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DIRK SMIT
Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden







Dealer van Topmerken
Groot assortiment in hout, gas, elektrisch, pellet en
biologische ethanol haarden
Vakkundig advies
Showroom 150 m2
Eigen installatie en service-dienst
Openingstijden:
Maandag - Vrijdag
9.30 - 13.30 en 16.30 - 19.30
Zaterdag
10.00 - 13.30
Altea, Ctra. N332 Km 155.1 Pda. El Planet 169
(naast Don Bricolage, 60m)

Tel./Fax. 965 843 009
www.dirksmit.com
email: info@dirksmit.com
www.dirksmit.com
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Postadres:
Apartado Correos 83
03581 Albir
tel.nr.: 966865580

Banco Popular Español
Rekeningnr: 060/00109-84
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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

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

13.00

14.00

Spaanse les, ver gevorderden, groep 5

14.00

17.30

Bridge les

20.00

24.00

Instuif soos / internet

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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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

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

Entertainment

Frank van de Swaluw

662 615 194

Spaanse les:

contactpersoon Nel Arends

966 881 630

Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse

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

redactie@nvcb.net

Joop Robbe jooprobbe@telefonica.net 965 846 674

Advertenties

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Hugo Schenk

Tel:965 840 243
Mob:625 480 883

huugschenk@hotmail.com

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
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Van de Voorzitter
Hallo allemaal.
Hebben jullie ook zo genoten van deze
heerlijke Hollandse zomer? Heerlijk
bruin geworden van de roest? Wat hebben de leden die in Spanje wonen dan
een bevoorrechte positie, he? Ofschoon
40 gr. is misschien ook wel een beetje te
veel van het goede. Maar goed, de club
is gelukkig weer open en voor velen is er weer werk aan de
winkel. Alhoewel een aantal zeer ijverige leden de twee stille
maanden gebruikt hebben om het clubgebouw nog mooier te
maken en er zelfs een bestuurskamer is gekomen. Ondanks dat
het biervat leeg was. Heel veel hulde aan deze onmisbare krachten!!
Zelf ben ik de afgelopen maanden goed doorgekomen en een
paar dagen flink gewandeld, waarbij je gelijk veel kunt nadenken over de komende 8 maanden in de club. Ik heb nogal wat
ideetjes die ik samen met het bestuur en andere belangstellenden ga proberen te verwezenlijken. Het is mij helaas niet gelukt
om op 1 sept. aanwezig te zijn. De eigenaar zat nog in het app.
En die wilde er niet uit. Beetje flauw. Volgend jaar beter.
We gaan dus vanaf 15 sept. weer vol goede moed van start en
we zien er naar uit alle leden weer te verwelkomen.
Hugo Schenk
Voorz. NVCB

Oproep!
Als voorzitter van de AVA roep ik iedereen op, ja, iedere lezer, om de
redactie van deze nieuwsbrief eens een briefje te schrijven. Dus niet
alleen een oproep aan bestuursleden of AVA leden, nee een oproep
aan allemaal. Laat de redactie eens horen wat u van de activiteiten
vindt, wat u erbij zou willen of zou willen veranderen. Ook graag uw
mening over de nieuwsbrief.
AVA voorzitter, Aart
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(Bestuurs)mededelingen
INSTUIF IN EEN NIEUW JASJE
De instuif van dinsdag avond gaat
verhuizen naar de donderdagavond
Er is zoveel te doen in het weekeind
en de daarop volgende
klaverjasavond op maandagavond
dat wij besloten hebben deze avond
te verplaatsen
Wat kunt u al zo doen op deze
avond.
Alle kaartspelen. Tafeltennis—
Sjoelen—Dart spelen
Komputer (internet)—Schaken.etc
etc.
Willen op donderdagavond beginnen
om onder het genot van een drankje
(gratis) met u te overleggen over
andere aktiviteiten die wij kunnen
ondernemen
U KOMT TOCH OOK
DONDERDAGAVOND 20 OKTOBER
AANVANG 20,00 uur.
John Sterk
Bowlen
De datums van het Bowlen in het
nieuwe seizoen zijn:
21 Oktober,
18 November,
9 December

INFORMATIE OVER DE SPAANSE
LESSEN
De Spaanse lessen beginnen op donderdag 13
oktober.
Onze lerares is Hedwig de Jong
De tijden waarop de lessen op de donderdagen
beginnen staan in het overzicht op pag. 6
De beginners zullen van Hedwig les krijgen uit
het door haar geschreven boekje: “Café con Leche”. Dit boekje is bij haar te verkrijgen bij de
eerste les. Verder gebruikt zij stencils met opdrachten voor de komende les.
Op de “Open dag”, zondag 9 oktober, zal Hedwig
aanwezig zijn voor informatie over de lessen.
U kunt bij mij informatie krijgen over de Spaanse
lessen. Ik ben elke maandagochtend aanwezig bij
de ledenadministratie.
Met vriendelijke groet Nel Arends, contactpersoon Spaanse lessen.

Onze KLAVERJAS AVOND
Het nieuwe seizoen is weer begonnen
We starten op maandag 26 Sept ,zaal open 19.30uur en 20.00uur beginnen.
De clubleden betalen hier voor €1.20 ,want er zijn altijd lekkere hapjes en leuke prijzen.
Het geld wat over blijft gebruiken we voor de kerstdrive,waar dan voor elke deelnemer
Een prijsje is ,en een afscheidsavond in maart.
U hoeft zich niet van te voren op te geven ,er is altijd plaats.
Heeft u gasten deze zijn welkom en betalen €2.50 en mogen tweemaal meekomen.
Voorts is het de bedoeling iedere laatste zaterdag van de een kaartavond te organiseren,
waaronder ook jokeren bridge canasta enz;voor deze spelen moet u zelf voor meedespelers
zorgen. Gasten zijn op deze avond ook welkom en betalen hiervoor €2.50,
de clubleden €1.20 want er zijn dan ook hapjes en prijzen.
En laten we de bar niet vergeten,met betaalbare drankjes en hapjes.
De eerste avond begint op 29 okt.dan 26 nov.en decemmber vervalt.
Daarna starten we weer in Jan.
Lia Oversloot heeft de leiding over deze 4 avonden .
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Evenementen Kalender
ONDER VOORBEHOUD VOLGENDE DATAS IN UW AGENDA ZETTEN.
2011
9 oktober

Open dag

7 november- 11 november
19 november
27 november

Reisje Barcelona
Kerstmarkt
Barbecue

4 december
25 december
31 december

St.Nicolaasviering
Kerstinloop
Oud-Nieuwviering

2012
22 januari

Erwtensoep en Stamppot

14 februari

Valentijnsrit

5 maart- 9 maart
18 maart
25 maart

Reisje
Pannenkoekdag
Schilderijententoonstelling

8 april
30 april

Paasbrunch
Koninginnedagbarbecue

16 mei

Pick-nick

Ik schrijf hierbij uitdrukkelijk onder voorbehoud.

