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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

10.30

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
Identiteit
Allen zijn wij in het bezit van een legitimatiebewijs, maar hoe zit het eigenlijk met
mijn identiteitsbewijs. Zelf ben ik geneigd om te veronderstellen dat er hetzelfde mee
wordt bedoeld, maar ik heb toch moeite met de verschillende benamingen. Met een
legitimatiebewijs kan ik mezelf legitimeren, kan ik tonen wie ik ben, maar wat kan ik
met een identiteitsbewijs? Geef ik daar mijn identiteit mee prijs? Nee, loop nou niet
weg. Ik weet wel dat ik een beetje zeur, maar dat komt in hoofdzaak door mijn
voortdurende twijfel des levens. Er zijn namelijk – zo kwam mij ter oren – nogal wat
personen die min of meer in een crisis verkeren. En nogal wat van hen, in een
identiteitscrisis. En dat wordt dan geopperd alsof een ieder dan direct maar weet wat
daarmee wordt bedoeld. Jongeren vooral verkeren regelmatig in zo'n situatie. En als
ze dan voor een trein zijn gesprongen of van een flat, verklaren deskundigen niet
zelden dat die springers met zichzelf geen raad wisten. Met zichzelf in de knoei of
knoop. In een identiteitscrisis verkeerden. Gezien het resultaat geen situatie om jaloers
op te zijn. Begrijp ik het dan goed, dat die mensen niet blij waren met zichzelf? Op de
vraag wanneer mensen zich dan wel gezellig voelen, hoor ik nogal eens; –
•gWanneer ik lekker mezelf kan zijn•h. Waarop ik dan weer gelijk vraag, maar
meestal denk; – •gMaar wat is dat dan, jezelf zijn?•h Heeft dat iets van doen met je
identiteit dan? Zou het zo kunnen zijn dat je legitimatie is wie je bent en je
identificatie staat voor wat je bent?
Lekker in je vel
Ik zal het maar bekennen, maar na bijna zeventig jaar (volgend jaar), weet ik eigenlijk
nog steeds niet wie ik ben. Wel qua legitimatie. Kan ik zo opnoemen. Geboortedatum
en plaats, floept er nog steeds makkelijk uit. Zal later best over gaan, want mijn
moeder zalige was het destijds ook kwijt. Maar bij •glekker mezelf zijn•h moet ik
me toch regelmatig achter mijn oren krabben. Wel weet ik wanneer ik me goed voel.
Het naar mijn zin heb. Loop te lachen en te zingen. Die periodes komen regelmatig
aan bod. Ik geef wel toe dat het voor het mooi te weinig is. Er gaan dagen voorbij dat
ik die gezellige momenten aan mijn neus voorbij laat gaan. Nu is dat gezien mijn aard,
denk en tobvermogen zo begrijpelijk als maar zijn kan. Ik zie nog steeds regelmatig
een leeuw en/of een beer op mijn pad. Nog steeds maak ik nog enkele dagen vol met
zorg, twijfel, onkunde en onbegrip. En dan noem ik dat desgevraagd dat; – ik niet
lekker in mijn vel zit. Weer zoiets •glekker in je vel zitten•h. Ik heb geen flauw
idee, maar als ik dat in het Spaans zou vertalen en dat letterlijk aan een Spanjaard zou
vertellen, zou die dat dan ook begrijpen? Die zou zeggen dat een paling meestal goed
in zijn vel zit. Jonge, sportieve mensen zitten dat meestal ook wel. Lekker strak in het
vel. En, zal die Spanjaard zeggen als hij mijn onderkin beziet, dat zit allemaal niet
meer zo lekker (strak) in het vel, maar dat is gezien de leeftijd toch een normaal
verschijnsel. Zou ik beter in mijn vel zitten als ik beter zou weten wie ik ben? Vraag
ik me af.
Pagina 39

Nieuwsbrief

Jaargang 33

Maart 2011

PRAATJE ALGEMEEN

Nieuwsbrief

Jaargang 33

FUNCTIES / TAAKVERDELING

Maart 2011
SEIZOEN 2010-2011

Bibliotheek:

Margje v/d Linden

966 880 409

Biljarten:

Aart Krijgsman

652 279 674

Bridge:

Cees de Kievit

966 866 695

Bridgeles

Anneke en Geert Teerling

Computers:

Ad Wolfs

696 763 587

Evenementen:

Bert Blom

966 866 619

Gastvrouwen:

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

Hobby:

Toos Kaneman

965 845 999

Instuifsoos:

