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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/Biljart

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

14.00

19.00

Bridge

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

14.30

15.00

Bridgeles (begin 25 januari)

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

19.00

24.00

Instuif soos / internet

19.30

24.00

Biljarten

10.00

13.00

Forum computers Biljarten

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:

Corrie van de Vlies

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:

Wil Korthof

691 037 339

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:966866608
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
Zo, gelukkig zijn alle Barcelona-gangers gezond en wel
terug gekeerd. Ze hebben het geloof ik wel goed naar de
zin gehad. Alleen de bus gooide even roet in het eten.
Maar zelfs dat was vlug opgelost. En nu maar sparen voor
de volgende reis. Ergens in maart dacht ik.
Zelf zijn we even druk geweest met een verhuizing. Van
Altea naar Albir. Moet U eens eerlijk zeggen. Hebben
jullie ook zoveel rommel. Kom je pas tegen bij een verhuizing. Ik heb met mezelf afgesproken, iets wat ik een half jaar niet gebruikt heb
gaat weg, waarheen weet ik nog niet, maar weg gaat het.
Dan heeft de afd. bridge gelukkig weer een nieuw bestuur. Een dergelijke grote
afdeling kan niet zonder mensen die zich in willen zetten voor anderen.
Hebben jullie het Sint Nicolaasfeest overleefd. Het zal niet opgeschoten hebben als
je in de zak mee moest naar Madrid. Zijn we vorig jaar pas geweest. Niemand gezien, geen Sint en geen Piet, heb ik begrepen van Anke.
Vervolgens krijgen we Kerst en Oud en Nieuw. Een gezellige tijd. Een Kerstboom
hoeft voor mij persoonlijk niet zo. Maar een gezellig samenzijn met de familie,
kinderen en vooral kleinkinderen, dat zal ik niet willen missen. Wij gaan dan ook
even met Kerst naar Nederland. Maar met Oud en Nieuw zijn we weer terug. Want
ook op de club is het dan gezellig.
Ik wens dus iedereen een heel gelukkig Kerstfeest en een heel gelukkig en vooral
gezond 2012.
Hugo

Belangrijk! Klopt het nog ?
Eind januari 2012 verschijnt onze ¨NVCB-Telefoon- en emailgids¨ weer.
We streven er natuurlijk naar deze gids zo exact mogelijk te houden.
Daarom de vraag: klopt de door U opgegeven informatie nog?
Wilt U eventuéle wijziging z.s.m,. doorgeven aan de ledenadministratie.
(elke maandagmorgen aanwezig)

Redactie
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(Bestuurs)mededelingen
DE PENNINGMEESTER GAAT ER
VANDOOR ( zonder kas)
Beste leden van de NVCB,
Wat in het hoofdbestuur allang bekend was, is
dat de huidige penningmeester komende februari 2012, dus over 3 maanden, tijdens de
Algemene Ledenvergadering aftredend is.
Hij stelt zich niet meer verkiesbaar.
Na negen jaren, vanaf februari 2003 tot februari 2012 vindt hij dat hij zijn steentje heeft
bijgedragen en deze vereniging, er heel veel
tijd heeft ingestoken wat hij overigens met
veel enthousiasme, plezier en doorzettingsvermogen heeft gedaan en nog steeds doet.
Maar het is nu weer tijd voor vernieuwing en
voor verfrissende ideeën van een nieuwe bestuurder die er ongetwijfeld wel weer zal komen.
Ik doe dan ook een oproep aan een ieder die
zich geroepen voelt om voor deze geweldige
vereniging in bestuurlijke zin iets te betekenen.
Ik verzeker een eventuele nieuwe penningmeester dat hij/zij altijd een beroep kan doen
op mijn kennis in de afgelopen negen jaren
opgedaan. Ik verzeker tevens dat er voor hem/
haar enthousiaste bestuurders klaar staat om
hem/haar bij te staan om de zeer geweldige
sfeer van deze club nog soepeler, gezelligger
en warmer te maken.
Ik blijf graag verbonden aan de Afdeling
Computers, waar ik mijn kennis op dit gebied nog lang hoop te delen met de leden van
deze afdeling.
Uiteraard zal ik de NVCB bijstaan met de
computerprogramma's die door mij zijn ontwikkeld en die ik hopelijk, doordat ik meer
tijd zal hebben, kan uitbouwen en perfectioneren.
Ad Roeland
Penningmeester