Entertainmentgroep start half Oktober!
Zoals u al weet, ook dit seizoen heeft u de kans uw artistieke gaven over het
voetlicht te brengen!
Dus kom op, (play-back)zangers, komieken, buuttereedners, muzikanten of
goochelaars.
Vermaak het NVCB-publiek, en uzelf het meest natuurlijk!
Elke maandagmiddag, na 13.15 kan er worden gerepeteerd, start 10 oktober.
Uitvoeringen in Maart 2012
Op de open dag (9 oktober) meer informatie en kunt u zich aanmelden.
Pagina 8
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Open Huis
Nederlandse
Vereniging Costa
Blanca
De NCVB houdt op Zondag
9 Oktober van 11.00 tot
15.00 uur

OPEN HUIS
U wordt ontvangen met een
hapje en een drankje,
Alle Nederlands sprekende
personen die belangstelling
hebben voor een cursus of
activiteiten kunnen op die
dag worden geïnformeerd.
Wij geven op Zondag 9
Oktober alle informatie
over de activiteiten, die bij
ons mogelijk zijn, zoals:
Op verschillend niveaus les in de Spaanse taal.
Omgaan met de computer of laptop en internetten.
Bridge, bridgeles, biljarten, tekenen, schilderen op dinsdag en woensdag,
Jeu de boules, klaverjassen, entertainment, sjoelen, hobbyclub en op
donderdagavond Instuif.
Op diverse zondagen festiviteiten zoals barbecue, autopuzzeltocht,et.
En het kuieren door de omgeving op zaterdagmorgen.
Ons nieuwe, rookvrije clubhuis is gemakkelijk te bereiken aan de
carretera 332, Albir / Altea bij km. paal 154.8
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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

Peter Roeland voor alle computerproblemen

Peter Roeland Informatica
Oude vertrouwde service
sinds 2003 • no cure no pay
Méér dan alleen informatica !
Voordeling international bellen
Internetten zonder contract/
telefoonlijn !

Tel. 663 952 251
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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

www.asesoria-flores.es
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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.
Ana Pascual
SERVITUR S.L.

SERVITUR, S.L.

Ed. SERVITUR

Apartado de Correos 216

Ctra. Finestrat ( CV-758)