John Sterk

966 865 445

Jeu de Boules

Hanneke Verkuil

654 124 991

Dan mijn eigen uitdaging: Dick Veldwijk de man uit duizend en een nacht, geliefd
en soms niet leuk gevonden. Ik wist wel dat hij het niet laten kon, de oude snoeper.
En inderdaad, onze kleine oorlog zonder slachtoffers begon destijds met de
verschillen over 'vrijheid'. “Vrijheid in gebondenheid” noemde hij het. Kan ook net
een beetje anders zijn geweest. En nu zit mijn idee over de dominees mentaliteit
hem weer dwars. Maar eerst wat anders, hoewel anders...Ik kom even met mijn
onwetendheid bij jou. Ik ga weer over op de 'jouw vorm'. Veel meer belezen dan ik
vraag ik je hoe het zit met de anarchie. Ik meen te weten dat er vroeger in Spanje
een poging tot anarchie is geweest. Mislukt, maar toch een poging. Zoek jij dat nu
eens voor mij en de lezers op. Jij snubbekt wat makkelijker op het internet dan ik,
van daar mijn verzoek. Zo is vrijheid een relatief begrip. En daar hoort
verantwoordelijkheid eigenlijk direct bij. Daarover zijn we het roerend eens, denk
ik. Waar heb ik dan problemen mee beste man ? Ik zal dat eens kort door de bocht
aan jou meedelen: – dat ik de opvoeders steeds minder vertrouw. Dat ze vroeger,
heel vroeger goed opvoedde, dat zal wel. Daar ben jij – en ik wat minder – netjes
groot mee geworden. Maar dat er pedo – seksuele onderwijzers bestaan en dito
paters, kosters en nonnen, staat me toch op zijn minst een beetje tegen. Dus als
opvoeders van nu ,niks beters weten te verzinnen dan wat ze nu ten toon spreiden,
zeg ik: Laat het dan maar achterwege. Blijft echter dat ik, jij en al onze leden van
de NVCB – voorlopig – wel moeten doorgaan met het geven van goede
voorbeelden. Want ze zijn bereid om het goed te doen en dat zien ze af van ons. En
wat ook zou schelen, als mensen zich niet zo zouden vervelen. Alle mensen –
jongeren vooral – die zich vervelen, worden vervelend. Na de school bij gewone
onderwijzers moeten ze aan het werk. Dat is voorlopig mijn oplossing. Geen
uitzondering. Allemaal aan het werk. Wat dacht je daarvan? En of ze dan met mes
en vork leren eten is voor mij niet zo noodzakelijk. En dan citeer ik tot slot een
commercial: ”Het komt wel goed schatje”.

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

Play Back:

zie bestuursmededelingen

Spaanse les:

contactpersoon Nel Arends

Aart Kijgsman

Meer lezers deden kond van hun leven/ervaring/weetjes in de laatste nieuwsbrief. Ik
vond het een verrijking. Voorstel: NIEUWE RUBRIEK: – NU JIJ. Ik verklaar me
nader: Joep en Wil de Wit schreven hun verhaal. Zeer leuke verhaaltjes. En dan had ik
graag onderaan gezien: NU JIJ en dan de naam van hun goede kennis of vriend(in) en
tevens lid van de NVCB. Dus eigenlijk de vraag aan Joep en Wil om dat alsnog te
realiseren. Wel eerst even vragen aan die ander, anders weten we het wel. Dan wordt
het roepen in de woestijn.
En als het goed is, heeft het bestuur voor een nieuwe tafeltennistafel gezorgd.
Bedankt HB.
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Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse

966 881 630

Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo:

Els Reniers

965 844 067

Tekenen/Schilderen di:

Margaret de Vree

966 867 333

Kuieren:

Hans Pronk

Technische dienst

Bart Kieken

965 888 479

Voorzitter A.v.A

Aart Krijgsman a.i.

652 279 674

Team Redactie Nieuwsbrief

Email

Advertenties

Joop Robbe jooprobbe@telefonica.net 965 846 674

redactie@nvcb.net

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Hugo Schenk

Vice voorzitter

Tel:965 840 243
Mob:625 480 883

huugschenk@hotmail.com

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
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Van de Voorzitter
Even kennismaken.
Zojuist heeft de Algemene Leden
Vergadering mij als uw nieuwe
voorzitter gekozen. Ik ben er blij mee,
want ik vind het een hele uitdaging om
iemand op te volgen die dit werk al een
negental jaren heeft gedaan. Ik zal er
dan ook alles aan doen om het
minimaal even goed te doen als hij.
Nou waren niet alle 400 leden op de
vergadering aanwezig. Gelukkig maar want dat had er nooit in gepast.
Dus even voorstellen:
Mijn naam is Hugo Schenk. Ik ben getrouwd met Elly. Wij zijn in het
gelukkige bezit van 3 zonen en hebben drie schoondochters en die
hebben met z'n allen 5 kinderen (onze kleinkinderen). Wij wonen in
Alphen Nbr. Dat is een klein dorpje ergens tussen Breda en Tilburg op
de Belgische grens.

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.