NIEUWS VAN AFD INSTUIF
Eind oktober zijn wij gestart met Instuif
nieuwe stijl.
De opkomst was aardig maar moet nog
groeien.Wij hadden dat vroeger jaren
vanaf
1993 op dinsdag avond.
In de opening werd toen tevens
aangekondigd dat de bijdrage voor ieder
lid 5 euro
per verenigings jaar zou zijn.
In de bestuursvergadering van 7
november jl werd toen door de voorzitter
medegedeeld die bijdrage te laten
vervallen. In de toekomst staat het
hoofdbestuur garant voor de uitgeven van
spelmateriaal.
Zij willen de drempel zo laag mogelijk
houden zodat een ieder in en uit kan
lopen wanneer men wilt.
Zij die reeds betaald hadden kunnen dat
geld bij Carla Kruse weer in ontvangst
nemen
In onze nieuwsbrief staat vermeld dat de
aanvang van deze avond 19.00 uur is.
Dat moet zijn van 20.00 uur tot 23.30 uur.
Wij hopen u op donderdag te mogen
begroeten.
John Sterk—Carla kruse

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.
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Evenementen Kalender
ONDER VOORBEHOUD VOLGENDE DATAS IN UW AGENDA ZETTEN.
2011
18 December
25 december
31 december

Trekking Kerstloterij
Kerstinloop
Oud-Nieuwviering

2012
8 januari
22 januari
12 februari
19 februari
25 en 26 februari
27 februari

Nieuwjaars receptie
Erwtensoep en Stamppot
Valentijns-sterrit
Theo Muilenburg Jeu de Boules
Tournooi
Uitvoering Entertainment
Algemene ledenvergadering

5 tot 9 maart
18 maart
25 maart

Reisje
Pannenkoekdag
Schilderijententoonstelling

8 april
30 april

Paasbrunch
Koninginnedagbarbecue

16 mei

Pick-nick

Overzicht onder voorbehoud.
Ank Akkermans

Denkt u aan de
trekkng
Kerstloterij Zondag
18 december 2011?
Dat wordt een
gezellig samenzijn
op de
zondagmiddag.
Aanvang 15.00 uur
toegang gratis.
Pagina 8

Oud en nieuwviering 2011-2012
31 december 2011

Met buffet, om 24.00 uur cava en de
traditionele druiven.
Inschrijven vanaf Maandag 5 december 2011
tussen 10.00 12.30 uur bij het evenmententeam.
Leden € 10,Aanvang 19.30 uur Zaal open 19.00 uur
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HET HOOFDBESTUUR
NODIGT HIERBIJ ALLE LEDEN UIT
VOOR DE

NIEUWJAARSRECEPTE
ZONDAG 8 JANUARI 2012
VANAF 11:00 UUR

WORDT U EEN
DRANKJE
EN EEN HAPJE
AANGEBODEN

Kerstvakantie
Spaanse les
De laatste Spaanse lessen
dit jaar, zijn op:
donderdag 15 december
2011.
In het nieuwe jaar beginnen de lessen weer op:
donderdag 12 januari
2012.
Fijne feestdagen toegewenst, Corrie Peters
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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)

www.asesoria-flores.es
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Van de afdelingen, 1
Kuieren wordt wandelen
Ons clubje dat voordien altijd kuierde
gaat nu elke zaterdag wandelen.
Waarom weet niemand, het verschil
evenmin maar het heeft vast te maken
met progressie.
Elke zaterdagmorgen wordt er om half
tien bij het clubhuis verzameld en
drinken we een half uur koffie of thee.
En natuurlijk wordt de week en het plan
van vandaag doorgenomen.

Foto:´s Wim Ruijs

Vervolgens gaan we met zo weinig
mogelijk auto's met daarin zo veel als
toegestaan personen naar de plek van
wandel – start. Wandelen de helft
hurken ter aarde en eten ons lunchpakket.
Dan wandelen we de andere helft terug
naar de auto's en gaan weer gauw naar
het clubhuis waar voor de dorstigen
onder ons de nazit wacht. Die duurt een
uur.
Eigen consumpties afrekenen en 1 voor
de bestuurder als die het heeft verdiend. Onderweg genieten we van de natuur en van de
gesprekken met elkaar. En wie weet komen er vriendschappen uit voort.
Graag tot zaterdag.
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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