03508 Benidorm ( Alicante )

Urb. El Planet 7

España

Benidorm ( Alicante )
España

CORREDURIA DE SEGUROS.SL

NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD

Seguros -Verzekeringen - Insurances

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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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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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:
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.
* 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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KWOONDERBIJ
Bedoeling
Ik denk, ik durf het zelfs te stellen, dat alles een bedoeling heeft. Ja, dat durf ik gerust
veralgemeniseerd te verkondigen; alles heeft een doel. En altijd om er beter van te worden. Ik kan me niet voorstellen dat iemand als doel heeft om er slechter van te worden.
Mijn zeventigjarig leven is opgebouwd uit al of niet verwezenlijkte doelen. En dat is
allemaal sneeuw van gisteren. Allemaal ouwe koek. Allemaal gedane zaken die geen
keer nemen. En toch ga ik er vanuit dat mensen tot hun dood een bedoeling behoren te
hebben. In elk geval voor en met zichzelf. Wel oppassen met de bedoelingen die anderen voor jou hebben. Want dat zouden we bijna vergeten, ouders, schoolmeesters, dominees, paters, emirs en wat te denken van werkgevers, wethouders en ministers. Ook
zij hadden en hebben ook altijd de allerbeste bedoelingen met ons en we weten allemaal hoe dat uitpakte en hoeveel dat kostte. Mijn grootouders en ook mijn (schoon-)
ouders in mindere mate, hadden op een gegeven moment, door wat voor reden dan ook,
geen doel meer. En heel veel leeftijdgenoten met hen evenmin. En met dat gegeven
deden geranium – handelaren goede zaken. En inderdaad, daar komt dat gezegde
vandaan. U bent lid (geworden) van de NVCB. Daar deed u goed aan. Maar u deed dat
niet alleen om de kas te spekken. U deed dat omdat u daar een bedoeling mee had. U
wil daar beter van worden. En wat voor bedoeling dan wel? Andere mensen ontmoeten
bijvoorbeeld en vooral niet achter de geraniums zitten.
Vriendschaps
Met permissie blijf ik even bij onze goede bedoelingen. Voor in dit boekje staan ze
weer allemaal genoemd. Ik bedoel dan de activiteiten waaraan ieder lid kan meedoen.
Nu bestaan er wat mij betreft twee soorten of beter nog, twee manieren om aan een
activiteit deel te nemen. U kunt meedoen om gezellig met mensen om te gaan of om
uw deskundigheid, handigheid of ervaring te toetsen of op te krikken. Zo bestaat er een
spelelement maar ook – niet zelden daar aan vast – een competitie element. En in mijn
eigen leven bijvoorbeeld, kwamen die twee bedoelingen niet zelden met elkaar in
conflict. Bij sommige spellen, spelen of sporten, merk ik, is het zo spannend en gaat
het er zo fanatiek aan toe, dat deelnemers uitsluitend na winst en afloop, gezellig met
elkaar in contact komen. Verliezers druipen na afloop soms verdrietig of met een
gering verschil van mening af. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van leden
en organisatie van de NVCB. De tijd van domme doelen hebben wij al lang achter ons
gelaten toch. Alleen blij en gelukkig zijn bij winst is meestal slechts voor de helft
weggelegd. Ik weet zeker en kan het weten want ik woon er bij; – het bestuur van de
NVCB en niet minder belangrijk, de activiteitenbegeleiders hebben maar één
bedoeling; – het alle leden naar de zin te maken. Gezellig voorpraten, lachend spelen
en allemaal gezellig napraten is wat mij betreft en constante bedoeling. Het is een
beetje ouderwets fenomeen, maar vriendschap onder deelnemers is nog leuker dan
spelplezier.
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Weet wat je eet Deel 22
In dit seizoen 2011/20112 ga ik weer, in elke nieuwsbrief,
over voeding schrijven.
Thema is ” de kwaliteit van onze voeding” Maar eerst wil
ik me even voorstellen aan de nieuwe lezers.
Ik ben Mary Robbe Mestemaker en heb op H B O niveau gezondheidskunde/
huishoudkunde gestudeerd Voeding werd mijn specialiteit. Op allerlei scholen heb
ik les gegeven in voeding,zowel praktisch als theoretisch, heb dieetleer gegeven aan
opleiding voor verpleegkundigen, bejaardenverzorgenden en ziekenverzorgenden.
Ook heb ik mensen met allerlei voedingsproblemen individueel begeleid op een
kuurcentrum in Nederland.
Ondertussen had ik me bijgeschoold in de natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire voedingsleer.
De laatste jaren heb ik me, zowel in Ned. als in Spanje, beziggehouden met het adviseren van diëten voor zieke mensen en vooral met mensen die wilden afvallen. Nu
praktiseer ik niet meer. Ik werk en denk vanuit de reguliere, natuurgeneeskundige en
de orthomoleculaire invalshoek.
Ik zal weer een aantal artikelen schrijven die samen één geheel vormen.
Dit seizoen gaat het weer hoofdzakelijk over de kwaliteit van onze voeding, toegespitst op zuivel en zuivelproducten. Ook zal ik af en toe een bepaald product onder
de loupe nemen.
Er is me ook gevraagd of ik iets zou willen schrijven voor mensen met een aandoening zoals hoge bloeddruk, hart en vaatziekten enz. Misschien dat ik dat zal doen.
Maar nu naar het artikel van dit nummer.
De zuivel en zuivelproducten
De keus in de supermarkten of in andere winkels is gigantisch groot !!!!!
Van het gewone pak melk tot
aan allerlei kazen, yoghurt,
koffiemelk ,slagroom, boter
en toetjes.
Maar ook allerlei bewerkingen zoals cremefraiche,
sourcream,
drinkyoghurt, fruitmelk, en
“allerlei” zogenaamde verrijkte producten.
De economische belangen
zijn dus heel erg groot
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En dan te bedenken dat dit allemaal afkomstig is
van deze dames !!!!!!
Maar naast melk van de koe is er ook nog de geitenmelk,ik kom er later op terug. In dit artikel gaat het
over koemelk.
Melk is altijd enorm gepromoot.
“Melk is goed voor elk” ”Ik drink melk Jij ook?“
”Melk moet,melk doet je goed.“ ”En drie kan per man.”
Wie kent deze reclame slogans niet. Maar is dit wel zo??
Is melk wel zo gezond? De laatste jaren is er een
“melkdiscussie” op gang gekomen.”
De slogan “Melk is goed voor elk” mag niet meer van de
Reclamecodecommissie, omdat er veel mensen,vooral kinderen allergisch voor melk zijn
Maar in melk zitten immers alle voedingsstoffen die je nodig hebt.Waarom nu dan
plotseling die vragen bij het gebruik van
melk?
Enige voedingswetenschappers en biochemici hebben zich al jaren beziggehouden,sommige al sinds 1976, met bovenstaande vraag..Een van deze wetenschappers
zegt ook, dat hij het met de uitkomst van zijn eigen onderzoek erg moeilijk heeft,
want hij komt uit de agrarische wereld!
De uitkomst kun je gerust verontrustend noemen. Het geldt natuurlijk alleen als je
echt veel gebruikt en dan bedoel ik minstens 3 glazen per dag.
Zij stellen :
1 Koemelk is bedoeld voor het jonge kalf en heeft duidelijk een biologische functie. Het is bedoeld voor een hele snelle groei van het jonge kalf
En zit daarom boordevol met essentiële voedingsstoffen en groeihormonen.En het is
belangrijk om snel te groeien op de leeftijd tussen 1,2 en misschien 3 jaar maar
daarna geeft snel groeien een verhoogd risico op vele soorten kanker.
Bovendien raken meisjes erg vroeg in de vruchtbare periode en blijven lang in die
periode.in deze periode is er een verhoogd oestrogeen gehalte en deze verhoogt de
kans op kanker met name borstkanker. In landen waar nauwelijks melk gedronken
wordt komt er veel minder borstkanker voor .Dit geldt ook voor prostaatkanker bij
mannen. Dit wordt beweerd door verschillende wetenschappers o.a. Prof.Colin
Campbell biochemicus en prof. Walter Willet., voedselwetenschapper.
Het is eigenlijk ook heel onnatuurlijk om zo lang melk te blijven drinken. De allerbeste voeding voor de baby is moedermelk en daarna geen koeiemelk maar andere
voeding, stellen zij.
De volgend keer nog meer en een goed alternatief natuurlijk.
Mary Robbe Mestemaker
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Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco’s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.
Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

