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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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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

13.00

16.00

Oefenen Entertainment

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

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

14.00

17.00

Bridgeles (begin 9 dec.)

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

19.00

24.00

Instuif soos / internet

19.30

24.00

Biljarten

10.00

13.00

Forum computers

10.30

13.00

Jeu de boules

13.00

14.00

iPad les.

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:

Marianne Heinsius

966 875 762

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

Advertenties

Joop Robbe

jooprobbe@gmail.com 965 846 674

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

HOOFDBESTUUR
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Van de Voorzitter
Als ik dit schrijf is de Open Huis-dag al een paar dagen
voorbij. Wat was het heerlijk om al die leden weer te mogen begroeten. Bovendien hebben de mensen van de ledenadministratie vele nieuwe leden kunnen inschrijven.
Het was echt gezellig druk. Iedereen heeft weer even oude bekenden kunnen spreken en plannen voor het komende seizoen kunnen maken. Eigenlijk zouden we meer van
die dagen moeten organiseren, niet dan? We moeten ook
natuurlijk niet vergeten de mensen die de ontvangst regelden te bedanken. Mede aan hen is het te danken dat het goed liep en dat alle vragen
beantwoord konden worden.
Nu langzamerhand het merendeel van de leden weer terug van weggeweest is,
gaan de afdelingen ook weer van start. Die zullen wel weer genoeg activiteiten
gepland hebben. Kijk op het mededelingenbord om niets te missen.
Dan, als jullie dit lezen, is het nog maar een paar dagen tot het reisje naar Barcelona gaat beginnen. Ik wens alle deelnemers heel veel plezier. Maak er wat moois
van. En voor de leiders, veel succes.
Dan op de valreep nog even de Hollandse Dag, georganiseerd door de Ned. Business Club. Geweldige dag. Ook voor ons. We hebben heel wat folders uit kunnen
delen en dat vertaalde zich in een drukke maandagmorgen. Dankzij de twee gastvrouwen hebben we er weer een paar leden bij.
Hugo

Ter informatie, (overgenomen uit De Week)
Op 22 november a.s. vindt er een informatieve bijeenkomst plaats m.b.t. de
mogelijkheid voor toetreding tot de Nederlandse Zorgverzekeringswet, de z.g.
"OPT=in" regeling.
De bijeenkomst is bedoeld voor postactieve Nederlanders die permanent elders binnen
de EU/EER wonen en voor hen die overwegen dat in de toekomst te doen.
Aanwezig zal zijn een delegatie uit Nederland gevormd door :
--het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
--het College voor Zorgverzekeringen
--de Attaché voor Sociale Zaken van de Nederlandse Ambassade te Madrid
--Myra Koomen, ex. Tweede Kamerlid voor het CDA, thans wethouder Werk
en Inkomen in Enschede
Locatie en tijd zullen in de komende weken in de weekbladen worden gepubliceerd.
Hoe dan ook : noteer 22 november 2011 alvast in Uw agenda.
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(Bestuurs)mededelingen
VAN DE BESTUURSTAFEL

In deze rubriek wordt u op de hoogte gehouden van zaken, die binnen het Hoofdbestuur
van de NVCB spelen en waarvan wij het nodig vinden u op de hoogte te houden.
Helaas lopen wij een beetje mank als gevolg van de minder goede gezondheidssituatie
van Nel Arends, onze gastvrouw der gastvrouwen en als gevolg van de eerste
chemokuur die Fred Beerman, onze ´food & beverage´-man, vorige week begonnen is.
Ook via deze pagina wensen wij hun beide veel sterkte toe bij het herstelproces. Maar
wij moeten er vooralsnog van uit gaan, dat het nog wel even kan duren.
Het nieuwe seizoen is vliegend van start gegaan en alle afdelingen zijn hard aan de slag.
De afdeling ´entertainment´ begint haar eerste seizoen en geniet alle mogelijke steun
van het Hoofdbestuur.
De organisatie van de Spaanse lessen is door het wegvallen van Nel (zie hierboven)
anders dan vorige jaren. Wij vragen begrip hiervoor.
De open dag was alweer een groot succes en werd kort daarna succesvol verlengd
tijdens de Hollandse Dag in Fundacion Frax, waar de NVCB een prachtige stand had en
waar onze gastvrouwen fantastisch werk verricht hebben.
Al eerder in oktober waren wij vertegenwoordigd op de Internationale dag van L´Alfas
del Pi, dus mag geconcludeerd worden, dat er publicatie genoeg is !
Het moet u opgevallen zijn, dat de tafels boven vervangen zijn door prachtige nieuwe
exemplaren, nauwelijks verschillend van de tafels beneden.
Verder is besloten, dat het vorig jaar aangelegde alarm zó moeizaam en slecht
functioneerde en dat de kosten, die dit alles met zich bracht van dien aard waren,
dat besloten is het hele alarm-project alsnog af te blazen.
Natuurlijk heeft dat ook z´n nadelen, maar een heel ingewikkeld protocol, dat door alle
geledingen van de vereniging verschrikkelijk precies nageleefd zou moeten worden, is
nu ook niet meer nodig en zal dus ook onze mensen (vooral Bart Kieken) die ´s nachts
door het beveiligingsbedrijf uit hun bed gebeld worden, geen grijze haren meer
bezorgen.
Last but not least, Joop Robbe heeft zitting genomen in de redactiecommissie van de
´Nieuwsbrief´.
Tot zover de mededelingen van het Hoofdbestuur.
Folkert Goedkoop, secretaris
Sinterklaasavond zondag
1 december aanvang 19.00 uur zaal open
18.45 uur.
Koffie of chocolademelk met slagroom en
speculaas en
natuurlijk de SURPRISE.
LEDEN BETALEN 5,-- EURO
EN NIET LEDEN 7.50 EURO.
Inschrijven bij evenementencommissie.

