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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
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, groep 1

10.00

11.00

Spaanse les, één seizoen les gehad, groep 2

11.00

12.00

Spaanse les, gevorderden, groep 3

12.00

13.00

Spaanse les, ver gevorderden, groep 4

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

13.30

15.00

Power Point

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met Hans en Willem clublokaal

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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KWOONDERBIJ
Loempia
Zondag jl. zat ik ter ere van de verjaardag van Ljoeda (from Russia), de vrouw van
Dick, aan een overheerlijk etentje in Albir. En terwijl ik mijn pikante soep naar
binnen werkte sprak hij alwetend de volgende woorden: – “Ik weet waarom jij geen
loempia eet”. En vervolgde na mijn vragende blik gelijk met het waarom: “Omdat je
een loempia met mes en vork moet eten”. Daar moest ik zeer hartelijk om lachen.
Om de relatie tussen Dick en mij aan te geven. Soms vind ik hem een behoorlijk
dierlijk aanhangsel en vaker een grappig mens. Soms een mopperkont en meer een
goedzak.
Mede daardoor terug naar “De Uitdaging” in de vorige nieuwsbrief. En dan vooral
het einde, waarin hij zegt dat er van zijn kant geen vervolg meer komt. Dank je de
koekoek, en dan druk ik me nog netjes uit. Eerder zou ik hem toe willen roepen: “Gij
schavuit, schelm in het kwadraat, hoe waagt ge het de uitdaging uit de weg te gaan?
Mensen, lezers ook, houden van strijd. Blijkt wel uit het wereld gebeuren. “Wijs mij
op de globe één plek zonder strijd”. Grote schrijvers, ja nog groter dan wij, schreven
en schrijven boeken vol over alle gevechten de mensheid betreffende. Van het
gevecht der natuur tot het gevecht binnen het huwelijk. Van het liefdesgevecht
(zojuist ook toegevoegd op de standard.dic) tot de eeuwige haat – situatie tussen de
diverse volkeren. Gaan wij dan onze pennenstrijd uit de weg? Kom op Dick. Verman
je. Laat de leden getuigen zijn van onze verschillen en genieten van ons gevecht. Een
gevecht zonder slachtoffers.
John Sterk
Wat Dick 's bestuurservaring betreft is dat voor mij een heerlijk bruggetje naar wat
me deze maand nogal bezighoudt namelijk het aftreden van onze zeer gewaardeerde
voorzitter de weledel zeer gestrenge heer John Sterk. Zesentachtig jaar jong, heeft
besloten van zijn vrije tijd te gaan genieten. Twee dingen heeft hij mij gedurende een
zeer gezellige ontmoeting beloofd. Ten eerste dat hij nog veel jaren blijft leven en
ten tweede dat hij al die tijd lid en betrokken blijft bij onze vereniging. Zo, die
hebben we nog wel een decennia binnen boord. Tot en met de aanstaande Algemene
Leden Vergadering hanteert hij echter nog gewoon de hamer en met de verve zoals
we dat al die jaren van hem zijn gewend. John, bij deze zeer bedankt voor alles en
wij hopen nog heel langt onderdeel te mogen uit maken van jouw leven.
Nu nog even terug naar de bestuurservaring van Dick. Hij stelt dat; – (...)een
vereniging uitsluitend kan bestaan als er een paar mensen zijn die bereid zijn hun
noodzakelijke capaciteiten(...) en zo volgen er nog een paar onmisbare elementen
waaraan een “drager van de club” moet voldoen. Nog mooier vond ik zijn idee over
de drijfveren van een bestuurslid. Hij noemt er nogal wat op en het 'etc.' geeft aan
dat er nog veel meer zijn. Mijn ervaring is dat bestuursleden vaak in meerdere
besturen zitten, daarvoor ook meestal zijn benaderd, behalve de voorzitters meestal
gehoorzame mensen zijn en bekenden van die voorzitter, dat er maar zelden
tegenkandidaten zijn, dat er altijd wel verschil van mening zal zijn.
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SEIZOEN 2009-2010

Bibliotheek:

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:

Hugo Schenk a.i.

965 840 243

Evenementen:

Bert Blom

966 866 619

Gastvrouwen:

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

het jaar begon al met veel
denkwerk

Ook de
“muppets”aan
de cava

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

Play Back:

zie bestuursmededelingen

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 a.i.

652 279 674

Team Redactie Nieuwsbrief

Email

Het bestuur dankt namens de leden de fam. Staneke voor de
prachtige leestafel die zij aan de club hebben geschonken. Hij staat
prachtig daar achter in de hoek. Wij hopen tot in lengte van dagen er
gebruik van te kunnen maken.

Advertenties

Joop Robbe

Voorzitter

John Sterk

Tel: 966 865 445

sterk@v5048.drago.net

De tafel is geheel gratis door Verhuizigen Nico (zie pagina 36)
geheel gratis vanuit Nederland naar de club vervoerd.