Gedurende de tijd dat ik lid ben van de NVCB heb ik toch al een
aantal rangen doorlopen. Lid van het computerbestuur, daarna secr.
Computerbestuur. Vervolgens lid van het Hoofdbestuur en secretaris
van het Hoofdbestuur tot 2,5 jaar geleden. Ik ben nu voorzitter a.i.
van het computerbestuur. Tijdens het secretariaatschap HB was ik ook
voorzitter van de AvA, (Adviescommissie van Afdelingsvoorzitters. U
ziet ik ken de club gelukkig goed genoeg om me er happy te voelen.
Het voorzitterschap van de AvA heb ik altijd met liefde gedaan. Ik
vind namelijk dat een afdeling het belangrijkste orgaan is van de
vereniging. Zij maken en breken de vereniging. Vandaar dan ook dat
wij als HB heel goed moeten luisteren naar die afdelingen en ze bij
activiteiten altijd moeten steunen en de vrijheid geven. Uiteraard wel
allemaal binnen de normen die het Huish. Reglement ons stelt.
Daarom is het ook dat ik in de loop der tijd alle afdelingen wil
bezoeken om nader met hen kennis te maken.
U hoort nog van mij, Hugo.
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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
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DE AVA PRAAT U BIJ:
Zolang nog niet bij iedereen bekend; -AVA- staat voor Adviescommissie
Van Afdelingsvoorzitters en activiteitenleiders. Die minstens twee keer
per jaar bij elkaar komen om daar waar wenselijk het HB van advies te
dienen.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is meegedeeld, heeft een vergadering plaats
gevonden op de 31e januari jl.
Alle 13 waren aanwezig.
Bij de ingekomen stukken was een verzoek ter ondersteuning van een (voormalig?)
lid. Bijna een uur sprak de commissie met elkaar over dit stuk en werd het besluit
(advies) vervolgens via het (concept) verslag doorgestuurd naar het HB. Omdat het
gebruikelijk is niet over mensen naar buiten te treden, ook deze keer geen nadere
toelichting.
De nieuwe AVA voorzitter is hij die ad interim was; – Aart Krijgsman van de afd.
Biljarten.
Uitleg doel AVA:
Heel kort samengevat:
(...)minder eisen/verwachtingen richting HB en meer eigen initiatief en uitvoering
vanuit onszelf(...)
De 13 leden zaten uiteindelijk bijna op een en dezelfde lijn en waren allemaal weer
bereid hun extra energie te stoppen in de NVCB
EN DAT ZIJN WIJ ALLEMAAL.

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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TOEGANG VOOR LEDEN € 2.00
INTRODUCEES € 3.00 INCL. HAPJES
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Evenementen Kalender
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
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Thuiszorg op elk niveau bij U aan
huis, hotel, camping en appartement.
Geen lidmaatschap vereist.

De thuiszorg wordt geleverd door gediplomeerd personeel:

Diabeteszorg

Wondverzorging

Injecties

Hulp bij douchen en aankleden

Psychische zorg

Huishoudelijke verzorging

Stomazorg

Verpl eeghui sopname en of dagbehandeli ng:

Op Koningeninnedag staan de muppets, dus "John en Fred" op El Cisne
waar we een stand hebben.
We verkopen daar klassieke LP´s en boeken. De opbrengst is voor de club bestemd. Heeft U nog boeken over en wilt U die kwijt. A.U.B. breng ze naar John
of mij.
Alvast namens de club, bedankt.

Fred Beermann

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 14.00 uur.

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

0034 966805702

Email
dethuiszorg@ctv.es
Internet www.dethuiszorgsl.com
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Nieuws van de Computer@fdeling
@fdeling computers
Op elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur ben ik, (Trudy Visser) beschikbaar 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:
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

Costa Blanca Satelite

Woensdagmiddag
Ad Roeland

Lesssen beg/gev. vanaf 14.00 uur

Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA

Woensdagmiddag
Trudy Visser

Het lint 2007

vanaf 17.00 uur

Vrijdagmiddag
Willem Ruijs

Powerpoint

vanaf 13.15 uur

“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

In januari zijn de workshops al gestart maar voor de laatkomers kunt u altijd informeren of u hieraan nog kunt deelnemen. De workshop van Publisher is gestart op 08 februari.
Trudy Visser Secr.
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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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ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
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

Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu

TANDARTS
Ad-Jan van Bergeyk
 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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Avda. Pais Valencià 15, local 3
03580 ALFAZ DEL PI
Tel. 965 887 029

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.
Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
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Van de Biljarttafel
ALGEMEEN BILJARTKAMPIOENSCHAP NVCB
De keus werden gekruist op zaterdag 19 februari 2011
Na de drie competities van de drie individuele clubs en hun kampioenen, werd de
gehele dag gestreden voor het algemeen NVCB kampioenschap.
Voor de uitslag, onze secretaris Dhr. Kruse kennende, zie elders in deze nieuwsbrief.

Wij hebben ruime ervaring. In de loop van de jaren zijn er honderden systemen
geplaatst.
We leveren vele bekende merken airconditioning o.a. Daikin, Panasonic,
Samsung en L.G.

Als voorzitter voel ik me echter geroepen er ook iets over te zeggen.

Satelietsystemen, schotels, en Nederlandse goedgekeurde ontvangers.
Natuurlijk nu ook voor de Belgische TV kanalen.

Eerst mijn dank en waardering naar al die mensen die er energie in hebben gestopt.
Een paar moeten bij naam worden genoemd vind ik, en al die anderen weten wel wie
ik bedoel.
Daar was de aanstichter en uitvoerder DHR. DICK ANKERSMIT van de
donderdagavond met zijn maten Harrie en Gerrit.