BILJARTEN
De jaarvergadering ( zie elders ) is
vastgesteld op: Donderdag 17 november as.
Van 18.30 uur - 20.00 uur.
Uitnodiging en agenda op het
publicatiebord bij de biljarts.
We hopen op uw aller aanwezigheid.
Gerrit Kruse, secr.
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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 wordt 1 December!
25 december
31 december

St.Nicolaasviering
Kerstinloop
Oud-Nieuwviering

Gaat niet door i.v.m. ander feestelijkheden in het gebouw.

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.
Ank Akkermans

De Kerstmarkt is dus op 19 november en uiteraard hebben we dit jaar ook
weer een kerstloterij met loten van 1 euro en we
hebben wederom prachtige prijzen. De trekking zal op zondag 18
december zijn , met een gezellige omlijsting .
Pagina 8
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Entertainment

Entertainment groep van start!
Een nog kleine, maar bevlogen, groep is
begonnen de entertainment plannen uit te
werken. Het idee van de entertainment groep
is en blijft een aantal leuke avonden voor de
leden te verzorgen. Maar zeker zo leuk is het
voor de deelnemers, de ¨artiesten¨dus, de
voorstellingen vorm te geven. Uit ervaring
weten dat de voorpret bij de repetities
misschien wel het leukst is
Met iets van weemoed wordt door veel leden nog teruggekeken naar de
komische playback voorstellingen in de vorige jaren, die waren zonder meer
heel leuk en geslaagd.
Het is daarom de bedoeling dat de beste playbackers weer aan de
voorstellingen meedoen, playback nummers zullen waarschijnlijk het
belangrijkste onderdeel van de voorstelling worden.
Maar niet vergeten mag worden dat er heel wat leden zijn die heel goed
¨life ¨ kunnen optreden, onvermoede talenten zoals goede zangers of
humorvolle moppentappers.
Daarom zullen life optredens een waardevol onderdeel kunnen worden van
het programma.
Meer deelnemers zijn nog steeds zeer welkom, tot 14 november is er
gelegenheid om zich voor dit evenement op te geven bij Frank van der
Swaluw - Agnes Milzink en Harry Scholtes, respectievelijk voorzitter,secretaris
en penningmeester van de entertainment groep. Telefoonnummer van Frank
is: 662 615 194
Deelnemers moeten wel lid te zijn van de NVCB en er wordt symbolische
eenmalige bijdrage gevraagd van € 2,50 p.p.
Op 31 oktober wordt gestart met de wekelijkse repetities, die zullen plaats
vinden elke maandag 13.00 uur boven in de computerruimte.

Frank van de Swaluw
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H.KOENDERS
HUISARTS
Spreekuren uitsluitend
volgens afspraak

€ 11.00

bellen tussen

09:00 en 10:00 uur :
Tel: 96 686 65 15

Avda Oscar Espa 4
Playa del Albir
tel. 966 864 946

Adres: Calle Ancora 4
ALBIR
Volg de borden Sah

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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ZATERDAG
19 NOVEMBER
onze reeds bekende
KERSTMARKT
in ons clubgebouw
Van 15.00 uur tot 19.00 uur
Natuurlijk :Allerlei kerstkaarten,
Bloem(kerst)stukken,Kaarsen,(kerst)ballen,
Onze NVCB kalender,
Etc.
Ter verhoging van de gezelligheid:
Glühwein,Broodje warme worst,
en veel meer.
Ook nu weer een kerstloterij met loten van 1 euro en we
hebben wederom prachtige prijzen. De trekking zal op zondag 18 december zijn , met een
gezellige omlijsting .

www.asesoria-flores.es
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S E R V I T U R S.L.