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

de toast op het nieuwe jaar

Ook op het terras was het goed toeven

De rieten stoelen mochten we ook weer gratis ontvangen van Café
Opera (zie pagina 25).
Van de fam. Kruse ontvingen we weer prachtige opberg dozen van
het merk Tupperware.
Leden bedankt en we zouden zeggen, denk aan onze adverteerders,
zij denken ook aan ons.
Het Bestuur
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Van de Voorzitter
Lieve Leden
HET IS GEEN GEHEIM MEER DAT IK AFSCHEID GA NEMEN op
de komende ALV (algemene ledenvergadering)
Het moest er toch een keer van komen. Met dat afscheid bedoel ik dat ik
alleen afscheid neem als bestuurder van de NVCB.
Ik heb in al die jaren diverse bestuursfunkties gehad, met daarboven vele
afdelingen gerund. Ik denk aan de evenementen, daar beleefde ik mijn
grootste plezier aan. Wij hebben met zijn allen onze NVCB naar de top
gebracht van de gehele Costa Blanca.
Ik heb al die jaren kontakten onderhouden met onze zusterverenigingen
en weet wat er zoal leefde onder onze landgenoten.Onze vergaderingen
in Benissa waren uniek en zeer onderhoudend. Ja ik weet het dat het pijn
gaat doen maar het zij zo. Ik heb er veel energie en plezier in gestopt
in “mijn“ NVCB.
Vooral de laatste tien jaar met mijn medebestuurders, het was een genot
om daarmede te werken. Natuurlijk lag er ook weleens een kopspijker
dwars. Kijk beste leden dat is gezond, ja knikkers zijn er genoeg.

www.deweek.net

Het grootste assortiment
Nederlandstalige boeken in
Spanje

met o.a. Romans, spanning, science,
fiction, kookboeken, kind & jeugs,
computer & en hobby, kunst en cultuur.
Spanje gerelateerde boeken, bestsellers,
vrije tijd, gezondheid & psychologie,
Engelstalige boeken, tijdschriften,
kaarten, ect.
U vindt Boekhandel DE LEESHOEK in Super
Content in Albir, naast de Mc Donalds.

Even terug naar het begin van mijn lidmaatschap. De vrouw die toen veel
regelde was ons enige (nog in leven zijnde) ERELID Corrie Baans die
mij vroeg of ik een stukje wilde schrijven voor de nieuwsbrief. Ja maar
natuurlijk. Toen ik haar later vroeg of het goed was vertelde zij mij het
volgende. Ja ik ben begonnen om alle punten en komma‟s op hun plaats
te zetten. (oud onderwijzeres)
Ja ik weet het, ik moet ophouden maar kan een boek schrijven bij wijze
van spreken over wat er zo allemaal gepasseerd is. Wij hebben onlangs
op de dinsdagavond tot laat in de avond met wat van de oudgedienden
zitten napraten over vroeger. Toen wij ging sluiten vertelde een van die
oud leden: dit was weer zo´n ouderwetse avond zoals we toen nog een
kleine vereniging waren.
Lieve medebestuurders en leden, ik ben niet van plan om geheel te
vertrekken. Ik blijf mee bouwen aan verdere uit breiding van ONZE
NVCB
Ik wens uw allen veel gezondheid en plezier voor 2011
John Sterk voorzitter NVCB
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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
TOEGANG VOOR LEDEN € 2.00
INTRODUCEES € 3.00 INCL. HAPJES
GEZELLIGHEID EN DANSEN

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

Van de Biljarttafel
Met de biljartafdeling gaat het uit de kunst. Geen enkele klacht kwam mij ter
oren. Een eer om voorzitter van zo'n afdeling te zijn.
Het voornemen (de vorige nieuwsbrief) om een gezellige biljartdag voor alle
biljarters te organiseren is niet langer een voornemen, maar een gebeurtenis die
er aankomt.
Op zaterdag 19 februari a.s. gaan we er de hele dag gezellig tegen aan.
De onderlinge competitie–begeleiders hebben hun handen ineen geslagen om
het plan van met name Dhr. D. Ankersmit gestalte te geven.
Van af een uur of tien 's morgens al ,beginnen we met een 'versierd' kopje
koffie en achter in de middag zijn de kampioenen bekend. Maar bovenal heeft
iedereen het voornemen om er een gezellige dag van te maken.
En nog iets – een beetje geheim en uit de school geklapt – er doen verhalen de
rondte dat het kleine biljart wordt vervangen door een grotere. Maar daar mag
nog niemand iets van weten.
En dan nog iets; van de drie biljart-vrouwen heeft één het prima naar de zin op
de woensdagavond en de andere twee zagen er van af.
Tot de volgende nieuwsbrief.
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Evenementen Kalender
12-02-2011

Valentijnsrit

13-02-2011

Th. Muilenboom Jeu de Boules tournooi

20-02-2011

Muziekmiddag met Ad v. Hoorn

13-03-2011

Tekenen en schilder Expo.

20-03-2011

Pannenkoeken

27-03-2011

Muziekmiddag met Ad v. Hoorn

24-04-2011

Paasbrunch

30-04-2011

Koninginnedag

11-05-2011

Picknick

februari 2011

Thuiszorg op elk niveau bij U aan
huis, hotel, camping en appartement.
Geen lidmaatschap vereist.
De thuiszorg wordt geleverd door gediplomeerd personeel:


Wondverzorging




Hulp bij douchen en aankleden
Huishoudelijke verzorging






Diabeteszorg
Injecties
Psychische zorg
Stomazorg

Verpleeghuisopname en of dagbehandeling:
Als Thuiszorg permanent of tijdelijk niet meer mogelijk is, kunnen wij u begeleiden bij een verpleeghuisopname of dagbehandeling. Met uw volledige inspraak en wensen zoeken wij samen met u een goed verpleeghuis.
Alle administratieve taken worden door ons verzorgd, zo dat op een prettige
manier, met een van onze verzorgende eens naar buiten kan voor een wandeling, kappersbezoek, bank of kerkbezoek, etc.
Geen extra kosten achteraf door deze persoonlijke activiteiten.

Afgezien van de eigen bijdrage dus geen extra kosten.