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

Calle Juan Sebastián Bach 2 – 6, 03581, Playa del Albir
Tel./Fax: 0034-966 86 59 50 Movil: 633 15 29 09
Openingstijden, Horas de apertura, Opening Hours, Geschaftszeit.
Bar de Copas 9.30 – 00.00
Keuken, Cocina, Kitchen, Kuche, 11.00 – 22.00
Alle dagen open! Abierto todos los dias! Täglich geöffnet! Open every day!
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calp18hotmail.com
BOWLEN
Elke derde vrijdag van de maand.
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
Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk te
gaan eten. Informatie en opgeven bij Peter Deters
965843229
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Biljarten.
Al vanaf woensdag de 31e augustus zijn we begonnen.
Met drie biljarters. De week erna waren er vier en gelijk met Ajax – Lyon toch nog vijf.
Met een airco die die nog niet actief was, warm doch gezellig.
In oktober wordt het andere biljart geleverd.
U kunt uw bestellingen nog doorgeven aan
Wim Roomer.
Zodra er meer dan tien biljarters op de woensdag
verschijnen gaan de incidentele clubs ook weer
op donderdag en vrijdag van start. Over de
maandag en vrijdagmorgen weet ik nog niks.
Nog wel op de valreep een verzoek van de
penningmeester van de biljartafdeling, diezelfde heer Roomer, om het kleine biljart voor
een koopje aan te bieden. Hij vraagt daar 1000 euro voor. Liefhebbers voor.
Graag tot spoedig ziens.
Aart Krijgsman.-

recept van Ans
Pilaff voor 4 personen
600 gram vlees(kip/varkens)
2 paprika,s groen rood
2 uien /knoflook naar behoefte
1 blik perzikken + tomaten ketchup of tom frito
Soja saus en hete saus of sambal
Bak vlees ,daarna de uien ,paprika,s en knoflook bakken
Dan wat laten garen , dan pakje tomaten frito
of tomaten ketschup met wat water erbij doen,
als dat klaar is is de voorbereiding klaar
Het sap van de perzikken binden met wat maizena en erdoor roeren
Niet te dik
Als je het gaat bereiden pas de in stukje gesneden perzikken erbij,
Klaar
Eet smakelijk liefs Ans
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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
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Overige faciliteiten:
 Algemeen Röntgenonderzoek
 Mammografie
 Osteoporose onderzoek (DEXA)
 Echo onderzoek
 E.C.G.
 Longfunctie
 Trombosedienst

 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
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel spanje
al meer dan 30 jaar uw vertrouwd adres.

Verzekeringen:
Woonhuis en inboedelverzekeringen inclusief uitgebreide
aansprakelijkheidsverzekering.

Autoverzekering, ook voor nederlands gekentekende auto´s
die permanent in Spanje verblijven.

Ziektenkostenverzekeringen met een complete dekking
zoals u in Nederland gewend bent.

Speciale doorlopende reis-annuleringsverzekering van de
Europeesche verzekeringen voor residenten in Spanje.







Hypotheken:
Aflossingsvrije hypotheken via Nederlandse en Spaanse
banken.
Met overwaarde op onroerend goed in Nederland bij
aankoop in Spanje 100 % financiering, inclusief kosten,
mogelijk.
¨Opeetconstructies ¨
Ook voor hypotheken in vreemde valuta.
Bob Cats verzekeringen: Degelijk, betrouwbaar en deskundig.

Spanje:
Bob Cats Correduria de Seguros S.L
Calle Sardinal 4, 03590 Altea
Tel: 965 843 861 Fax: 965 841 818
E-mail: info@bobcatsverzekeringen.com

Nederland:
Stoof assurantiën Breda B.V.
Stadionstraat 15, 4815 NC Breda
Tel: 076-5213771 Fax: 076-5200991
E-mail: info@stoofass.nl

info@bobcatsverzekeringen.com
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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