Bel ons vrijblijvend voor info of prijsopgave.
650837859 of 699897651
Mailen kan ook: info@intersatspain.com

Maar ook de competitieleiders van de woensdag en vrijdagavond. En wat te denken
van het keuken en barpersoneel, de toeschouwers en internationale media.
Dus nogmaals.....ALLEMAAL HARTELIJK DANK VOOR DEZE GEWELDIGE
DAG.
Allemaal nog een keer van harte gefeliciteerd en bedankt en....Toon en partner.....nog
bedankt voor het rondje voor de hele tent.

Restaurante
Los Rubios
Elodie en Wim Kop

Nu in Ciudad Patricia

Aart Krijgsman.Voorzitter.
(uitslag van het kampioenschap op blz. 20)

WAT DE LEDEN WENSEN.......
Geachte AVA,
Ons aller Freek kwam er mee, maar wij denken het ook regelmatig;
Waarom doen ze de picknick pas in mei? Zijn we bijna allemaal al naar huis.
Dat is toch ook wel in maart of zo te regelen?
AK
Ook een idee, wens of misschien een heel klein beetje kritiek? Stuur het
naar de redactie! redactie@nvcb.net
Pagina 30

Website: www.intersatspain.com

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

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 N E D E R L A N D SE LEIDING:

Seguros -Verzekeringen - Insurances

Maart 2011

Afdeling jeu de boules.

Afwikkeling erfenis in Spanje
Juridische en fiscale begeleiding

Jaargang 33

Jeu de Boules Toernooi
Soms op maandag of vrijdag ochtend kan het gebeuren dat er veel humeurige, mopperende, niet uitgeslapen,anders denkende,rillende, te laat komende mensen op de boules-baan komen die even moeite hebben om de ballen op te warmen tijdens een ochtend gezamenlijk boulen. Jammer. Maar op zondag ochtend 13 januari was iedereen in
een opperbeste stemming om deel te nemen aan ons jaarlijks
THEO MUILEBOOM TOERNOOI.
Dat was natuurlijk vooral te danken aan de heerlijke eigengebakken koffiekoeken van
ons Rietje. Ook het weer was om te smullen dus konden we vol goede moed beginnen.
Ook Theo had het naar z‟n zin en wilde blijven. De organisatie was prima geregeld en
de lunch en hapjes waren niet te versmaden. De winnaar met de meest verzamelde
punten was Toos Kamen en na het voorlezen door de voorzitster van alle minderen
goden en de daarbij behorende prijzen en bedanken van alle medewerkers hadden we
nog een heerlijk glaasje om te
nuttigen. Maar toch is er één
iemand nog niet bedankt
voor alle goede zorgen dus
doe ik dat dan maar hierbij.
HANNEKE petje af voor al
het werk dat je hebt gedaan
om het goed te laten verlopen.
Er moeten meer van deze
fijne Zondagen komen.
Een fanatieke
jeu de boules-ster.

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 96 686 06 11 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Liegua 23, Arabi Piaza Alfaz del Pi. C.C. Bahia de Las Dunas, 53 San Fulgencia
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10

Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10

Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur

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

www.mcs-verzekeringen.net
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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)
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Weet wat je eet. Deel 20, Papaja
Papaja (botanische naam Carica Papaja) wordt
vaak genoemd de Toverboom of Meloenboom.
Hij wordt Toverboom genoemd omdat hij een geweldige krachtige en brede werking heeft.
De vroege ontdekkingsreizigers Colombus, Marco Polo en Vasco da Gama vertelden al over deze fantastische vrucht.
In West-Indië wordt hij pawpaw genoemd en deze naam is door vele Engelssprekende landen verbasterd tot papaja. In Europa wordt de papaja vanuit MiddenAmerika, Azië, Midden- en Zuid-Afrika ingevoerd. Daarom is de vrucht het hele
jaar te koop. De papajaboom komt oorspronkelijk uit de dalen van de NoordAndes. De boom kan tot 6 meter hoog worden, de stam is hol, de bladeren zijn
groot en handvormig en de vruchten groeien aan de stam.
Er zijn verschillende soorten papaja‟s. De vrucht is rond tot ovaalvormig,
circa 20 cm lang en het gewicht kan variëren van 300 tot 900 gr. alhoewel de
vruchten tot 6 kg zwaar kunnen worden, maar deze zware vruchten worden niet
geëxporteerd.
De vruchten moeten geoogst worden als
het rijpingsproces net is begonnen
want te vroeg geplukte papaja‟s kunnen niet
meer narijpen. Het zijn kwetsbare vruchten voor
de export.
De papaja heeft een gladde, dunne schil, die tijdens het rijpen verkleurt van groen naar geelgroen gevlekt en hij is rijp als, bij lichte vingerdruk, de vrucht iets meegeeft. Rijpe papaja‟s kun
je enkele dagen bewaren op een koele plaats,
±12° en kunnen beter niet in de koelkast bewaard worden.
Een rijpe papaja heeft zalmroze tot geeloranje vruchtvlees,ruikt enigszins naar
abrikozen, is boterzacht en smaakt zoet en meloenachtig. Het vruchtvlees van de
papaja bevat geen vruchtzuren en heeft daarom een zeer zoete smaak.
Als je de vrucht overlangs doormidden snijdt is er in het midden een holle ruimte
die gevuld is met zwarte pitjes die niet gegeten kunnen worden.
De bijzondere waarde van papaja
De voedingswaarde per 100 gr papaja
Energie 180 cal. Koolhydraten 10 gr Eiwit
1 gr
Calcium 21 mg Natrium
3 mg Kalium
211 mg
Fosfor 16 mg Magnesium 10mg IJzer
0,4 mg
Koper 0,08 mg Zink
0,30 mg B-caroteen 0,56 mg
Verder Vit B1,b2,b6,b12.
En véél Vitamine C 70 mg