Verp leeghu isop na me en o f da gbeha nde ling:
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
De ¨alleen mens¨.
Elke dag kom ik mensen tegen. Er gaan dagen voorbij dat ik niemand ontmoet, maar
mensen tegen komen doe ik elke dag wel. Ik kom ze niet alleen tegen, ik zie ze ook en
meestal zien ze mij. Wandelend, op de fiets of na een toetertje soms ook in de auto.
Heel zelden spreek ik iemand en bijna nooit heb ik een gesprek. Af en toe zeg ik hola
en ietsje meer hallo en dat is het dan zo ongeveer. Dan heb je het wel gehad. Toen ik
nog deelnam aan het arbeidsproces – echt werken heb ik nooit veel gedaan – kwam het
voor dat ik de gehele dag met andere mensen praatte. Soms ging ik van vergadering
naar vergadering. Van overleg naar cursus. Van receptie naar begrafenis. Maar
getrouwd zijnde en gelukkig nog samen en meestal blij met elkaar, praat ik uiteraard
elke dag met mijn partner. Elke morgen zeggen we 'goede morgen', al of niet met een
kleine variatie. We zeggen dat het vandaag koud is of lekker warm. Dat we
boodschappen moeten doen vandaag. Dat we dit of dat vandaag of morgen niet mogen
vergeten omdat we dat hebben afgesproken. En we weten na een halve eeuw wat we
aan elkaar hebben, wat we moeten zeggen om te plezieren en ook wat, om dat juist niet
te doen. En af en toe doen we zo dom. Maar gelukkig samen en niet alleen. Soms, maar
steeds vaker , kom ik 'alleen mensen' tegen. Alleenstaanden of singels zoals u wilt.
Een oud gegeven in wellicht een nieuw jasje, zijn er meer dan we denken. Ook hen
kom ik elke dag tegen. Ik zeg dan hola of hallo en vervolg mijn weg. Net als de alleen
mens.
Haantjes
Hebben in dit stukje niks van doen met mannelijke kipjes. Het gaat hierbij vooral over
gedrag. Mensen, mannen vooral, maken zich nog steeds schuldig(?) aan hanengedrag.
De meeste mannen ontkennen het, vrouwen wat minder, maar ikzelf, man volgens het
persoonsregister en het geboortekaartje met blauwe strik, beken me regelmatig hanig te
gedragen. En dat vraagteken achter schuldig hierboven duidt op twijfels, dat begrijpt u
wel. Mensen die het kunnen weten, en dat zijn er steeds minder, weten nog dat mijn
moeder vroeger zei dat ik veel te lief was voor deze wereld. Zo was ik namelijk
geboren. Heel erg lief. En nu zeventig jaar later, was er gisteren toch weer iemand –
een overigens zeer lieve vrouw – die 'ons', ook haar man, haantjes noemde. Dat kwam
natuurlijk ergens door. Hier was – zoals met alles -sprake van oorzaak en gevolg. Hoe
komt het toch dat mensen zich door de jaren heen zo zijn gaan gedragen? Als ik mijn
film terug zoek, komt dat meestal door de noodzaak tot handhaving. Meetellen, er bij
horen. Maar ook; – geld verdienen, carrière maken, competitie, wangunst,
minderwaardigheidscomplex. En het noodzakelijke(?) gedrag van jaren, heeft zichtbare
littekens nagelaten. Maar mijns inziens hoeven die niet blijvend te zijn. Ook al die
bovengenoemde oorzaken, van meetellen tot complex, zijn eigenlijk voor ons allemaal,
allang niet meer van toepassing.
En nu denk ik zomaar dat de alleen mens, de haantjes en de hennetjes, veel meer met
elkaar zouden moeten praten.
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 24
Zure melkproducten
Zure melkproducten zijn o.a. Yoghurt, Kefir, Karnemelk en
Kwark.Ze zijn allemaal licht verteerbaar omdat de eiwitten en
melksuikers grotendeels al zijn omgezet (gefermenteerd) en ze
kunnen zeer heilzaam zijn voor onze gezondheid.
Maar er zijn er grote verschillen.
We zullen de verschillende producten eens onder de loupe nemen.
Karnemelk. Op de zuivelfabriek werd vroeger karnemelk gemaakt door het karnen
van zure melk .Er ontsond boter en karnemelk Tegenwoordig ontstaat karnemelk uit
melk waar het melkvet uit is gehaald door centrifugeren en er ontstaat een berg melkvet en ondermelk of taptemelk. Deze ondermelk wordt aangezuurd met verschillende
melkzuurbacteriën en dit staat in de winkel als karnemelk,dit is dus fabriekskarnemelk.
Hierover, over de melkzuurbacteriën, later meer in dit artikel.
Op de zuivelboerderijen wordt nog steeds op ambachtelijke manier de zure melk