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Verslag van een reis dwars door Europa.
Het was eind juli 1974. Mijn 4-jarige uitzending naar Iran was beeindigd. In die tijd was
Iran (Perzië) nog een keizerrijk onder Sjah Reza Pahlevi en Teheran, mijn standplaats, een
moderne stad.
Wij, mijn vrouw Els, zoon Guido (14) en dochters Petra(13) en Pia (10), hadden ons daar
thuis gevoeld in ons grote huis. De kinderen gingen daar naar een internationale school en
de bevolking was erg open en vriendelijk. We hadden het meeste huisraad en meubilair
verkocht en wat we mee terug naar Duitsland wilden nemen hadden we op het dak van
een oude 6-cyl. Opel Commodore gestouwd. Deze auto had ik van een collega overgenomen, die hem indertijd geímporteerd had. De kentekenplaten waren bij invoer verwijderd en ik reed al die jaren dwars door het land met een nieuwe auto die door mijn werkgever te mijner beschikking stond. Na afscheid genomen te hebben van onze vrienden en
kennissen, vertrokken we op een hete zomerdag, richting Turkye..We werden begeleid
door een Perzische douanebeamte en met een Iranisch kenteken, tot aan de grens.
Ik had 4 weken vakantie en we zouden de terugreis via Armenië en de zuidgrens van Turkeye naar Istanbul maken en zo via de Balkan, Italië , Oostenrijk, terug naar Wiesbaden
rijden. Omdat we niet overal hotels zouden tegenkomen, hadden we uit voorzorg een paar
tenten meegenomen. Bij Tabriz aangekomen gingen we op zoek naar de douane om de
iranische nummerplaten weer om te ruilen voor de oorspronkelijke kentekenplaten. Men
stuurde ons naar een groot gebouw met vele kamers, maar zonder dak. Daar lagen
duizenden platen opgeslagen. We waren sprakeloos. Hoe zouden we ooit nog onze oude
nummerplaten terug kunnen vinden!.Er liep een oud mannetje rond en met een royale fooi
was die bereid ons te helpen. We kregen een "kamer" toegewezen, waar we misschien wel
iets konden vinden. Wij met ons vijven aan het zoeken! En het ongelofelijke gebeurde, na
een paar uur grabbelen en spitten vonden we één plaat. De andere lag een paar meter
verder!
We hadden in de buurt een hotelletje gevonden.. Na een korte en warme nachtrust, vertrokken we welgemoed. Eerst werd de reserveband nog gewisseld,natuurlijk weer door
middel van een flink drinkgeld, want we vonden de Commodore de andere morgen met
een lege band! Nu op weg naar huis! Als je denkt dat ik daar over de snelweg kon zoeven,
dan is dat een grote vergissing! In die tijd was de autoweg een ongeasfalteerd breed karrespoor vol kuilen en gaten. De auto had geen airco en het was snikheet. De 150 km. naar de
grens was niet bepaald een vakantiereisje. Maar ja, expats en hun familie kunnen tegen een
stootje, dat bleek! Gelukkig troffen we bij de grens een klein hotelletje. De manager had
nog 1 kamer vrij, de rest werd bezet door honderden pelgrimgangers, die gewoon op de
grond lagen. Onze nachtrust werd verstoord door hun luidruchtige gebeden, maar we
waren erg moe en lieten ons niet te veel beinvloeden.
De andere morgen wilden wij met onze overbeladen auto naar Erzurum rijden. In de verte
zagen wij de berg Ararat `5.178m' in de sneeuw blinken. Dat was een onvergetelijk
gezicht.
Van de Ark van Noach was geen spoor te bekennen, maar we genoten van een prachtig
uitzicht !. We reden verder, de wegen waren daar beter tot vrij goed . We doorkruisten een
hoogplateau 2 á 3000m. Dat was een mooie tocht! (verder op pag.28)
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In Erzurum kregen we een tamelijk modern uitziend hotelcomplex in het oog, wat er uitnodigend uitzag. Die nacht hebben we nooit vergeten. Bij dagtemperaturen van 40-60 gr.C waren
de bakstenen gloeiend heet geworden en we hadden geen airco. We deden allen geen oog dicht!
De douches deden het gelukkig wel en die maakten overuren!
6 Augustus arriveerden we in Merzin, een havenstad aan de zuidkust. Inmiddels was de oorlog
tussen Turkye en Griekenland om Cyprus uitgebroken. We konden niet verder, het was daar
oorlogsgebied. Hotels waren voor buitenlanders verboden. Pia, de jongste, die zich altijd dapper gedragen had, huilde. In het donker vonden we een camping en zetten daar enkel de slaaptent op, de ideale slaapplaats in de hitte! We namen 2 weken rust om via Konya, Izmir en Troje
naar Istanbul te rijden en bleven daar 4 dagen op een camping aan de Europese kant van de
Bosporus. We genoten van de wereldstad, deze dagen waren echt vakantie, alhoewel het nog
snikheet was.
Om wat af te koelen, besloten we naar een archeologisch museum te gaan. Na een poosje waren
we Guido kwijt. Na enig zoeken en met behulp van een suppoost, vonden we hem in een sarcofaag. Daar was het koeler, vertelde hij!
Via de grensplaats Edirne reden we door het straatarme Bulgarije richting Europa. Ik had de
indruk dat alle ramen daar met krantenpapier vastgeplakt waren. Uit Teheran had ik nog een
oude kaart meegenomen, waarop 1 kustweg naar Bari getekend stond. We ontdekten, dat die
weg , waar je bijna niemand tegen kwam, weldra een 150 km.lange, bijna onbegaanbare weg
werd die over vele passen voerde en bijna parallel liep met de noordkust van Albanië, door het
vroegere Montenegro. Ik kreeg nog een moeder met 2 kleine kinderen, als lifters in de auto
mee. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om die arme, uitgemergelde vrouw met haar 2 bloedjes van kinderen aan de kant te laten staan. We konden het liedje wel zingen van "ik heb mijn
wagen, volgeladen".
Nu nog krijg ik nachtmerries als ik aan die reis door de Balkan terugdenk.
's Nachts staken we met de veerboot op een spiegelgladde zee van Bar over naar Bari in Italiè.
Toch werd ik nog zeeziek! Via Napels waren we
vlug in Rome, waar we de kinderen de wereldstad
Rome wilden laten zien. Toen we het Forum Romanum bezichtigden riep Pia "hier is ook alles
kapot ". Ze had op de terugreis in Turkye al
zoveel ruines gezien en dacht dat het daar ook
nog oorlog was.
Even later kwam ik tot de ontdekking dat ons
contant geld bijna op was en mijn creditkaart al 6
maanden verlopen. Ik had er nu spijt van, dat we
in Istanbul zoveel geld hadden uitgegeven aan
lederen kleding voor onszelf en de kinderen. We
moesten nu onze overgebleven contanten benutten voor benzine en zo vlug mogelijk naar huis rijden. Onderweg had ik veel last van pijn in
mijn armen bij het autorijden en de laatste 1000 km naar huis waren geen pretje.
We hadden 7.640 km afgelegd zonder regen, pas toen ik bij Mainz de Rijnbrug passeerde begon
het te regenen. De ruitenwissers werden vlug gemonteerd.
Eenmaal thuis, ontdekte men in mijn garage, dat men bij het monteren van de nieuwe band in
Tabriz de linker voorband met een verkeerd profiel had gemonteerd!
Maar we waren zonder ongelukken heelhuids thuisgekomen, alhoewel het niet bepaald een
zorgeloze vakantiereis was geweest.
Bruno Pelzer
Pagina 28

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

Oktober 2011

Nieuws van de Computer@fdeling
Binnenkort start de afdeling weer met de nieuwe cursussen. Vanaf beginners tot meer
gespecialiseerde lessen zoals foto bewerken, e-mailen en internetten en lessen powerpoint, tekstverwerken en we hebben vorig seizoen een workshop Excel gehouden.
En dit seizoen gaat als alles loopt zoals we verwachten de Apple-club ook van start.
Kortom voldoende activiteiten waardoor onze leden van de afdeling aan kunnen meedoen.
Heeft dit allemaal nog toekomst? Naar mijn idee niet. Steeds meer leden die het arbeidsproces pas verlaten hebben kunnen over het algemeen al goed met computers
overweg. En laten we maar eerlijk zijn, het allerbelangrijkste wat men hier in Spanje
op de computer wil doen, is het contact met het thuisfront onderhouden. Dus is het
voldoende dat je kunt e-mailen (eventueel nog een fotootje meesturen ) en internetten.
Dan blijft natuurlijk toch wel, dat je moet weten hoe je met de computer om moet gaan.
Het belangrijkste is dat je leert te Internetten, want dat wordt in de toekomst steeds
belangrijker.
Ik verwacht dat binnen nu en 5 jaar de desktopcomputer, u weet wel met die grote
kast en los beeldscherm zal verdwijnen evenals de laptop in zijn huidige vorm. Er zullen steeds meer tablets en uitgebreide mobieltjes komen die de werkzaamheden zoals
e-mailen en internetten voor ons makkelijker gaan maken. Waarom zo'n grote laptop
meesjouwen als je alles op een tablet of mobieltje kunt
doen?
Bovendien worden steeds meer applicaties aangeboden die in browsers draaien.
Dit fenomeen noemen ze CLOUD COMPUTING. Dit
houdt in dat de programma's op externe servers
draaien en niet meer op je eigen apparaat.
Volgende keer ga ik het daar wat uitgebreider overhebben want CLOUD
COMPUTING is de toekomst.
Spannend hè.
@d Roeland
Zoal Ad al aangeeft zullen de handige tabletcomputers zoals de iPad steeds meer gebruikt gaan
worden.
Daar speelt onze computerclub natuurlijk op in.
We denken aan enkele introductie-ochtenden waar
wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en zij
die al een tablet bezitten worden geholpen in het
gebruik er van.
Verdere informatie op de Open Dag 9 oktober.