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
Pagina 6

* Samenwerking met de ANWB, maar ook met Huisartsen, Specialisten, en
Ziekenhuizen in de regio.
* AWBZ van toepassing.
* Gratis info en advies op elk gebied, b.v. maaltijdservice aan huis, satelliet
problemen, rolstoeltaxi. pedicure, vertalingen enz.
* Ook voor rolstoelen, rollators, toiletverhogingen enz. staan wij voor u klaar.

Bel Flor 96 680 5714

24 uur bereikbaar.

Kantoor open van 09.30 tot 15.00 uur.

Avda, Juan Fuster Zaragoza, Rinconada Real Local 17
In de straat Van Ham Reizen tussen bungalows 03500 Benidorm – Alicante – Espana.
Fax
E – mail
Internet

0034 966805702

dethuiszorg@ctv.es
www.dethuiszorgsl.com
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Nieuws van de Computer@fdeling
@fdeling computers
Op woensdag 09 februari van 17.00 tot 18.00 uur start ik (Trudy Visser) met de
workshop het lint. Inmiddels heeft u natuurlijk al tekstverwerken gehad op de
woensdagmiddag. Deze workshop is dan ook bedoeld om datgene wat u heeft
geleerd in de praktijk te brengen.
We gaan briefpapier ontwerpen en deze opslaan als een sjabloon. Een briefhoofd maken, een afzender met datum instellen, afbeeldingen en/of illustraties
met tekstterugloop invoegen, verkleinen en comprimeren. Met het klembord
werken etc. En…. natuurlijk wat tekstverwerken! Kortom, van deze workshop
maken we een klein feestje. Heeft u de beginnerscursus gevolgd bij Ad Roeland
(tekstverwerken) en heeft u zich ingeschreven voor de vervolgcursus dan is
deze workshop een must. Dit is de afronding (als slagroom op een toetje) van
tekstverwerking. Ik zie u graag terug op de workshop.
De activiteiten v.w.b. de workshops vinden plaats op:

Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA

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

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Pagina 34

Maandagmiddag
Ad Roeland

Excel

vanaf 13.15 uur

Dinsdagmorgen
Trudy Visser

Publisher

vanaf 10.00 uur

Woensdagmorgen
Internet/Fotobew. vanaf 10.00 uur
Truus Verhagen
Woensdagmiddag
Ad Roeland

Lesssen beg/gev. vanaf 14.00 uur

Woensdagmiddag
Trudy Visser

Het lint 2007

vanaf 17.00 uur

Vrijdagmiddag
Willem Ruijs

Powerpoint

vanaf 13.15 uur

In januari zijn de workshops gestart maar voor de laatkomers kunt u altijd informeren of u hieraan nog kunt deelnemen. De workshop van Publisher start op 08 februari.
Trudy Visser Secr.
Pagina 7
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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

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
Telefoon: 96

586 7801

Apart maar samenwerkend voor alle computerproblemen

Peter Roeland

Informatica24

Informatica
Tel. 663 952 251

Martin Dekker
Tel. 637 124 011

calp18hotmail.com
BOWLEN

Elke derde vrijdag van de maand.
Dus 18 februariIn Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games ( € 2,30 per game )
Schoenenhuur € 0,50 p.p.
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

Start om 16.00 uur
Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk te
gaan eten. Informatie en opgeven bij Peter Deters
965843229

tel.
Pagina 33
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Afdeling jeu de boules.
Omdat de kopij voor deze nieuwsbrief vóór 20 januari moest
worden geleverd, zijn er geen uitslagen te melden van het return toernooi tegen Cap Blanch,dat op 22januari werd gehouden. Zie daarvoor de borden.

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

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

Voor ons eigen Theo Muileboom toernooi, dat op zondag 13
februari vanaf 10.00 uur wordt gespeeld kan op maandag en
vrijdag worden ingeschreven bij Toon Akkermans. Kosten
6,50 euro per persoon. (dit in verband met een goed te vullen
prijzentafel.) Er kunnen maximaal 54 spelers worden ingeschreven,maar kijkers zijn ook van harte welkom !!!

TANDARTS
A d- J an van B ergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /
MONDHYGIËNISTE
 NEDERLANDSE REKENING MOGELIJK
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN
ALS VOOR (KLIK-) PROTHESES ALS VOOR PROTHESEN )

EURO CLINICA ALBIR
OSCAR ESPLA 6 - ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

966 866 883

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

avanbergeyk@hotmail.com
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www.asesoria-flores.es
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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

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

€ 14,incl. wijn, brood en aioli.
Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
Pagina 10
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Dat brengt me dan bij het eind van je epistel “En zo zult gij leven”, en hoe ironisch dat ook mag zijn, ik kopieer eenvoudig een tweetal van de laatste paar regels
daarvan, namelijk deze
“En dagelijks worden we geconfronteerd met bovenstaande realiteiten. Dagelijks vragen we ons af
in wat voor wereld we eigenlijk leven”.
Heb ik toch nog iets gevonden waar we het, tenminste redactioneel, eens blijken te zijn, hoewel
het een eindstreep is vanuit twee totaal verschillende richtingen c.q. opvattingen, maar boeiend was
het weer wel.
Tenslotte schiet me een ander schrijven te binnen,
uit de periode begin negentiger jaren, toen ik door
de PUM (Project Uitzending Managers) meermalen naar Rusland werd uitgezonden, en waarin de toenmalige, zeer slechte situatie zoals men die op nagenoeg elk
gebied aantrof, eveneens nogal kritisch werd beschreven en de titel droeg: “Het
daaghet in het Oosten” en waarvan de laatste strofe was: “Boris, (Jeltsin) het komt
wel goed!!”.
Die hoop, verwachting en optimisme zullen we ook voor ons dan maar koesteren.
Dick Veldwijk.