(Vervolg blz. 16)
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Wat opvalt is dat er véél vit. C in zit, véél kalium en veel verschillende mineralen
en dat maakt het tot een zeer gezond voedingsmiddel. O.A. het weerstandsvermogen wordt verhoogd dus minder gauw ziek, en het werkt bloeddruk verlagend.
Maar wat maakt de papaja nu tot toverboom?
De ontdekkingsreizigers zagen dat de:

Matrozen met scheurbuik weer beter werden na het eten van papaja.

Lokale bevolking zeer zware maaltijden konden eten zonder spijsverteringsproblemen als ze er papaja bij aten.

Lokale bevolking hard vlees of kip zachter konden maken door het een
nacht in papajabladeren te wikkelen.

Lokale bevolking de vrucht VANTI noemden dat betekent gezond
voelen

Bij koorts en malaria de mensen op Java weer beter werden door een
mengsel van de jonge papaja te gebruiken.
Het is duidelijk dat van oudsher de papaja als voedsel
en ook als geneesmiddel zeer gewaardeerd was.
Niet minder dan 1000 wetenschappelijke publicaties
onderbouwen de krachtige helende werking van in
deze vrucht aanwezige stoffen.
Om welke stoffen gaat het?
Het gaat om het enzym papaïne dit enzym hoort tot
de proteolytische enzymen Ook het harde binnendeel
van ananas heeft zo´n stof de bromelaïne.
Wat doen deze enzymen?
Ze zijn in staat om grote eiwitten te splitsen in kleinere eiwitdelen, de peptiden
en aminozuren.
Ze helpen dus om eiwitrijke voeding goed te verteren. Bij spijsverterings- en darmproblemen kun je heel goed een enzymencomplex gebruiken,het bestaat uit een
mengsel van o.a. papaïne en bromelaïne. Dit is te koop in apotheken en in drogisterijen.
Er zijn nog veel meer enzymen met andere werkingen en hier is nog heel veel over
te vertellen. Het enige dat ik zou willen zeggen is dat er vanaf de jaren zestig in
Duitsland en in de Ver. Staten, in speciale klinieken, de enzymentherapie bij kanker met succes wordt toegepast.
Gebruik van de papaja
Heel eenvoudig, altijd rauw en niet door andere voeding mengen. Je zult begrijpen
dat wanneer je papaja mengt met een zuivelproduct dit product waterig wordt en
even later een vieze smaak krijgt.
De papaïne gaat nl. de eiwitten splitsen.
Je snijdt de papaja overlangs doormidden,haalt de pitten eruit en snijdt er schijven
van en schilt deze.
Je kunt ze als voor- of nagerecht eten. Een drupje citroensap er op kan de smaak
intenser maken.
Mijn advies: Eet veel papaja lekker en zéér gezond.
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Nieuw lid van Tekenen/schilderen op de woensdag.
Vanaf oktober 2009 woon ik „s winter in Spanje. De jaren daarvoor heb ik
wel in de Hallo en de Week gelezen dat er NLclubs zijn, maar dat leek me
niets. Ik zocht wel een groep om Spaanse les of iets anders te doen met anderen. Dus ging ik toch eens kijken bij de Open dag van de NVCB afgelopen
oktober. De eerste mensen die ik daar sprak, waren de enthousiaste van
Goghs van de woensdagschildersgroep.
De mensen en hun schilderwerk spraken me aan. Ik had niet de bedoeling
om te gaan schilderen, maar had wel in mijn hoofd om ooit portrettekenen
uit te proberen. Dus drie dagen later op woensdagochtend toog ik naar de
club, benieuwd wie ik daar verder zou treffen. Ik had een plaatje uit een tijdschrift meegenomen om na te tekenen en wonder wel lukte het heel goed
met tekenen. De hele week er na deed ik niets anders dan tekenen en schilderen. Ik heb van alles uitgeprobeerd. De tweede week ging ik naar de club
met drie portretten van hetzelfde plaatje in kleurpotlood, krijt en verf. De
andere clubleden complimenteerde me met het resultaat, dat stimuleerde me
nog meer. Ik heb ontdekt dat ik aardig portretten kan tekenen. Nu moet ik
leren de juiste verhoudingen aan te houden. Ogen, neuzen, oren en monden
oefenen. Ik wil de hele dag tekenen en kan niet stoppen. De resultaten van
mijn schilderkunst heb ik naar mijn familie gestuurd. Iedereen was verbaasd.
Ik was al dankbaar dat ik mijn hele leven creatief heb kunnen zijn en dan
krijg ik op mijn oude dag nog een cadeautje in de vorm van tekenen en schilderen!
Het is leuk om lid te zijn van een club met zo‟n warme uitstraling. Wat ik
bij de schildersgroep aantref is datgene wat we samen delen, het Nederlandstalig zijn. Of je nou een villa of een jacht hebt, of geen cent te makken, het
maakt niets uit. Iedereen wordt geaccepteerd zoals die is. Mensen die in NL
nooit met elkaar om zouden gaan, doen dat hier wel. Bijzonder. Leuk ook
om te zien dat iedereen bereid is elkaar te helpen. De groepsleden geven
elkaar schildertips en kijken kritisch naar elkaars werk. Iedereen is met werk
bezig wat ze zelf graag doen. Duidelijk te zien bij alle leden is, dat het waar
is wat ze zeggen, ” oefening baart Kunst”. Geweldig ook dat er vrijwilligers
zijn. Onze gastvrouw/vrijwilliger is een heel tof mens, die je ziet als je binnen komt en je naam kent. Ik voelde me daardoor direct welkom. Dit was
een lang verhaal om te zeggen dat ik een totaal verkeerd beeld had van een
NLclub. Ik ben blij met mijn lidmaatschap.
Ria Philips