Te koop: desktop computer,
Compac SR5733ES
Snelle computer met
Intel Core 2 duo E7300.
4 GB Ram, 500 GB Sata harddisk,
DVD RW met LightScribe!
Geheugenkaarlezer.
Compleet met monitor 21”
en webcam.
Prijs: € 300.Willem Ruijs tel: 633669824
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www.eurocarslanucia.com
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30
Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Nederlandstalige

TANDARTS

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistentes
Luci en Norma heten u van harte welkom

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: 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

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 31

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

Oktober 2011

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.
Satelietsystemen, schotels, en Nederlandse goedgekeurde ontvangers.
Natuurlijk nu ook voor de Belgische TV kanalen.
Bel ons vrijblijvend voor info of prijsopgave.
650837859 of 699897651
Mailen kan ook: info@intersatspain.com
Website: www.intersatspain.com

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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Reisbureau Link
TUI-Reisbureau Link stelt gaarne Uw reis naar Uw wensen samen,
wij boeken hotels, zeecruises, riviercruises, campers, huurauto‟s,
rondreizen, groepsreizen, excursies en vluchten via gerenommeerde
duitse en spaanse touroperators.
Ook lijndienstvluchten, paradores, pousadas,
de autotrein, attractieparken etc.
Langjarige ervaring als TUI chef-reisleidster van Bali tot de Bahama‟s.
Urb. Panorama, C. Puerto Rico 19, La Nucía.
Tel. 96 687 3817 email: m.link@dragonet.es
Openingstijden:
maandag - vrijdag 10.00 – 13.30 uur / 17.00 – 19.00 uur.

TUI

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

“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
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur
Pagina 34

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

Oktober 2011

Avda. Pais Valencià 15, local 3
03580 ALFAZ DEL PI
Tel. 965 887 029
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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 )

CLINICA DENTAL ALBIR
Boulevard de los musicos 18
Edif. Viminal Bloque 2
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

avanbergeyk@hotmail.com

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

Nieuwe tafeltennistafels
vakkundig ingeslagen.
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Allerlei
Wandelen of rennen.
Elk jaar in juli komt een heel leger
van liefhebbers van wandelen naar
Nijmegen.
De wandelaars uit het leger worden
verplicht een rugzak met zoveel kilo
op hun rug mee te torsen. Maar gewone burgers mogen ook meelopen.
Je moet je dat zo voorstellen, als
compensatie voor het ontbreken van
die zware bepakking, gaan die deelnemers heel vroeg ‟s ochtends weg
en lopen dan heel vlug naar de finish
van 50 km, 40 km of 20 km om snel
weer thuis te zijn.
Van Hugo Schenk kregen wij in mei een juichend E mailtje, dat zijn inschrijving, na
loting door de 4-daagse commissie was geaccepteerd.
Marianne en ik beloofden onmiddellijk , hem aan te komen moedigen op de laatste 2
dagen.
Achteraf een goede beslissing, want de weersverwachting voor de vier dagen was
uitermate beroerd. Er gingen zelfs waarschuwingen van het K.N.M.I. uit dat code
grijs gold. (Heel veel regen!)
De eerste twee dagen vielen mee. U kent dat, ‟s ochtends een verraderlijk zonnetje en
tegen drieen begint het keihard te regenen.
De derde dag is de dag van de zeven heuvelen die moeten worden beklommen, een
erkend zware dag onder de lopers. Het probleem zit hem dan in een lange licht stijgende weg van Mook naar Groesbeek. Een z.g. vals plat. Na Groesbeek komen de
heuvels, die dan eerder bergen lijken. Na 2 1/2 uur zoeken stonden wij geparkeerd
bij een boer die ons uitlegde dat zijn buurman nog meer geld voor parkeren wilde
hebben.
Wij stonden langs de zeven heuvelen weg om half twaalf te wachten tot Hugo zou
komen.met ons ontvouwde spandoek, met de tekst : “Ook onze voorzitter Hugo van
de N.V.C.B. loopt mee!” Om half twee zakten onze doodmoede handen lager en
lager.
Om de verveling te verdrijven, begon ik mensen te laten raden voor 1 Euro, waarvoor de afkorting N.V.C.B. stond ?
Nederlandse Vereniging Christelijke Boeren. Daar gaf ik 50 cent voor, want dat
kwam aardig in de richting. Iemand zei: Hij is met zijn vrouw gisteren naar Griekenland gevlogen, want daar kun je veel goedkoper wandelen. Iemand kwam 2 km terugwandelen om te vragen wat het dan wel betekende. Nooit van gehoord zei hij,
teleurgesteld.
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Wij kunnen daaruit leren dat wij ons niets moeten verbeelden.
Ik hield het niet langer uit, zette Marianne op een stoel en
vroeg wie van de miltairen of burgers Hugo hadden gezien ?
Een aantal was zeer stellig: “ Ïk heb hem het laatst in
Groesbeek gezien” en “Hugo is geen doorloper”.
Om 10 voor drie begon het zo hard te regenen, dat wij
doorweekt naar de auto renden en na 2 en een half uur
weer buiten Nijmegen waren.
Die avond heel laat kreeg ik Hugo aan de lijn, waar was
je nou vroeg ik? Ik ging naar huis met de trein van 10 voor drie. Je weet wel, toen
het zo hard begon te regenen. Voor de volgende dag spraken we af in Malden bij het
eerste waterpunt. Dat leek me een goede afspraak want met honderd duizenden mensen is er een grote behoefte aan waterpunten.
En ineens zagen wij een ander lid van de N.V.C.B. zich naar het waterpunt haasten:
Frank Swaluw.
Heb jij ons spandoek gezien, vroeg ik hem? Nee.
Wij hielden toch ons spandoek heel hoog boven ons hoofd, het was alleen door de
regen verschrikkelijk beschadigd. Wij kregen gelukkig toch een compliment. Een
van de wandelaars zei tegen ons: “Zie je wel, ik zei het gisteren al, let op, Hugo is
iemand die helemaal doorloopt.”
En nog ging het bijna fout, want wij zaten helemaal vooraan in Malden en ineens
stond er een groepje drukke mensen voor ons en daarachter stond Hugo, bescheiden
zoals hij is, voor onze neus.
Onmiddellijk werd er een foto van ons genomen voor de N.V.C.B. en zei ik tegen
Marianne, wij hangen ons spandoek in ons clubhuis dan kan iedereen zien dat onze
voorzitter is doorgelopen.
Hugo en Frank, proficiat! F.Heinsius