(sinds1973)

ERFENISSEN
TESTAMENTEN
ESTATE PLANNING

Ana Pascual

JUR. ADVIES KOOP—VERKOOP og

SERVITUR, S.L.
Ed. SERVITUR
Apartado de Correos 216
Ctra. Finestrat ( CV-758)
03508 Benidorm ( Alicante )
Urb. El Planet 7
España
Benidorm ( Alicante )
España
e-mail: servitur@servitur.es
web: www.servitur.es
Telf. ( +34 ) 96 585 0891
Fax: ( +34 ) 96 586 6988

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 6
Edif. Marical—Local 2-3
03503 Benidorm - Alicante - Espana.
Fax

0034 966805702

Email
dethuiszorg@ctv.es
Internet www.dethuiszorgsl.com
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Kwoonderbij
Het plaatje
Fred Beermann, onze Plv. penningmeester, heeft zijn plaatje. Ik heb het gezien dus niet
gelogen. U wilt nu gelijk al weten welk plaatje? Daar kom ik straks op terug in de hoop
dat Fred dat niet erg vind. Eerst over Fred zelf. Hooguit dat u zijn naam op bladzijde 5
gelezen hebt, zou het me niet verbazen als veel leden hem niet persoonlijk kennen. En
ik vermoed dat hij dat niet echt betreurt.
Fred is zo'n mens op de achtergrond. Zeer zeker een harde werker in zijn vroegere
werkzame leven en dat nooit echt afgeleerd. Naast het beheren der gelden bij
afwezigheid van de Penningmeester houdt hij wekelijks enkele keren de voorraden op
pijl. Werpt een snelle blik in de magazijnen en weet wat er nodig is. Dat gaat van
melkcup tot dure whiskey, van vuilniszak tot muizenkorrels. Hij bezoekt daarna zijn
uitgezochte leveranciers, let daarbij geweldig op de kleintjes, plaats de bestelling, laad
die zelf in zijn eigen auto, vult de leegte op en zorgt op die manier voor altijd tevreden
leden van de NVCB. En zoals ik al zei; – het liefst op de achtergrond. Fred is een man
alleen, maar wel regelmatig omringd door leuke mensen. Fred is tevens een
boezemvriend van John Sterk. Dit jaar voor het eerst niet, maar zo'n kwart eeuw
daarvoor voorzitter van de club. John runt nog wel de 'Instuifsoos' op de donderdagavond en speelt dan nog graag zijn lievelingsspel UNO. En inderdaad, Fred zit meestal
aan dezelfde tafel. Hier verklap ik niks nieuws als ik vertel dat met name John niet altijd
zonder moedwillige vergissingen het spel wint.
Van een medemens
Dan nu terug naar 'het plaatje'. Nieuw, nog niet lang in gebruik en heel prijzig. En het
dient om straling toe te passen. Mij is onbekend hoe het 'normaal' gaat, maar bij Fred
gaat het via dat plaatje. Het begon allemaal met lastig, daarna pijnlijk en uiteindelijk toch
niet helemaal onschuldig. Vandaar. En hoe het zich allemaal verder ontwikkelt is alleen
bekend bij de goden in welke men dan ook gelooft. Hoopvol ondergaan, hopen en
afwachten is dan de remedie. Vanaf deze plek wens ik en velen met mij, Fred van harte
beterschap. En voor die tijd de kracht en positieve instelling om daar te komen. Fred is
even de laatste waarover ik dit verneem. Nogal wat leden van de club gingen hem voor.
Zowel in de situatie en daarna in de genezing. En zo ook nu, op deze plaats, door mij,
nog steeds moeilijk om over te praten. Een stukje over te schrijven. ¨Iets mankeren¨
het is eigenlijk nog steeds een beetje taboe. Daarover praat je niet. Daar willen we het
liever niet over hebben en al helemaal een ander niet mee lastig vallen. Het wordt nogal
eens gezien als 'zeuren', en het laatste dat mensen willen is 'zeuren'. Zo komt het vaak
voor dat we aan mensen zien dat ze pijn hebben, verdrietig zijn of op een andere
manier wat naargeestig uit de verf komen. En wat daar de oorzaak van is komen we
zodoende nooit te weten. We vinden het op het eerste gezicht zelfs niet zelden een
beetje vervelende mensen met 'lange muilen'. Chagrijnige figuren waar nooit eens een
lachje vanaf kan. Zo horen mensen toch eigenlijk niet met elkaar om te gaan?