Jeu de Boules
zondag 13 februari
spelen wij weer het bekende

Theo Muileboom toernooi
Alleen voor leden van de afdeling Jeu de Boules!
Aanvang 10.00; u wordt verzocht om half 10 aanwezig te zijn !!
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Restaurante
Los Rubios
Elodie en Wim Kop

Nu in Ciudad Patricia

calle Rumania—Benidorm
Geopend van 13.00 tot 15.30; woensdag gesloten
Elke dag een menu; op zondag lopend buffet
prijs : €. 12,00
Leden NVCB op vertoon Lidmaatschap €. 10,00,
behalve op zondag.
Zondags reserveren gewenst.
Telefoon: 966 831 701
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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

CORREDURIA DE SEGUROS.SL NEDERLANDSE LEIDING:
Seguros -Verzekeringen - Insurances

ANNEMIEKE ROOD

Hét telefoonnummer voor al
uw verzekeringen: 96 686 06 11
Passeig de la Mitja Liegua 23, Arabi Piaza Alfaz del Pi.
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Verzekeren is een zaak van
wederzijds vertrouwen!

C.C. Bahia de Las Dunas, 53 San Fulgencia
Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10
Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur

E-mail: info@mcsseguros.net - Website: www.mcs-verzekeringen.net

www.mcs-verzekeringen.net
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Mijn reactie op “Etiquette-En zo zult gij leven”
Het lijkt wel onontkoombaar Aart, en ik verdenk je ervan dat je gedacht hebt dat kan
hij toch niet laten om op bovenvermelde opvattingen te reageren en bevestig ik dan
ook andermaal dat wij “niet altijd tot zelden dezelfde mening hebben”.
Tijdens het lezen van het artikeltje dwaalden mijn gedachten als vanzelf terug naar
de eerdere polemiek die wij voerden en wel die van jouw mening over o.a. je totale
vrijheid tegenover mijn vrijheid en verantwoordelijkheid, en de parallellen zul je in
deze reactie vast ook wel herkennen.
Ik heb genoten van het gedeelte over “Etiquette”, vooral van de stijl, de verteltrant,
de humor en de herkenbaarheid, maar moet dan toch helaas weer wat afstand nemen
van de teneur die je meegeeft aan de laatste regel, want er is toch niets mis mee dat
opvoeders anderen beter, fatsoenlijker, gehoorzamer etc. trachten te maken, te meer
als dat hun plicht of beroep is om dat te doen. Het probleem is echter dat dat laatste
in te veel gevallen als maar minder blijkt te lukken en de vraag die dan opkomt is:
hoe dat is gekomen?
Mijn antwoord is in essentie in één begrip te vatten, namelijk NIVELLERING, het
stokpaardje van een veel te lang aan de macht geweest zijnde regering die dat begrip
omarmde en omdat het aanvankelijke om de nivellering van INKOMENS ging hadden daar velen nog wel enige sympathie voor. Maar mijn hemel, was het daarbij
maar gebleven!
Echter, helaas de geest was uit de fles, en het was diezelfde geest en datzelfde begrip dat zich als een olievlek uitbreidde en resulteerde in Nivellering van nagenoeg
alle onderdelen in onze samenleving, die jij nu als lastig meent te moeten kwalificeren, te weten nivellering van beter: onvoldoendes mocht niet meer, de mislukte
middenschool), nivellering van fatsoen: leerkrachten werden bij de voornaam genoemd en ook het jij en jou tegen iedereen, nivellering van gezag en respect: ten
opzichte van politie, ambulance en het noodzakelijke toezicht in bussen en treinen.
En dan jouw onwilligen, die hoeven vaak niet meer in het gevang, maar krijgen een
werkstraf. (wat een belachelijk woord hè, als je dat ontleedt!)
Dat alles stamt uit die periode en waarmee onze maatschappij -hoe wrang toch- van
alles, behalve socialer is geworden en we weten toch allemaal dat we met vele, nogal moeilijk handelbare medelanders werden en zijn opgezadeld. Daartoe hebben we
toen een deel van de “opvoeders” vervangen door een legertje “hulpverleners”,
waarvan het mijn inziens maar de vraag is of de baten daarvan de kosten wel hebben
gerechtvaardigd.
(vervolg blz. 30)
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ZORG
A D V I ES
NUTTIG
ACCURAAT

Waar wij u in bij kunnen staan is













Thuishulp, ook opruimen, etc
Bezoek aan uw huisarts, tandarts of specialist
Bezoek aan bank, apotheek, etc
Bezoek aan schoonheidsspecialist, kapper, pedicure/
manicure, etc
Helpen met boodschappen en/of winkelen
Bijstaan met uw papieren zoals paspoort of DNI
Begeleiden als u eenzaam bent
Reisgezelschap, als u niet alleen naar een plaats van
bestemming kunt komen ( bijvoorbeeld per vliegtuig )
Vliegveldservice
Administratie op orde brengen
Bemiddeling bij aanpassing woning, etc
Spaanse Les voor Uw gemak bij U thuis

Voor meer informatie
kunt u bellen naar:
Tel.: 965 844 188
Mob.: 677 070 890 of
660 104 124
Tel: (34) 965 844 188
of:
email: info@zanaservice.com
Wij spreken: Nederlands, Engels, Duits,
Frans en Spaans

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,
(gratis parkeren bij Mercadona)
Pagina 26

