeer comfortabel en de
chauffeurs reden veilig en goed. Wij boften ook met de vierpersoons slaapcabines in de
nachttreinen, in prima staat en schoon, zelfs de toiletten. Pontjes zijn vaak overvol, het aantal reddingsmiddelen schat ik minstens op één stuks voor iedere 50 passagiers. Een van de
leukste manieren om de grote steden te zien is met een groep op de fiets, ook best leuk om
eens een eindje tegen het verkeer in te mogen fietsen. Ook per fietstaxi kun je goed door
drukke wijken, die dingen staan toch bijna stil wat weer een voordeel is bij het rijdend fotograferen.
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Politie en veiligheid in Vietnam
Wij hebben ons in alle steden en op ieder tijdstip bijzonder veilig gevoeld en ook niets
gehoord van berovingen, naar men zegt zolang je niet met je rijkdommen te koop loopt.
Op straat in de steden zie bijna geen politieagent, op een enkele motoragent na die dan
van wat brommertjes de papieren controleert. De verkeerspolitie verdient er maar bar
weinig en is knap corrupt, vooral tegen de kerst. Als je rijbewijs gecontroleerd wordt kan
daar maar beter een paar honderd duizend Dong in zitten anders is er altijd wel iets wat
langdurig gecontroleerd moet worden.
Eten en Drinken in Vietnam
Vietnamezen eten bijna alles wat beweegt, zo ook hond. Bamiesoep, goed gevuld, je mag
vaak zelf aanwijzen wat erin gaat, is een heerlijke lichte lunch. Wij kregen ook regelmatig een z.g. set-menu, dan verschijnen er allerlei lekkere kip- varkens- runder- en groentegerechten door elkaar op tafel, uiteraard na eerst een gebakken of een vers (groente-)
loempiaatje. De kale rijst komt altijd als laatste, dus als alle gerechten al op zijn, net voor
het dessert, dat begrijpt dus niemand. De twee biefstukken die wij tijdens de trip besteld
hebben leken nergens op en smaakten ook zo. Voor liefhebbers van vis en seafood is
Vietnam een grote smulpartij. Een van de weinige goede dingen die de Fransen in Vietnam hebben achtergelaten is de kunst van het broodjes-bakken, heerlijke broodjes, erg
bijzonder in Zuid-Oost Azie. Als je in de typische Vietnamese restaurantjes een lekker
gerecht bestelt ben je meestal onder de drie euro klaar. We hebben ook heerlijk gegeten
in bar-restaurant “Uschi” ( Hue City) jazeker en ze leek nog sprekend op onze tv-Uschi
ook, met haar fotos aan de muur. De Vietnamese ober wist ons te vertellen dat de dag
tevoren PSV met 10-0 van Feijenoord had gewonnen. We hadden ook al de complete
wedstrijd PSV-Vitesse op de nationale televisie gezien (??).
Wijn drinkt de Vietnamees nauwelijks, die is er dan ook duur en vaak slecht. Uit eigen
ervaring weet ik dat je van de lokale rijstwijn(54% alcohol) goed dronken kunt worden,
de jeugd zie je er nauwelijks alcohol drinken, die blijken aan een geel koel drankje verslingerd te zijn, op basis van perensap. Goede biersoorten zijn er volop.
Wat kost dat nou, naar Vietnam
Voor de Nederlanders onder ons: de prijs van de standaard groepsreis is € 1.999,- p.p. en
daar komt ongeveer € 600,- p.p. bij als je geen bokkesprongen maakt, ons inziens veel
waar voor je geld. Ons is deze groepsreis zo goed bevallen dat we die graag aanbevelen.
Er zit zoveel aan indrukken in dat je zonder fotograferen of opschrijven gemakkelijk je
ervaringen weer kwijtraakt of door elkaar haalt. Hans en Dineke.
De auteur van dit artikel Hans van Heiningen en zijn
echtgenote en Dineke voor
voor het mausoleum van Ho Chi Minh

info@bobcatsverzekeringen.com
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Note van de redactie.
Wij waren heel blij met dit artikel Hans.
Weer eens wat anders en zeer interessant.
We hopen dat dit navolging gaat krijgen.
Kom op leden U maakt toch allemaal wel eens iets leuks mee. Deel dat en schrijf ook
eens een artikel.
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Mededeling voor alleenstaande,
De mededeling in onze nieuwsbrief van December is niet goed over gekomen.
Dus nu enige aanvulling,
U woont alleen en u bent ziek dan is een telefoontje voldoende om die hulp te
verkrijgen die u graag wilt hebben.
U woont alleen dan is het de bedoeling een telefoonring op te zetten waar in de
controle zit opgesloten zo van ALLES IS IN ORDE
U woont alleen en wilt daaraan medewerking verlenen dan kunt u zich melden
bij de afd.ziekenboeg om gezamenlijk te bekijken hoe wij het een en ander kunnen gaan regelen
Wacht op uw reaktie
DE ZIEKENBOEG

www.intersatspain.com

www.toldosaitana.com
Pagina 20

www.d-impresionalbir.com
Pagina 21

Nieuwsbrief

Jaargang 33

www.dirksmit.com

Januari 2011

Nieuwsbrief

Jaargang 33

Van Houten Industriepark 12
1382 MZ Weesp
Telefoon +31 (0)294 418080
Telefax +31 (0)294 418157
Email
info@kuiperbv.nl
Internet
www.kuiperbv.nl
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Email: redactie@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Secretaris: info@nvcb.net

www.alexspanje.com