Pagina 15

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

Weet wat je eet Deel 23
Vervolg melkdiscussie

De vorige keer hebben we gezien dat het drinken van melk niet zo gezond is als we
altijd dachten..Een van de rederen is dat koemelk is bedoeld voor het jonge kalf en
zeker niet voor baby,s en opgroeiende kinderen. Maar er zijn nog meer redenen zoals
verschillende voedingswetenschappers ons vertellen.
Enkele redenen zal ik hier bespreken
Er is ons altijd verteld dat we sterke botten krijgen door veel melk te drinken
Er is dan minder kans op botbreuken en ook osteoporose!
Zo is aangetoond dat de kans op botbreuken niet verminderd door veel melk te
drinken. De calcium in de melk zou daarvoor zorgen. Maar naast calcium bevat melk
ook dierlijk eiwit.Bij het verteren van dit eiwit en ook andere dierlijke eiwitten, ontstaan er zuren in ons lichaam.Hiervan houdt ons lichaam niet en wil deze weer kwijt!
Daar is calcium voor nodig.Wat er gebeurt is, dat het lichaam calcium uit de botten
haalt om het zuur te neutraliseren. Dus wat je er aan de ene kant in stopt wordt er aan
de andere kant weer uitgehaald. Hier schiet je dus niets mee op.
Het is opmerkelijk dat er door met name prof. Campbell (zoon van een grote melkveehouderij) gesteld wordt dat in die landen waar het minste zuivel geconsumeerd
wordt de minste botbreuken voor komen en hoe groter de inname van zuivel hoe groter
de kans op osteoporose. Dat is nogal wat!
Een feit is dat je calcium nodig hebt om sterke botten te krijgen maar die kun je
beter halen uit plantaardige producten zoals: donkergroene bladgroentes bijna alle
koolsoorten vooral boerenkool,chinese kool en broccoli en gedroogde vijgen en
abrikozen vooral de biologische. Deze bevatten 26% meer calcium dan de gangbare.
Een andere manier om sterke botten te krijgen is REGELMATIG BEWEGEN.
De kans op kanker is groter als je koemelk of andere koemelk producten gebruikt: Dit komt omdat het melkeiwit caseïne type A1 de toename van een groeihormoon IGF1 bevordert.Het is een insulineachtige groeifactor en dat stimuleert de groei
van kanker. Eenvoudig gezegd dit hormoon gaat naar de cel en stimuleert celdeling
oftewel de vermenigvuldiging van de cel. Dit hormoon dat de celdeling stimuleert zal
hetzelfde effect hebben op verschillende kankersoorten.
Prof. Campbell zegt dan ook dat in landen waar melk gedronken wordt meer kanker
voorkomt.Er zijn landen waar borstkanker bija niet voorkomt bijv. Op het platteland in
China (waar géén koemelk gedronken wordt) en in andere landen komt het weer veel
voor zoals in Nederland, waar veel koemelk en –producten gebruikt worden.
Er zijn 2 soorten melk de A1 en de A2 melk
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Ik kan nog meer redenen noemen om geen koemelk meer te consumeren maar ik ga
naar het alternatief ,anders wordt het zo'n negatief verhaal, en dat is Geitenmelk.
Wereldwijd werd vroeger meer geitenmelk dan koemelk gedronken. Totdat de zuivelindustrie ontstond en de geweldige promotie van koemelk en hun producten. In die tijd
wist men niet beter maar in de laatste 30 tot 40 jaar is er veel informatie naar voren
gekomen en zou men het standpunt over die gezonde koemelk moeten bijstellen.
Dat dit niet gebeurt heeft een economische reden.
Maar uit alle informatie van de laatste tijd blijkt dat geitenmelk een veel gezonder
product is dan koemelk:
1.
Geitenmelk is lichter verteerbaar. De eiwitten en vetten worden sneller en vollediger opgenomen. De vetbolletjes in geitenmelk zijn meer dan een kwart kleiner
dan in koemelk en hoeven daarom niet kunstmatig gehomogeniseerd te worden
en de vetzuren hebben ook een andere samenstelling die lichter verteerbaar is
Bovendien klonteren de vetbolletjes minder samen in de maag.
2.
Geitenmelk heeft een andere eiwitsamenstelling en lijkt meer op het eiwit van
moedermelk dan koemelk. Het eiwit caseïne is van het type A2 en heeft niet de
negatieve eigenschap om de productie van het groeihormoon IGF1 te stimuleren.
3.
Type A1 melk (koemelk) wordt door Prof. Keith Woodford in verband gebracht
met aderverkalking, jeugd diabetes,koemelk intolerantie autisme, schizofrenie,ziekte van Crohn en wiegendood. In zijn boek “Devil in milk” heeft hij 100
wetenschappelijke onderzoeken samengebracht over A1 en A2 melk. Koeien
produceren A1 melk, behalve Guernsey en Jersey koeien, maar die hebben we
niet in Europa. Geitenmelk is van het type A 2
4.
Koemelkeiwit is een van de belangrijkste voedselbestanddelen die voedselallergie en –intolerantie veroorzaken. De caseïne verteerd traag en soms onvolledig.
Door gisting en rotting van eiwit raken de slijmvliezen geïrriteerd en beschadigd waardoor eiwitdeeltjes in de bloedsomloop terecht komen en een overgevoeligheidsreactie kunnen uitlokken, vooral zuigelingen en peuters reageren
negatief op koemelkeiwit. Dit kan zich uiten in slecht eten, niet goed groeien,diarree,huilerigheid en geïrriteerdheid, oor en slijmvliesontstekingen, darmkrampjes, eczeem,bronchitis en kortademigheid
5.
Geitenmelk is goed voor de slijmvliezen en helpt om de slijmvliezen van het
spijsverteringskanaal gezond te houden en zodat er geen ontstoken en poreuze
slijmvliezen ontstaan (leaky gut)
6.
Betere opname van mineralen uit geitenmelk zoals calcium,ijzer, koper en ook
zink en selenium
7.
Geitenmelk bevat géén A1 caseïne.
Ik dacht redenen genoeg om geitenmelk– producten te gebruiken en volop te koop in
de supermarkten hier en in Nederland.
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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pAULA
Kapsalon:

Paula

tel.nr.: 966 864 301

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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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
tel. 965843229
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Van het Consulaat.
Hoe te handelen in geval van een aanvraag van een Nederlandse
Identiteitskaart.
Bij vele administratieve en financiële handelingen (bv. betalingen met credit
cards), dient men zich te legitimeren.
Houders van een nog geldige ¨tarjeta de residencia¨ kunnen zich hiermede
legitimeren, maar dat wordt na het verlopen van deze kaart niet meer officieel
mogelijk.
voor diegenen, die niet over een ¨tarjeta de residencia¨ beschikken dient
legitimatie plaats te vinden middels het paspoort of een Nederlandse
Identiteitskaart. (NIK).
Om constant met een origineel paspoort rond te lopen is niet altijd even prettig
en verhoogt ook het risico van verlies of diefstal.
Het is daarom aan te raden een NIK aan te vragen op het Consulaat.
Welke documenten moet u overhandigen bij de aanvraag van een Nederlands
identiteitskaart.
- Uw huidige identiteits document, paspoort of verlopen NIK.
- 3 pasfoto´s
- Bewijs van inschrijving in een Spaanse gemeente (empadronamiento).
- Bewijs van uitschrijving uit Nederland. Dit bewijs van uitschrijving kunt u
opvragen bij de gemeente waar u het laatst heeft gewoond.
Voor kinderen tot 12 jaar: handtekening en paspoort/NIK van beide ouders,
eventueel paspoort kind(deren).
Kind(deren) en ouders dienen zich tezamen te melden op het consulaat.
De kosten voor het aanvragen van de NIK zijn € 53.20 en dienen bij aanvraag
voldaan te worden.
N.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad, waarin er is beslist dat Nederlandse
gemeenten geen leges meer mogen heffen voor het verstrekken van een
identiteitskaart (NIK) heeft er intern overleg plaatsgevonden en heeft het
Ministerie van Buitenlandse Zaken geconcludeerd, dat deze uitspraak vooralsnog
GEEN gevolgen heeft voor het door BZ gevoerde beleid. Op de posten in het
buitenland, dus ook op Consulaat te La Nucia, worden dus gewoon als voorheen
leges geheven voor de NIK.
Het consulaat is voor paspoort- en andere aangelegenheden op werkdagen
geopend van 08.00 tot 12.00 uur.
Voor verder informatie kunt u altijd tussen 08.00 en 15.00 uur telefonisch
contact opnemen met het Consulaat: 96 678 5932
H.E. (Eric) Durieux
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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
 Laboratorium

 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 reisannuleringsverzekering 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

NTERBUREAU
Consultores

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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AVA
AVA betekent: – Adviescommissie Van Afdelingsvoorzitters
en activiteitenleiders.
Zo staat vermeld in het Huishoudelijk reglement van de NVCB van 2004.
Ik weet het, ik val hiermee in herhaling, maar dat is de kracht van
reclame en de nieuwe leden wisten dit nog niet.
Leden van de AVA komen
(zelfde Huishoudelijk
reglement) minstens twee
maal per jaar in vergadering
bijeen.
De AVA adviseert het
Hoofdbestuur – zie pagina 5.
Het hoofdbestuur benoemt op
advies van de AVA een AVA –
voorzitter en die schrijft op dit
moment dit stukje.
In de vergadering van
afdelingsvoorzitters worden in
ieder geval activiteiten en
evenementen besproken alsmede de jaarlijkse weekindeling van de
verenigingslokaliteit (Art. 13.c/6)
Regels zijn een onmisbaar noodzakelijk kwaad. 'Vergaderen' is zo'n
regel. Voor de Algemene Ledenvergadering (voorjaar 2012) zullen we
dus minstens twee keer met elkaar van gedachten dienen te wisselen.
Maar wanneer is nog even de vraag. Komt ook omdat ik nog niet zeker
weet of ik wel van alle weetjes op de hoogte ben. Bijvoorbeeld; –
kloppen alle namen nog wel?!
Bij mijn weten zijn wel alle bestaande activiteiten inmiddels van start
gegaan maar niet alle namen blijken overeen te komen of nog niet
aanwezig. Bovendien, er is op dit moment nog geen enkele reden of
oorzaak om het oneens of ergens ontevreden over te zijn en vergaderen
om te vergaderen laten we aan anderen over.
In het begin van zo'n nieuw seizoen zie ik allerlei puzzelstukjes
rondhuppelen, nog bezig om op de juiste plaats te vallen. En ook ikzelf
ben zo,n huppelend stukje.
Ik wens u een oergezellig, vooral beren zonnig verenigingsjaar toe