Nieuwsbrief

Jaargang 33

februari 2011

De voedingswaarde van de nisperos is zéér waardevol. Ze bevatten veel antioxydanten en ze vallen op door veel vezels. Door de oranje kleur weet je dat er
veel Beta-carotene in zit waarvan het lichaam, zo nodig vit. A maakt. Degene
die koolhydraatarm eten kunnen ze met een gerust hart eten. Daarnaast bevatten
ze veel pectine goed voor het maken van jam
100 gr nisperos bevat 46 cal
Calcium 30 mg
Fosfor 50 mg
Koolhydraten 10 gr
Kalium 250 mg
Bèta caroteen 18 mg
Vezel 10gr
Magnesium 11 mg
Vit. B 1 0.2 mg

Bij het eten van de vruchten moet je er op letten dat ze goed rijp zijn. Onrijpe
zijn erg erg zuur en kunnen indigestie (spijsverteringsstoornis) veroorzaken.
Wat gebeurt er met de Nisperos in Callosa d´en Sarrià en omgeving
Heel veel, 70%, wordt geëxporteerd, vooral naar Italië een klein deel wordt
vers gegeten maar en heel veel worden verwekt in taarten, ijs, jam, sausen,
sappen, vruchten op sap en zelfs likeur.
Geen wonder dat er in Callosa een verwerkingsindustrie is ontstaan en ook
Altea heeft ren , bij de coöperatie. Als je de vrucht vers wilt eten moet je wel
eerst het velletje er af halen. Dit gaat als volgt, volgens een marktkoopman,
Je maakt, te beginnen bij de plek waar het steeltje heeft gezeten en dan naar
beneden een aantal inkervingen met een scherp mesje net als bij een
sinaasappel.
Vervolgens trek je de schil in partjes naar beneden. Je krijgt bij het schoonmaken mooie bruine vingers dus citroensap kan geen kwaad. Ook heeft de
vrucht grote pitten die in vliezen er in liggen ook die moet je er uit peuteren.
Tussen haakjes Nisperos honing vind ik een hele smakelijke honing!!!
Sarrià en omgeving mogen de nisperos sinds 1992 een keurmerk dragen zie
verder in dit artikel. Rechts het Europese en links het Spaanse Het is het zogenaamde Denominación de Origen (erkend streekproduct).
Dit keurmerk krijg je niet zomaar, de producten die ze mogen dragen moeten
voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het ministerie van Landbouw,Visserij
en voedselvoorziening( MAPA minesterio de Agricultura,Pesca y Alimentación) regelt de kwaliteit van de Spaanse levensmiddelen d.m.v. een keurmerkensysteem dat o.a. (vervolg pagina 16)
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Denominación de Origen vaststelt. Het is de hoogste kwaliteit van het land. Er
bestaat voor elke regio en voor elk type voedsel een semiautonoom bestuur
(Consejo Regulador)dit bestaat uit geschoolde en onpartijdige leden die onderzoek doen naar o.a. productieproces, ingrediënten, smaak enz. Zij rapporten
naar een centrale raad op nationaal niveau. Het Consejo Regulador van de nisperos is gezeteld in Callosa d´en Sarrià en er zitten vertegenwoordigers in uit de
coöperaties van landbouw uit Callosa d´en Sarrià,Altea en Bernia. Alleen in
deze regio mogen de nisperos dit keurmerk dragen. Trouwens de allereerste
denominación werd in 1925 gegeven aan
de rioja wijnen. Leuk hé.
Het fenomeen erkend streekproduct bestaat overigens in de hele Europese Unie
en de kwaliteitsnormen zijn op elkaar
afgestemd.
In Callosa d´en Sarrià zijn er, hoe kan het ook anders in Spanje, jaarlijks feesten rondom de nisperos met o.a. een mostra de cuina del nispero
Er zijn een aantal restaurants die speciale menu´s maken met daarin verwerkt de
nisperos. Op welke dagen het dit jaar is weet ik nog niet,het lijkt mij heel leuk
ik zal er over berichten.
Mary Robbe Mestemaker
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Een voordelige juspan.
Het moet zo rond 1973 geweest zijn dat mij het volgende overkwam toen we nog in de
Zaanstreek woonden.
We hadden destijds een motorboot van 7,50 meter, de Banjer, waarmee we op de
Loosdrechtse Plassen voeren. Buiten de vakanties waren we daar elk weekend,van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Ik haalde Joep dan van kantoor in Amsterdam en
bracht hem daar ´s maandags weer terug.
Omdat de kajuit van onze boot niet zo groot was en vlees braden een omslachtige bewerking, maakte ik thuis een juspan vol vlees en die ging dan mee, achter in de auto.
We reden destijds met een Austin Maxi die van nieuw af aan al wat olie gebruikte. Joep
had mij gezegd,dat bij een te lage oliestand het rode waarschuwings lampje ging branden en dan moest er beslist olie worden bijgevuld.
Ik reed in de Linaeusstraat in Amsterdam net voor een HEMA toen het lampje ging
branden. Ik stopte onmiddellijk parkeerde de auto tegenover de HEMA en kocht een
liter olie. Het duurde nog geen twee minuten.
Terug
naar buiten gekomen, bleek de auto verdwenen. Ik dacht direct, oh, Joep was vroeg en
heeft een grapje uitgehaald en hem om de hoek gezet. Ik om de hoek gekeken,maar
mooi geen auto!
Tegenover de HEMA was een stomerij. Ik ging naar binnen en vertelde dat onze auto
daar had gestaan. Oh, die is weg getakeld zei die mevrouw.
Ik riep:” Oh jee,mijn juspan die had ik op de achterbank staan !!!”
Naast de HEMA was een politiebureau,dus ik daarheen.
In tranen mijn verhaal over het parkeren en de juspan verteld. Ik mocht wel meteen
naar Joep bellen en die zei:” Rustig maar,ik kom naar je toe,dan gaan we met de tram
naar de Rietlanden, waar de auto staat.”
Daar aangekomen zagen we mensen uit het kantoortje komen die met een bon zwaaiden en riepen: 25 gulden,hoor!” Wij gingen naar binnen en de agent achter de balie,vroeg: “Kenteken?” Ik gaf het en zijn gezicht vertrok in een grijns.
Oh, u bent die mevrouw van de juspan ! Nu,we hebben er allemaal zo‟n lol om gehad,
U hoeft niets te betalen !
Wil de Wit.