Aan het woord: de vrouw van de vinoloog
Wat heb je me verwaarloosd, Jan.
Vond je ‟t huwelijk niet fijn?
Jij was voor mij geen leuke man,
jij dacht alleen aan wijn.

Met biefstuk bakken deed ik mijn best,
maar jij was nooit tevree.
De sfeer werd weer door jou verpest.
Jij wou hem alleen rosé.

Ik was jou kennelijk tot last,
„k mocht amper nog iets zeggen.
Jij stond te kwijlen bij jouw kast,
als jij je wijn zag leggen.

En gingen we naar bed, dan was jij suf,
je barstte dan van de slaap.
Ik dacht nog wel eens aan “soixante neuf”,
maar jij aan Soixante neuf du Pape.

Ik kocht een keer een leuke jurk,
want je probeert toch wat!
Maar jouw interesse was de kurk
en wat daar onder zat.

Ik ben blij, dat de liefde over is.
Misschien maakte ik óók wel fouten.
Geloof maar niet dat ik je mis,
want je blijft ‟n eiken houten.
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Ik las in EL PAÍS :
El País is een Spaans

In de zaterdaguitgave van El PAÏS verschijnt elke keer een
ochtendblad dat uitgegeven
wordt in Madrid en een
kunstbijlage en dan kunst in al z‟n verscheidene vormen, zoals
nationale en internationale
b.v. film, toneel, reizen en vooral literatuur.
reikwijdte heeft. Het is de
krant met de
Deze keer viel mijn aandacht op een recensie van een boek van Spaanse
grootste oplage en het
grootste aantal lezers, en
Cees Nooteboom - een in Nederland, en zeker ook in Europa,
wordt in het buitenland gezien
zéér bekende schrijver.
als de referentiekrant bij
Ik ga hier geen recensie geven over welk werk van Nooteboom uitstek. Joop Robbe zal hier
regelmatig een artikel uit die
dan ook. Maar als je in zo‟n vooraanstaande Spaanse krant een
krant aanhalen dat hem is
of anderzinds het
recensie leest over een Nederlandse schrijver, dan spits ik in elk opgevallen
citeren waard is.
geval mijn oortjes.
Een lovende recensie ook nog over een boek van Nooteboom, dat reeds in 2009
verscheen (en nu pas die recensie = zojuist vertaald?)
De titel van het boek luidt : ‟s Nachts komen de vossen.
Van diezelfde Nooteboom las ik ooit het boek :”De omweg naar Santiago”.
Hij beschrijft daarin een gedeelte van dé tocht naar Santiago de Compostella en dan
nog wel per auto.
De juiste route ben ik natuurlijk uitgebreid vergeten, maar wat me vooral is
bijgebleven, is het feit, dat hij inderdaad een omweg maakt. Allerlei dorpen,
gehuchten, gemeenschappen soms, worden door hem bezocht, terwijl deze helemaal
niet tot dé officiële route behoren.
Maar Nooteboom heeft oog voor detail. Hem vallen details op, waar menigeen aan
voorbij zal gaan, ze niet eens opmerkt. (Je zou dat boek gemakkelijk als een
toeristische gids kunnen gebruiken).
Nu ikzelf in Spanje woon, bezoeken we regelmatig ook het achterland : kleine
dorpen, gehuchten, gemeenschappen soms. Ook wij zoeken dan het eenvoudige, het
onopvallende en dan valt er veel te genieten, al is het dan niet het spectaculaire.
En tenslotte, als grootste compliment, die Nooteboom gemaakt wordt in deze recensie,
is wel de opmerking, dat hij in het boek :”De omweg naar Santiago” Spanje beter
beschrijft, dan welke Spaanse schrijver dan ook.
Joop Robbe
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Twee kakkerlakken.
Onlangs haalde een elektricien bij onze woning buiten een putdekseltje omhoog om hierin wat werkzaamheden te verrichten.
Toen ik, vanuit een zeer veilige afstand, waarschijnlijk alert door
diverse verhalen, toekeek zag ik tientallen kakkerlakken alle
richtingen uitschieten. De elektricien adviseerde me om een
bommetje in dit putje te gooien zodat wij verlost zouden zijn van
deze niet gewenste medebewoners.
Ook in de twee naastgelegen putjes waarin waterleiding en rioleringtoestanden een knooppunt bleken te hebben gevonden zou
een bommetje wonderen aan de populatie kakkerlakken verrichten. Mij werd duidelijk gemaakt dat deze enge beestjes door allerlei leidingwerk
eveneens toegang hadden tot onze woning. Mijn vrouw´s doodsangst voor muizen
en kakkerlakken kennende waarbij zij steevast bij oogcontact met deze beesten op
tafel of aanrecht belandt, deed mij besluiten dit zeer wijze advies op te volgen. Het
zou ons overigens voortreffelijk huwelijk zonder meer op een nog hoger peil brengen.
Met spoed werd dus de Week en de Hallo erbij genomen en we scoorden direct.
Een firma prees zich in Costa Blanca zoekertjes aan als specialist in de ongediertebestrijding met name kakkerlakken, wespen, mieren, houtworm etc. Met als toetje:
snel en goedkoop. Wij, geluksvogels, direct gebeld en zaterdagmorgen om 10.00
uur zou men komen.
In spanning zaten mijn vrouw en ik dus zaterdagmorgen op het doodsescader te
wachten en prompt op tijd werd er aangebeld. Toen wij de deur openden schrokken
wij in eerste instantie van de figuur die tevoorschijn kwam. Een klein gezet persoon
met een mijnbouwlamp op zijn voorhoofd en om zijn hals een gasmasker ter grootte