Mary Robbe Mestemaker
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Radio Oranje voor de Costa Blanca
Op 20 februari is een nieuwe FM radiozender in de lucht.gegaan.
De opening was een groot feest met vele artiesten, waaronder Time-less en werd
verder gevierd met veel lekkere hapjes en drankjes.
Er waren ongeveer 500 mensen aanwezig die allemaal genoten van de muziek en de
artiesten, de muziek bestond hoofdzakelijk uit Hollandse muziek.
Ad van Hoorn de DJ van Radio Oranje
kondigde alle aanwezigen aan maar
zong zelf ook zijn eigen repertoire.
Ook werd er door het Shanty- koor
van Club Hollandeses uit de Baranco
Hondo uitbundig en uit volle borst
gezongen en er werd gedanst.
Ook waren er Live programma´s en
interviews. Al met al een geslaagde
Opening van Radio Oranje.te Albir.
Deze fijne muziek van radio Oranje
is te beluisteren 24 uur lang op FM op
98.5 en op 91.8
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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
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Onderstaand bericht gelezen in een Apeldoornse krant. Interessant voor mensen die in een recreatie woning of op een recreatiepark wonen. Het echtpaar
waarover hier wordt gesproken zijn Frans en Marianne Heinsius,
tel.966875762. Voor uitgebreidere info verwijs ik U naar hen.

Pensionado’s krijgen geld van de
gemeente!
ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen heeft een echtpaar, dat volgens
de gemeente Apeldoorn permanent woont op een recreatiepark in Beekbergen, in het gelijk gesteld.
Volgens de rechter wonen de pensionado’s niet op het park en heeft de
gemeente ze daarvoor onterecht een dwangsom opgelegd.
De rechter legde Apeldoorn nu zelfs een dwangsom op, omdat ze niet snel
genoeg heeft gereageerd op een bezwaar dat het stel vorig jaar indiende.
De gemeente moet daarom 1260 euro betalen, naast een vergoeding voor de
proceskosten.
Het echtpaar heeft een vakantiehuisje in Beekbergen, maar woont in Spanje.
Af en toe komen ze naar Nederland en wonen dan op het park of op hun boot.
De gemeente vermoedde echter dat de twee in hun vakantiehuis, dat overigens al een poosje te koop staat, permanent woonden. Dat mag niet. Maar uit
de controles van de gemeente is niet voldoende gebleken dat de recreatiewoning bewoond is, vindt de rechter. Er ging veertien keer een controleur langs
en die trof slechts één keer mensen aan in het huisje. Volgens de controleur
maakte de woning steeds een bewoonde indruk, omdat vitrages en gordijnen
dicht waren. Een onbegrijpelijke conclusie, oordeelde de rechter, omdat je juist
open gordijnen zou verwachten bij bewoning. De vaste telefoonlijn in de woning is bovendien niet langer in gebruik. En dat ze ingeschreven staan bij de
woning van hun zoon in Amstelveen is alleen vanwege allerlei Nederlandse
verzekeringen die ze willen aanhouden.
Ik wilde U dit berichtje toch niet onthouden.
Hugo Schenk
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Afdeling Jeu de Boules van de NVCB
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de afdeling Jeu de Boules
Te houden op Maandag 28 maart 2011 om 13.00 uur boven in het clubgebouw.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter.
Bespreking,goedkeuring en vaststelling van de Notulen van de ledenvergadering van
22 maart 2010.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Verslag van de afdelingsactiviteiten van het lopende seizoen door de secretaris.
Verslag van de afdelingsfinanciën door de Penningmeester.

PAUZE
Tijdens de pauze kunnen schriftelijke vragen voor de rondvraag worden ingeleverd
6.
7.