Aart Krijgsman.-

Pagina 27

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

Wij willen het beter
-Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
-Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
-Nederlandstalige Personenalarmering.
(hiervoor heeft u niet per se zorg van ons te ontvangen)

-Buro Thuiszorg S.L. is gecontracteerd
door UVIT-zorgverzekeringen.
www.burothuiszorgmontebello.com burothuiszorg@gmail.com
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Afdeling Biljarten
De clubs op de drie avonden zijn weer individueel van start gegaan. Ook op de
maandagmorgen en vrijdagmorgen, wordt weer van hartenlust van de tafels gebruik
gemaakt.
Het kleinere biljart is ingeruild voor een wedstrijdtafel zodat we nu over twee identieke
tafels beschikken. Gelijktijdig voorzien van spiksplinternieuwe lakens.
Eind vorig seizoen telden we circa 40 leden, dat zal nog wel zo zijn maar ze zijn er nog
niet allemaal.
Nieuwe leden zijn wat mij betreft altijd welkom. Bij een overschrijding – te veel leden
waardoor je bijna niet aan de beurt zou komen – gaan we gewoon proberen om een
extra dagdeel te genereren.
Voorwaarden: Men moet te allen tijde eerst
lid worden van de NVCB. Vervolgens
wordt men lid van de afdeling 'Biljarten'.
Voor het hele seizoen betaalt u voor de
NVCB € 60,-- en voor het biljarten € 30,--.
En wilt u korter lid worden bestaan
gereduceerde prijzen.
Alle biljarters wisten dat al, maar ook
aspirant leden die dit boekje onder ogen
krijgen, willen dat weten. En als u het uit
heeft, dit boekje, mag u het dan ook gerust
ergens gezellig laten slingeren.
Trouwens: Het Huishoudelijk reglement
biedt ook ruimte aan 'Aspirant leden'. Zij
die het nog niet echt weten dus. Die mogen maximaal twee weken gratis mee- lopen, genieten en -spelen. Ook aspirant biljarters dus.
Nog even terug naar de bestaande leden.
Dhr. Gerrit Kruse, secretaris van de afdeling, heeft de jaarlijks verplichte vergadering
in voorbereiding. Hij dacht aan; begin november, maar op dit moment (19/10) nog niet
vaststaand.
Aart Krijgsman.
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www.eurocarslanucia.com

Pagina 30

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

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
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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
avanbergeyk@hotmail.com
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

Restaurant
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
Pagina 32

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

Bel gratis Spoedeisende hulp: 900 22 33 44
Nederlandse lijn:
900 187 187
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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
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Avda. Pais Valencià 15, local 3
03580 ALFAZ DEL PI
Tel. 965 887 029

Pagina 35

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

Golf

Steeds vaker horen wij dat clubleden graag golf spelen.
Enkele jaren geleden is al eens geprobeerd een golfclubje op te richten, dat toen echter niet haalbaar was.
Wij willen het nu opnieuw proberen
met het organiseren van een
N.V.C.B. golftoernooi.

Omdat wij niet weten of er voldoende belangstelling voor is,
hangt er op de mededelingenbord een inschrijflijst, waar u uw naam, telefoonnummer en ee-mail adres kunt invullen.
inschrijven kan iedereen die in het bezit
is van een golfvaardigheidsbewijs.
De inschtijftermijn sluit op 20 november, waarna wij alle gegadigden nadere
infomatie zullen geven omtrent doorgang, datum, kosten etc.
Bart kieken/ Ad Roeland

De teek
Als ik thuis kom van het jagen,
neem ik meestal snel een bad.
Dat is sinds kort zo mijn gewoonte,
omdat ik laatst vol teken zat.
Kennelijk moeten die mij hebben.
Misschien heb ik wel lekker bloed
Alleen ben ik daar niet zo blij mee,
omdat ik dan steeds krabben moet.
Laatst was ik weer thuisgekomen.
Ik voelde werkelijk overal jeuk
en moest op de gekste plekken krabben.
Mijn vrouw die lag mooi in een deuk.
Stiekem heeft ze mij gefilmd,
onder de douche, ik stond piemelnaakt.
’s Avonds vertelde ze mij lachend,
dat ze een tekenfilm had gemaakt.
(Ingezonden door Harry Arends)
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BOWLING
Maandelijkse bowlingmiddag, iedere
laatste vrijdag van de maand (was elke
3e vrijdag van de maand) deelname
opgeven aan: Frank van der Swaluw
tel.965894864.
plaats: bowlingcentrum ''Big Fun''
winkelcentrum La Marina.
Er worden 3 games gespeeld (€ 2,30
per game) schoenenhuur € 0,50 p.p.
aanvang om 16.00 uur
Na afloop is er de gelegenheid,om
gezamelijk te gaan eten.
Informatie en opgeven bij Frank van
der Swaluw.