van hetgeen een naarstige asbestruimer gebruikt. Ondanks de bekende Spaanse
lichtval om 10.00 uur ´s morgens in de zomer brandde de lamp op maximale sterkte
en is deze tijdens de werkzaamheden van drie kwartier niet uitgeweest.
Na van de eerste schrik bekomen te zijn dook de goede man de keuken in gevolgd
door zijn in witte overall geklede compagnon. Zonder verder iets te zeggen of zonder dat wij ook de kans kregen iets te zeggen werden de plinten in een oogwenk
gedemonteerd en rolde de ene kreet na de andere uit hun mond. " Oh wat zitten hier
een kakkerlakken, ik zie er net een schieten van drie weken oud ! In een ommezien
zaten de twee verdelgers boven op onze slaapkamer, haalden het beddengoed eraf
en jawel hoor middels een camera ontdekte men al snel dat onze bedden vergeven
waren van kakkerlakuitwerpselen. Het beddengoed werd meteen in plastic zakken
gepropt en dit moest allemaal gewassen worden op 95 graden. Wij mochten dit besmette beddengoed echter niet meer met onze blote handen aanraken voordat dit
gewassen was. Vervolgens werd de camera in de wastafel- en doucheafvoer in de
badkamer gestoken en ook hier bleek een ware kakkerlakkenplaag te heersen.
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Onze timide opmerking dat wij er bijna nooit een in huis gezien hadden werd
resoluut neergesabeld. Onze mond werd gesnoerd met de kreet dat wij niet wisten
dat alleen een oude of zieke kakkerlak waarneembaar was want een gezonde kakkerlak kon men welhaast niet zien. Ook waren wij niet goed doordrongen van het
feit dat tijdens onze slaap wel tientallen kakkerlakken over ons heen kropen.
Neen, wij hadden hen weliswaar te laat gebeld doch 1,8 kg blauwzuurgas zou aan
alles een eind maken. Ons werd geadviseerd om bij de buren te gaan zitten want
je wilde niet weten wat zij allemaal gingen doen. Een beetje wakker wordend
protesteerden wij tegen de ons toebedeelde zitplaatsen waarna wij achter in onze
tuin plaatsnamen.
Terwijl wij uit de woning allerlei kreten hoorden van: "Oh, mijn God dit wil je
niet weten" of "Shit, nu wordt ik zelf verdoofd door het gas" begonnen wij intussen iets meer tot onze positieven te komen. Aandachtig aanschouwden wij vervolgens de uit de woning komende nevelwolken die enkel al door hun geur beslist
dodelijk moesten zijn. Elkaar aankijkend begonnen wij ons intussen toch af te
vragen af of dit toch niet het eerste toneelgezelschap was dat voortijdig het in
subsidie snijdend cultuurland Nederland was ontvlucht. Ook begonnen wij ons af
te vragen wat het kostenplaatje zou zijn. Door het hele overdonderende toneelspel
hadden wij nog geen kans gezien om te vragen wat e.e.a. zou gaan kosten.
Ik zei tegen mijn vrouw: " dat zal wel meevallen. Stel twee personen die 45 minuten werken dat is pakweg 100 euro. Reken daarbij 50 euro voor blauwzuurgas
dan is het met maximaal 200 euro wel gepiept". Toch waren wij niet gerust. Teveel naar het programma Opgelicht gekeken? Bij vertrek werd ons echter de rekening gepresenteerd zijnde: euro 525. Overmaken kon niet daar men geen bankrekening bezat dus cash was het credo.
Nadere informatie leerde ons vervolgens dat men bij de buren voor hetzelfde iets
kleinere karwei 460 euro had gerekend. Ook zij waren volkomen verrast door dit
overvallende toneelgezelschap en hadden, net als wij overrompeld, niet naar de
prijs kunnen informeren.
Wees dus gewaarschuwd en vraag
altijd van te voren een prijsopgave.
Ad Robbesom.

Geen half werk, en dat mag wat kosten!
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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

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!

Belegt u ook actief?

Indereen
beleggen.
Maar
iedereen
kan succesvol
Dan is het kan
goed om
te weten dat Alex
Pro alniet
jaren hét
bekroonde product
is voor de
actieve
belegger.
beleggen.
Met het uitgebreide platform van Alex Pro creёert u eenvoudig uw eigen dealingroom.
U opent meerdere schermen tegelijk en kunt zodoende razendsnel handelen. Met de diepgaande
technische
analyse
kunt u elke analyse
uitvoeren
en zelfs uw
strategieёn backtesten
op met
hun
Alex
Spanje
organiseert
in heel
Spanje
seminars
zodat u
resultaten.

minder risico meer rendement leert te halen. Op onze website
Met Alex Pro heeft u tools waarmee u overal en altijd de beste kansen op de beurs ziet en kunt
vindt
u een
vankunt
activiteiten
bij u belegt
in de
buurt.
pakken
zodat overzicht
u nog doeltreffender
beleggen. Bovendien
u tegen
zeer scherpe
tarieven én u betaalt nu tijdelijk géén transactiekosten, tot € 100.

Heeft
u geheel
lievervrijblijvend
persoonlijke
Dat kan, neem dan
Maak
kennis begeleiding?
met Alex Pro.
Informeer
naar
een
proefrekening.
contact met ons op via mail of per telefoon.
Meer informatie over Alex.

www.alexspanje.com, info@alexspanje.com,
of bel of
+34bel
952+34
924 952
011 924 011
www.alexspanje.com,
info@alexspanje.com,

www.alexspanje.com