Kerstfeest DVD
Voor de leden heb ik een Powerpoint presentatie gemaakt van de 1e
kerstdag. Ik wil die sturen naar de leden die aanwezig waren, maar ik
weet niet wat hun e-mail adres is.
Diegenen die er belangstelling voor hebben om deze presentatie te ontvangen, graag je hun e-mail naar willem.ruijs@gmail.com en je ontvangt de presentatie.
Willem Ruys
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We vlogen eruit en in de haast bleef
mijn wapen achter de rugleuning hangen. We waren net achter de auto toen
het schieten al begon. We zochten
dekking achter een muurtje dat deel
was van een inrit naar een verlaten
villa. .
Na een minuut of tien,er kwam geen
vuur meer, besloten we voorzichtig
om terug te keren
Onze tweede auto was vóór de laatste
bocht gebleven en dat was maar goed
ook,want de Bren schutter had bij het
afspringen over dat hoge hek,het magazijn van zijn Bren gedeukt zodat er
niet meer mee te schieten was.
Thuisgekomen bleek dat er een kogel
door mijn stuur was gegaan en in mijn
deel van de achterzitting verdwenen.
Ik heb dat ding eruit gepeuterd en nog
jarenlang bewaard.
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En dan de waanzin !!!
De soevereiniteitsoverdracht was
meen ik 20 december van dat jaar.
Direct daarna moesten we dan toch
die accu‟s halen. Op de bewust plek
gekomen,troffen we een
aantal TRI soldaten. We raakten met
elkaar in gesprek,tot één van hen tegen mijn bijrijder zei:”Volgens mij
heb ik toen op jou geschoten!!!” En
dan lach je maar eens,want de week
ervoor waren we nog “vijanden”.
Een heel ander verhaal was,dat onze
mandoer ,de baas van de werkplaats
koelies,kapitein van de TRI bleek te
zijn. We hebben hem na de soevereiniteitsoverdracht niet meer teruggezien !!!
Joep de Wit.
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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








Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar

Wij verzorgen:

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 niet-resident),
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
Pagina 28

Pagina 13

Nieuwsbrief

Jaargang 33

februari 2011

Weet wat je eet. Deel 18, Nisperos
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De waanzin van een oorlog
In 1947 werd ik opgeroepen voor militaire dienst. In Utrecht aangekomen,
bleek ik bij de verbindingsdienst te
zijn ingedeeld.
Na het gebruikelijke militaire deel,
werd ik opgeleid tot chauffeur monteur. In februari 1948 werd ik uitgezonden naar het toenmalige Indië,en
toegevoegd aan de afdeling verbinding van de X Brigade met als standplaats Malang in de bergen van Oost
Java. De afdeling bestond voor het
grootste deel uit vrijwilligers die in
Engeland waren opgeleid. Die hadden
dus een andere kijk op het verblijf in
Indië, dan de dienstplichtigen.

Als we het achterland inrijden komen we deze overdekte “landerijen” tegen en
hieronder verstopt, staan de nisperos bomen. Een nisperos teler vertelde ons dat
deze fijnmazige netten dienen om ziekte en plagen en ook weersinvloeden te
weren. Er bestaan ook nog vele onbedekte nisperos plantages. Overal in onze omgeving, maar
vooral in de omgeving van Callosa d én Sarrià,
komen we de nisperos bomen tegen. Maar de oorsprong is
China en Japan.
In de negentiende eeuw is, door een handeldrijvende zeeman, kapitein Roig de nispero in Spanje geïntroduceerd in Sagunto, Valencia. Later zijn ze uitgewaaid in de hele Levante en in het zuidoosten van het schiereiland. De meest uitgebreide cultuur is
op het ogenblik in de kuststreek van de middellandse zee en vooral in Callosa d
én Sarrià en omgeving. Tevens is er in Granada en in Malaga een flinke productie van Nisperos. Ook Brazilië, Japan,Algerije en India zijn nisperos producerende landen. De wetenschappelijke naam is Eriobotrya japónica en ze hoort bij
de fam. van de roosachtigen. Er zijn natuurlijk verschillende rassen, de een wat
vroeger rijp dan de andere en de een wat zoeter dan de andere. De meeste zijn
peervormig en oranje gekleurd. De oogsttijd is in Mei tot en met Juni afhankelijk van het weer zijn er schommelingen. De smaak is fris zoetzuur Hierboven
de nisperos als rijpe vrucht.
Pagina 14