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 33

November 2011

Allerlei
De zesde verrassing van dit jaar.
Toen we afgelopen vrijdag,na ons spelletje jeu de boules even binnen
waren,werden we verzocht naast elkaar plaats te nemen en toegesproken
door Hugo Schenk, de voorzitter van het hoofdbestuur, die ons daarna
een prachtige Cyclaam aanbood.
Hij vertelde,dat het niet de gewoonte van de vereniging was,om bij de
viering van een huwelijksfeest iets te doen,maar voor een zestigjarig
huwelijksfeest wilde men toch wel een uitzondering maken.
Deze verrassing kwam na de vijf die onze kinderen en kleinkinderen ons
al bezorgd hadden.
Tijdens ons feest in juni,kregen we namelijk een
map met twaalf enveloppen,met voor iedere
maand van komende jaar een verrassing.
Deeerste was een stel kaarten voor Mary Poppins
in het Circustheater in Scheveningen.
Voor juli was er een geldbedrag waarmee we de
aanzet tot een Cruise van negen dagen hadden met
“De Opera”.
Vertrek uit Amsterdam,naar La Rochelle, Bilbao,
La Coruña,Cherbourg,
Southampton en terug naar Amsterdam.
Augustus een dagje uit met onze jongste dochter
en haar man, naar de Hortus Botanicus van de VU, het Jac.P. Thijsse park in
Amstelveen en een voorstelling van het Amsterdamse Bos Theater, met Les Enfant du
Paradis.
Voor september twee nachten in Luxemburg vlak bij de Camping waar
we jaar geleden onze eerste
buitenlandse kampeervakantie
hadden.
Voor oktober een weekend Parijs
aangeboden door onze zoon en zijn
Franse vriendin. Een fantastische
ervaring op weg hierheen. En dan nu
deze onverwachte verrassing!
Resten ons nog de enveloppen van
november en december,
wij zijn benieuwd !!!
Met onze dank, Wil en Joep de Wit.
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Ik las in “EL PAÍS“
Onlangs las ik in EL PAÍS

een artikel, dat handelde over een
onderwerp, waarover we tegenwoordig veel horen en lezen.
Het ging over: positief denken, over positief in het leven staan.
De schrijfster van het artikel begint haar verhaal positief : ze schrijft over het
feit, dat als je b.v. een ernstige ziekte overkomt, je in zo’n situatie op twee manieren
zou kunnen reageren.
D.w.z. je kunt, aldus de schrijfster, bij de pakken gaan neerzitten en vluchten in een
slachtofferrol. Je kunt echter ook de ziekte die je overkomt beschouwen als een
uitdaging. M.a.w. zegt ze, je maakt gebruik van de kracht in jezelf, een kracht die we
allemaal bezitten en met behulp van die kracht weer uit het dal kruipen.
Alhoewel ze de opmerking van Lance Armstrong, de wielrenner die zijn kanker
overwon, veel te ver vindt gaan, als hij zegt : “Het beste wat me in mijn leven is
overkomen is de kanker”
Natuurlijk, aldus vervolgt ze, je kunt je verregaand zelf je leven helen, maar je moet
ook de realiteit in ogenschouw blijven nemen. In sommige situaties die je overkomen
moet je daadwerkelijk actie ondernemen. Niet je leven op illusies bouwen, ,
maar soms de voorkeur geven aan het gebruik van je verstand. Ze spreekt van een
verstandelijk optimisme naast een optimisme gebouwdop illusies.
Natuurlijk is het gemakkelijk om woorden neer te schrijven, maar die ook in de
praktijk te realiseren is niet altijd even gemakkelijk.
Toch kennen we in onze nabijheid ook zelf optimistische mensen, mensen met een
vrolijke kijk op het leven en de wat meer sombere mensen onder ons.
Mensen met een zware energie . naast mensen met een hele lichte, blije uitstraling.
Mensen met een positieve kijk op het leven = en mensen die van alles het negatieve
kunnen vinden.
Het is, zo vinden wij allen, denk ik, prettig toeven in de nabijheid van hen die het
leven overwegend van de positieve kant zien. Díe kracht heeft ook op ons zijn
uitwerking.
Mét die kracht kunnen we veel.
Lance had dus toch gelijk?????????
Of : Lance had niet helemáál ongelijk.