Rondvraag
Sluiting

Joep de Wit Secretaris.

Jeu de Boule tournooi NVCB - Cap Blanch

Voor de geïnteresseerden hier nog wat nadere informatie en de uitspraak van de bestuursrechter.
http://www.bvvw.nl/index.php/bvvw-info/87/1154
http://www.bvvw.nl/index.php/media-nieuws/1/2140-uitspraak-rechtbank-zutphensector-bestuursrecht-over-permanente-bewoning
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Oproep aan alle afdelingen.

.

Peter Roeland, heeft in 2010 de website van de club, geheel
belangeloos en in zijn vrije tijd, opnieuw opgezet en tot nu

toe bijhouden. De website is toch een visitekaartje voor onze
vereniging en Peter heeft een verzoek gedaan om ondersteuning, zodat de site door nieuw fotomateriaal of leuke geschreven stukjes over de verschillende afdelingen, up-to-date blijft.

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

Het is voor hem onmogelijk dat allemaal alleen te doen en dus
heb ik Peter toegezegd hem daarbij te helpen en regelmatig te
zorgen dat hij o.a. fotomateriaal krijgt. Omdat het voor ons
te vermoeiend is om alle evenementen te bezoeken, wil ik de
leden, die foto’s maken of hebben gemaakt, verzoeken dit materiaal voor de website beschikbaar te stellen. Daarnaast wil
ik mensen vragen om leuke stukjes te schrijven, zodat hij ook
daar over kan beschikken. Mensen die iets in dit verband willen doen kunnen mij per e-mail bereiken. Mijn e-mailadres is:
truusv994@gmail.com of 5831bh3@hetnet.nl of anders ben ik 3
dagen per week op de computerafdeling te bereiken en wel op
Maandag voormiddag van 10.00 tot 13.00 uur, woensdag van
10.00 tot ca. 16.30 uur en vrijdag weer van 10.00 tot 13.00 uur.
Gaarne uw medewerking en bij voorbaat alvast bedankt.

Truus Verhagen

www.eurocarslanucia.com

TE KOOP in Nederland:
Een appartement in DE BILT (in de driehoek ZEIST,UTRECHT en BILTHOVEN) Bijzondere bosrijke omgeving, met wandelbos voor de deur. één slaapkamer, keuken, badkamer met douche en apart toilet. Een gezellige zitkamer
en tevens veel kastruimte en een apparte bergruimte. Voorzien van eigen
parkeerplaats. Vraagprijs 52.000 euro.
Servicekoste plusminus 300 euro. In de service kosten zitten al de verzekeringen en voorschot verwarming.
Voor verdere inlichtingen (inclusief foto's) Hanneke Verkuil tel.: 654124991

Pagina 24

Pagina 17

Nieuwsbrief

Jaargang 33

Maart 2011

Nieuwsbrief

Jaargang 33

Maart 2011

Straks ook een plek voor het grote afval.
Op 19 februari is de eerste steen gelegd van een ECO-PARK in La Nucia achter
de Lidl. Daarbij waren aanwezig burgemeester Bernabé Cano van de gemeente
La Nucia, en de president van de Deputacíon de Alicante.
Specialismen
 Huisarts
 Tandarts
 Cardioloog
 Dermatoloog
 Algemeen chirurg
 Orthopedisch chirurg
 Internist
 Longarts
 Gynaecoloog
 Uroloog
 Radioloog
 Fysiotherapeut
 Therapeut Mensendieck
 Diëtiste
 Medisch pedicure
 Flebologie
 Psychiatrie
 Verloskunde
 Neurologie
 Acupunctuur
 Bekkenbodem fysiotherapie
 Diabetes verpleegkundige

Overige faciliteiten:
 Algemeen Röntgenonderzoek
 Mammografie
 Osteoporose onderzoek (DEXA)
 Echo onderzoek
 E.C.G.
 Longfunctie
 Trombosedienst

Met het nieuwe milieupark in la Nucia is een
investering van 690.000 euro gemoeid.
Het park krijgt een totale oppervlakte van 20.000
m², waarvan 4000 m² voor de milieustraat met
30 containers voor het gescheiden deponeren
van afval wat dus niet in de normale vuilnisemmer thuishoort.
Maar liefs 16.000 m² van het enorme terrein is
voor de educatieve doeleinden bestemd op het
gebied van milieubeheer, recreatie, publieke
w,c´s receptie, grilplaatsen, enz. Dit project is
uniek in de Comunidad Valenciana en een belangrijke stap op het gebied van milieubeheer
voor Marina Baixa.

 Tevens is er eigen thuiszorg

aan de clinica Rincòn verbonden.