Ik heb mij daar meestal gevoeld zoals
een Duitse soldaat zich in Nederland
gevoeld moet hebben tijdens de bezetting.
We hadden een klein eigen wagenpark en reparatie volgens de formele
wegen duurde erg lang. Omdat de
commandant,een heel speciale figuur,
zijn wagens niet lang kwijt wilde
werd er kunst en vliegwerk van de
monteurs gevraagd om de wagens
draaiende te houden. We hebben zelfs
een keer een sloopauto gekocht om de
motor in één van onze eigen auto‟s te
bouwen. En dat lukte dan ook nog !!!
Het chauffeurswerk was ook erg afwisselend. Zo reed je de postdienst
naar plaatsen in de omgeving van Ma
lang zoals Soerabaja en Pa
soeroean en de volgende dag deed je

februari 2011

weer dienst met de lijnploeg om
doorgeknipte en verwijderde telefoonlijnen te herstellen die voornamelijk langs de spoorlijnen liepen.
Vaak stond je dan de halve dag op
een citrus plantage en ik had dan ook
altijd een hele doos mandarijnen en
groene sinaasappelen in mijn auto.
Ook heb ik daar kennis gemaakt met
de Granaatappels die hier Granada‟s
heten.(Lekker,maar bewerkelijk!)
De tijd reeg zich aaneen, tot in december 1949 iets gebeurde dat, nu ik
wat ouder wordt, nogal eens terugkomt in mijn herinnering vooral zo
tussen mijn verjaardag in november
en de kerstdagen.
Het zal in de tweede week van december geweest zijn, dat onze commandant het nodig vond om accu‟s te
laten halen bij de buitenposten van
onze afdeling, in de buurt van de
Smeroe vulkaan.
We zouden met twee auto‟s
gaan,mijn vaste Ford drietonner en
een nieuwe Ford,iets lichter,maar met
een hoog hek om de laadbak. We
kregen ,buiten een bijrijder, twee man
aan boord met lichte wapens en op
de andere zou een Bren schutter meegaan.
Na een uurtje rijden, kwamen we in
een gebied met veel haarspeldbochten
en onbewoonde huizen. Het deed erg
onprettig aan en na een paar moeilijke
bochten riep mijn vriend en bijrijder,
eruit !!!
(vervolg op blz.28)
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Ook toen heb ik een boek met de (hier
vertaalde) titel “Verborgen Schatten”
van die 74 kunststukken gekocht, en
voorwaar, het betreft schitterende werken van o.a. Degas, van Gogh, Renoir
en Vuillard.
Nu we het toch over Russische schilderkunst hebben, op 19 december is na een
verbouwing het Groninger Museum
weer geopend en start met een expositie
getiteld “Het onbekende Rusland” en
gaat over de oostelijke invloeden op de
Russische schilderkunst un de 19e en
begin 20e eeuw. Die invloeden zijn
vooral afkomstig van de zuiderburen
Oezbekistan, Georgië, Armenië en de
Krim. Te bezoeken tot 8 mei 2011.
(www.groningermuseum.nl)
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En dan het Russische ballet. Nooit eerder had ik iets met ballet, maar met een
Russische echtgenote die zelf 9 jaar
ballet heeft gedaan en in alle prachtige
theaters in Sint Petersburg heeft gedanst, was regelmatig bezoek aan een
balletvoorstelling natuurlijk onontkoombaar en raakt men toch betoverd
van de gratie, de techniek, decors, kostuums en de ambiance.
Neem het ballet van de Staatsopera van
Tatarstan, ook een topgezelschap op het
gebied van klassiek en romantisch ballet, nu in Nederland en waarover de
Pers schreef: “God danst mee bij de
Russen”.
Dick Veldwijk.

Adviescommissie Van Afdelingsvoorzitters en activiteitenleiders (AVA)
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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

Zoals al vermoed, heeft de AVA – vergadering plaats gevonden op maandag 31 januari.
De volgende agenda is als het goed is naar behoren afgehandeld.
Opening/welkom met koffie/thee/koekje
Verslag van de vorige vergadering(en)
Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitterschap
Pauze (indien gewenst)
Uitleg doel AVA
De aanstaande Algemene Leden Vergadering
Het volgende seizoen
Rondvraag en opmerkingen richting Hoofd Bestuur en sluiting.
Dat ik dit meedeel komt ook omdat ik alle NVCB – leden op de hoogte wil houden van
zowel de plannen als de uitkomst. Zo was deze agenda het plan en in de volgende
nieuwsbrief vertel ik u de uitkomst.
Op dit moment, 20 januari, weet ik al dat ik een belangrijk punt ben vergeten, namelijk
de NIEUWSBRIEF. De uitnodigingen zijn de deur al uit, maar bij de 'Mededelingen' zal
dat beslist zijn rechtgetrokken. Wat die nieuwsbrief betreft en de twijfelachtige
voortgang, weet ik dat onder bepaalde voorwaarden de continuïteit gewaarborgd is.
Aanlevering van kopij bijvoorbeeld is zo'n voorwaarde. In de volgende nieuwsbrief leest
u meer.
Aart Krijgsman.
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RUSSISCHE KUNST EN CULTUUR
Deze bijdrage zou bedoeld kunnen
zijn voor een NVCB, waarbij de
laatste twee letters dan zouden staan
voor “Culturele Beleving” (nee, niet
voor Culturele Barbaren deze
keer………)
Vooropgesteld, ik pretendeer niet
een kunst- en/of cultuurkenner te
zijn, wel een liefhebber en tijdens
mijn humanitaire arbeid in Sint Petersburg kreeg ik daar van de gemeentelijke autoriteiten, voor een
groep van 28 vrijwillige vakmensen
en drie vrouwen uit Nederland, even
zo vele toegangskaarten voor het
beroemde museum in het Winterpaleis van de HERMITAGE, en omdat
niet allen geïnteresseerd waren,
maakte dat het mij mogelijk om zelf
meerdere keren het museum te kunnen bezoeken.