J oop Robbe
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Nieuws van de Computer@fdeling
Vorige maand heb ik beloofd terug
te komen op "Claud Computing".
Ik heb toen uiteengezet dat de
computer dan gebruikt wordt als
terminal en daardoor een apparaat
gaat worden zonder ingewikkelde
opslag media zoals een harde
schijf of cd of blue-ray enz. Zelfs de
usb sticks zullen overbodig worden.
Men heeft immers de programma's
niet nodig evenals de opslag. Deze
programa's staan op computerservers de data wordt daar opgeslagen en worden via de webbrowser benaderd en zijn overal en altijd bereikbaar. (Als de stroom niet
uitvalt)
Ik zal proberen met een voorbeeld
aan te geven hoe het werkt. In dit
geval moet je wel een Gmail adres
hebben om het uit te proberen.

Als je de webbrowser opent zoals
in dit geval Internet Explorer en je
hebt je google account geactiveerd
zoals je rechts boven ziet, dan kun
je met de optie Meer en daarna op
Documenten .
In het volgende
scherm kun je dan
selecteren of je een
Tekstdocument, een
spreadsheet, of een
ander programma
wilt open en
natuurlijk na
bewerking opslaan.
Je ziet het
programma heet
Google Docs.
Open nu een
programma zoals
bijvoorbeeld
Document
maak een briefje en
sla deze op als
¨Briefje Test¨
Als je links boven
naast het sterretje
de naam van het
briefje invult en
rechts boven op
het kruisje klikt
dan wordt het
document
opgeslagen en zie
je dat terug in het
overzicht op de
volgende pagina.
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In het voorbeeld zie het briefje staan. Dit briefje kun op de hele wereld waar je ook bent
via elke computer bekijken veranderen en zelfs delen met
Veel succes. Mochten er leden van de computerclub geïnteresseerd zijn in anderen.
Het enige wat je nodig hebt is een "domme computer" een internet verbinding en
natuurlijk je gmail account en wachtwoord.deze materie dan wil ik er wel een workshop
over houden.

Nog even over wachtwoorden,
Doe nou niet alleen een geboortedatum of zo iets. Maak er dan in ieder geval moeilijker
met een paar bijzondere tekens. Verander bijvoorbeeld
26081945 in #26@81945&. Deze laatste is al weer 1000000 x moeilijker te kraken dan
de eerste.
Veel suuces, @d.
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iPad computer: kan veel, maar hoe?
Een kersverse bezitter van een iPad zal misschien wat onwennig tegen dat gladde en
bijna knopjes-loze apparaat aankijken. In bijna niets lijkt die iPad op de laptop computer
en nog veel minder op de logge desktop met al zijn draden en kabels.
Maar al snel zal die bezitter duidelijk worden dat een andere computerwereld is binnengegaan. Een computerwereld waar draden en kabels bijna niet meer nodig zijn, virussen
totaal onbekend zijn en software niets of bijna niets kost!
Hoewel de bediening ook heel slim is georganiseerd en ¨intuïtief¨ wordt genoemd zal
men zich toch wel een beetje als Alice in Wonderland voelen; het ziet er allemaal prachtig uit maar erg vreemd en onwennig is het zeker ook wel.
Omdat er nogal wat leden zijn met een iPad of er over denken hun laptop vroeg of laat te
verruilen voor een iPad geeft de vereniging een cursus waar het gebruik van de iPad stap
voor stap wordt besproken.
Juist een dezer dagen kwam Apple met een belangrijke uitbreiding van het besturingssysteem voor de iPad, het IOS5, ook daar gaan we later natuurlijk uitgebreid op in.
De belangstelling bij de introductie van de NVCB-iPad cursus was groot; zeker 30 leden
hebben de twee eerste introducties gevolgd. De meeste zullen de volgende, meer gerichte, lessen komen volgen. De volgende lessen zullen gaan over hoe en wat er met foto´s
en films kan worden gedaan en hoe de programma´s (Apps) kunnen worden binnengehaald en meer van dit soort onderwerpen.
De cursus bestaat zoveel mogelijk uit aparte lessen met een onderwerp dat per les wordt
afgerond, tussentijds instappen is dus altijd mogelijk !
Voor het volgen van de iPad cursus moet u wel lid zijn of worden van de computerafdeling, 35 euro per seizoen, dat zal dus nog geen euro per week zijn.
Voor die 35 euro kunt u naast de iPad cursus ook de ander computercursussen volgen.
Belangrijker is wel dat als computer-lid elke maandag en vrijdagmorgen welkom bent
op de computerclub waar u geholpen kan worden bij problemen en een antwoord krijgt
op uw vragen.

http://www.apple.com/nl/ios/

De iPad lessen
zijn er elke vrijdag van 13.00 tot
14.00 uur.
Tot vrijdag!
John de Kievith
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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

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

De Internationale Verhuizer

ERKENDE

VERHUIZERS

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!

www.alexspanje.com
Alex.pdf