De polikliniek is geopend:
Maandag tot en met vrijdag
Van 09.00 tot 18.00 uur
Spreekuren op afspraak
Telefoon 966 830 849

Supermercado
Maxi dia

Spoedgevallen en huisbezoek,
Bel (24 uur) 96 586 7801

Centro Comercial Rey Don Jaime ( Naast supermercado Maxi Dia )
Local 17 & 18
C ̸ Servero Ochoa 6
Voor meer info: www.euroclinicarincon.com
03503 Benidorm
Pagina 18

Maquette van het Eco-park

Bedankt!
Ik wil heel graag bedanken voor de warme belangstelling die ik, vooral van de bridgeclub, mocht ontvangen naar aanleiding van mijn ongeluk. Het heeft mijn herstel zeker
bespoedigd.
Janny van Spronsen.
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info@bobcatsverzekeringen.com
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Uitslag biljarttournooi N V C B
Dit jaar hebben de leden van de N V C B, een toernooi gehouden in het clubhuis op
zaterdag 19 februari.
Een zeer succesvol evenement, met `s morgens in de benedenzaal een kopje koffie
met lekkere koeken.
Om 11 uur werden we in de biljartzaal verwacht door dhr. Dick Ankersmid, die dit
toernooi leidde.
We zijn het toernooi gestart in 6 poule`s. De verdeling van deze poule`s zijn door de 3
clubavonden ingedeeld t.w. de woensdag - donderdag en de vrijdag.
Iedere poule bestemd uit 4 leden. Het totaal aantal leden bedroeg hierdoor op 6 x
4 = 24 leden.
Ton Lechner
Gerrit Kruse
Wim Roomer
Nico Breederland

Frans Louwers
Gezienus Terburg
Dick Veldwijk
Leo v.d. Velden

Harry Kaneman
Ruud Schoen
Rob Bakker
Ad Roeland

Rene Cormejoole
Bram Maarseveen
Leen v.d. Linden
Aart Krijgsman

Aad Wesseling
Henk Hebenaar
Dick Ankersmid
Jan v.d. Waarsenburg

Henk Hoeboer
Harry Reuser
Gerrie Koopmans
Floor ten Hoeven

Het toernooi bestond uit 2-delen te weten : 1e deel `s morgens van 11 uur tot 14 uur
2e deel `s middags van 15 uur tot 17 uur

Oprichtingsvergadering afdeling ¨Entertainment¨
Op initiatief van Frank van der Swaluw zal worden geprobeerd om een groep leden bij elkaar te brengen die het leuk
vinden om voor de vereniging voorstellingen te geven met
muziek, dans (linedancing), sketches, ect.
Het idee is om een soort vervolg op de zo succesvolle Play -back shows
te maken maar dan vooral met live optredens.
Dus iedereen die een muziekinstrument kan bespelen, een behoorlijke
zangstem heeft, of een beetje natuurlijke x -factor bezit; kom naar de
oprichtingsvergadering!
De vergadering zal worden gehouden op:

21 maart om 14.00 uur

In de zaal van de computerafdeling. Daar zal worden uiteengezet wat
de bedoeling is en hoe het een en ander vorm kan worden gegeven.
Iedereen die voor dit initiatief belangstelling heeft wordt bij deze van
harte uitgenodigd.

Februari, Amandelbloesemmaand !

Een broodje `s middags werd verzorgt door de dames van de woensdag en vrijdag
leden alsmede een kop heerlijke soep.
Om 5 uur `s middags was het toernooi afgelopen en hebben gezellig beneden een
borrel genomen met enkele hapjes.
Hier werden de winnaars bekend gemaakt door de aktieleider dhr. Dick Ankersmid
met behulp van Harry Kaneman, die voor de kado`s had gezorgd.
De beste aller tijden werd :
1e Ton Lechner 2e Gerrit Kruse 3e Wim Roomer 4e Nico Breederland
Een extra prijs werd gegeven aan ons AANSTORMEND TALENT en enige vrouwelijke
deelneemster Floor ten Hoeven.
"We hopen dat zo`n dag - nog vaker gebeuren mag"
Tot ziens uw secretaris GK
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De deelnemers aan de
zaterdagwandelingen en de
Valentijns puzzeltocht
hebben deze maand volop
kunnen genieten van de
amandelbloesem die er dit
jaar wel heel mooi bijstaat.
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Kuiper is gespecialiseerd in verhuizingen
Door geheel Europa en overzee.
Met meerdere malen per week verzorgt
Kuiper kleine en grote verhuizingen naar
en vanuit Spanje. De eigen vestigingen in
Spanje garanderen een complete service.

Bel voor een vrijblijvende offerte en onze
gunstige combinatietarieven gratis in
Spanje: 900 99 31 31 (zonder landnr.) of ga
naar www.kuiperbv.nl
U kunt ook direct contact opnemen met
onze vestiging in Calpe: +96 538 0353/
3575 of mobiel 60 969 1847

De Internationale Verhuizer

www.dirksmit.com

ERKENDE

VERHUIZERS

Vestigingen in Cote d´ Azur - Gerona Madrid - Alicante - Torrevieja - Malaga Algarve - onderdeel van wereldwijd
netwerk van 3500 agenten

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

U pakt uw koffertje ....
Wij de rest!
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Email: redactie@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Secretaris: info@nvcb.net
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contact met ons op via mail of per telefoon.
www.alexspanje.com, info@alexspanje.com, of bel +31 952 924 011

www.alexspanje.com
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