Voor meer info: www.euroclinicarincon.com
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Om een onmeetbaar, minuscuul gedeelte van de daar aanwezige kunst
te kunnen bekijken, waren die kaartjes ook wel nodig, want bedenk dat
het museum uit ca. duizend kamers
bestaat, en daar onder dan nog een
gigantisch aantal kelderruimtes,
waarin alles wat op enig moment
niet geëxposeerd wordt, ligt opgeslagen. Om de omvang van dat alles
nog wat duidelijker te maken, stel je
het volgende voor: als men elke
maand een wisseling van de exposities zou willen realiseren, dan nog is
een mensenleven te kort om alles
gezien

februari 2011

te kunnen hebben.
In dat verband heb ik twee keer geluk gehad, namelijk dat na ca. 100
jaar(!) in 1994 weer een keer de
aquarellen van Parmazetti werden
geëxposeerd. Dat was
een Italiaan van geboorte die het
grootste
deel van zijn leven in Sint Petersburg heeft gewoond en gewerkt en
zeer vele kamers en zalen met alle
daar aanwezige kunst heeft vastgelegd op kleine doeken (vele niet
groter dan 35x16cm) met de precisie
als waren het foto‟s gemaakt met
een digitale camera. Die aquarellen
zijn later dan ook gebruikt bij de
restauratie van de Hermitage na een
grote brand op 17 december 1837.
Een aantal leden van de NVCB
schildersclub hebben dat boek met
de werken van hem, dat we toen
gekocht hadden, en twee jaar geleden meegenomen naar Spanje, ingezien.
Het tweede mazzel moment in 1995
was ook een zéér bijzondere, omdat
het deze keer een wissel-expositie
betrof van 74 schilderijen van grote
meesters, die velen zo niet allen van
ons nooit eerder onder ogen kunnen
hebben gehad. Het ging hierbij namelijk om werken die tijdens de
oorlog van 1940-1945 door de Duitsers overal in Europa waren geroofd,
maar vervolgens door het Russische rode
leger weer op de Duitsers waren buitgemaakt en toen na 50 jaar weer te zien waren.
(vervolg blz.24)
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info@bobcatsverzekeringen.com
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ACTIVITEITEN IN 2010 VAN DE COMPUTERAFDELING MET
EVENTUEEL INGEKOMEN STUKKEN
Zoals algemeen bekend, is de computerafdeling geopend op de maandag en
vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Zowel op de maandag - dinsdag- en
woensdagavond is er gelegenheid om te internetten van 20.00 tot 22.30 uur.
De vrijdagochtend is de forumochtend.
De lessen die zijn gevolgd door de leden zijn met tevredenheid afgesloten.
Op de maandagmiddag is er les gegeven met het programma van Excel op
verzoek van enkele leden. De dinsdagochtend staat in het teken van het programma Publisher met het programma van office 2003 en 2007. Onder andere is de workshop gegeven met introductielessen van Publisher, visitekaartjes, digitale wenskaarten voor Pasen en Kerst. De woensdag staat centraal
voor internet, fotobewerking, tekstverwerken voor beginners en gevorderden. Het mag wel gezegd worden dat we op de woensdagmiddag zelfs tafels
te kort kwamen. Op de vrijdagmiddag wordt er les gegeven in Powerpoint
sinds oktober 2010.
Vanwege het uitvallen van internet in het afgelopen jaar zijn er 3 routers
aangeschaft om dit probleem op te lossen. Het systeem is nu verdeeld in 3
groepen nl NVCB 1, 2 en 3. Het kan nog wel eens voorkomen dat het internet uitvalt maar dit is snel verholpen. Zodra er teveel leden telefoneren met
Skype op hetzelfde net is er sprake van overbelasting.
De ventilator van de projector maakt helaas veel lawaai en is waarschijnlijk
defect. Zodra de financiën het toelaten zal dit probleem worden verholpen.
Ingekomen stuk van de heer Jil Kamen. Is er ooit een offerte aangevraagd
voor draadloos internetten? De prijs hiervoor is echter te hoog voor onze
computerafdeling, wat als gevolg zal hebben een flinke verhoging van het
lidmaatschap en dan nog is dit niet te realiseren. De oplossing is gevonden
door 3 routers aan te schaffen.
Er zijn geen voldoende tafels en stoelen aanwezig kan hiervoor worden gezorgd? In 2011 zal dit worden gerealiseerd.
De barbezetting op de ochtend is goed geregeld door onze vrijwilligers. Bij
afwezigheid zijn er invallers. Voor het kopiëren van documenten is er een
lijst aanwezig met de eventuele kosten hiervan. De openingstijden van de
computerafdeling staat hierop vermeld met de prijzen voor internetten zonder lidmaatschap. En een eventueel lidmaatschap voor één maand. Tevens is
er een lijst aanwezig voor de bestuursleden wanneer zij af- en aanwezig zullen zijn.

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

Indereen kan beleggen. Maar niet iedereen kan succesvol
beleggen.
Alex Spanje organiseert in heel Spanje seminars zodat u met
minder risico meer rendement leert te halen. Op onze
website vindt u een overzicht van activiteiten bij u in de buurt.
Heeft u liever persoonlijke begeleiding? Dat kan, neem dan
contact met ons op via mail of per telefoon.
www.alexspanje.com, info@alexspanje.com, of bel +31 952 924 011

www.alexspanje.com