gekarnd, dit is een betere kwaliteit en eigenlijk de echte karnemelk.
Kwark is een verse zachte kaas.Het wordt gemaakt door melk aan te zuren en stremsel
toe te voegen. De kaas wordt verder niet gerijpt zoals dat met harde kazen wel gebeurd.Daardoor blijft de kwark (kaas) zacht en smeuïg.
Yoghurt is toevallig ontstaan rondom 1900.Een groep boeren in Bulgarije brachten
iedere dag hun koemelk naar de markt in de stad.Datgene wat over bleef aten ze
s’avonds zelf op. Doordat ze zo lang onderweg waren, werd de melk zuur en lobbig
maar wel lekker vonden ze.Dit was de eerste yoghurt. Onderweg was o.a. spontaan de
Lactobacillus Bulgaricus ontststaan en deze maakte de yoghurt.
Er bestaan veel soorten yoghurt, zoals rechtsdraaiende en linksdraaiende,
Bulgaarse, Griekse, Biogarde stand en roer en natuurlijk met allerlei toevoegingen
zoals vruchten en hier in Spanje met suiker.Om yoghurt te kunnen maken worden er
micro-organismen (de yoghurt-cultuur) aan koe of geitenmelk toegevoegd, deze zetten
de melksuikers om, bij een lauwwarme temperatuur, in melkzuur en enkele andere
stoffen die stevigheid en de bekende yoghurt aroma geven.
Bij de gewone yoghurt bestaat de yoghurt-cultuur uit 2 soorten organismen de Streptococcus Thermophilus en de Lactobacillus Bulgaricus.
De Streptococcus Thermophilus zorgt voor de productie van rechtsdraaiend
melkzuur. Lactobacillus( Lc) Bulgaricus zet melksuiker om in
linksdraaiend melkzuur.
Links– of rechtsdraaiend melkzuur is voor wat betreft de samenstelling precies
gelijk.Het verschil zit hem in de ligging van de atomen binnen de molcule,waaruit
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het is opgebouwd.Maar het verschil in werking in ons lichaam is groot.
Rechtsdraaiend melkzuur is al van nature in ons lichaam aanwezig en ze maakt deze
ook, in de spieren, zelf aan en ons lichaam beschikt over enzymen om dit melkzuur te
kunnen verwerken.
Grote nadelen van linksdraaiend melkzuur bij dagelijks gebruik zijn :
1.
Degeneratie van de natuurlijke lichaamseigen darmflora. Het gaat hier om een
totale slijmvliesoppervlakte van het maag-darmkanal van 400m² ! Bij verstoring
van de slijmvlies-”bacteriënbezetting”zullen er dus gemakkelijk spijsverteringsstoornissen ontstaan.Denk aan rottings-en gistingstoestanden is afval(gif)stoffen
dus een aanval op ons weerstandsvermogen.
2.
De kalkstofwisseling wordt verstoord.De kalk uit het voedsel moet gebonden
worden tot een opneembare vorm het calciumlactaat.Linksdraaiend melkzuur kan
dit niet.Het bloed wil zijn kalkspiegel stabiel houden en onttrekt kalk aan het gebit en beenderenstelsel.
3.
De aanmaak van B-vitaminen,vit.K en andere stoffen wordt verstoord.
4.
Een verstoorde darmflora geeft sneller aanleiding tot de verandering van de
“goedaardige” gistvorm Candida Albicans naar de “kwaadaardige” schimmelvorm Candida Albicans. De gevolgen kunnen zeer kwalijk zijn en bovendien
moeilijk te bestrijden.
Dit zijn grote nadelen maar er is gelukkig ook weer een
oplossing.
De onmisbare Lactobacillus Bulgaricus kan vervangen
worden door 2 andere organismen nl de
Lc bifidus en de lc acidophilus. Deze laatste blijft in het
darmkanaal in leven en kan daar een belangrijke rol in het
spijsverteingsskanaal vervullen. Kom ik volgende keer op
terug.
Maar hoe weten we nu als consument waar deze goede organismen in zitten? Heel simpel het staat op de potten.Als er niets over de melkzuurbacteriën op staat is het linksdraaiend, maar als er Lc bifidus en de lc acidophilus in zit dan staat dat op de potten!
Helaas is de meeste gewone yoghurt linksdraaiend! In Spanje is, in de natuurvoedingswinke, wel yoghurt te koop die Lc bifidus en de lc acidophilus bevatten en ook dat
staat er duidelijk op, meestal op de deksel.
Biogarde is een yoghurt die gemaakt wordt van halfvolle melk en een yoghurtcultuur
die bestaat uit de Streptococcus Thermophilus en Lc bifidus en de Lc acidophilus.
Rechsdraaiend dus! Je hebt biogarde stand en roer.Dit heeft te maken met de bereiding.Bij biogarde stand wordt melk + entstof in de bekers afgevuld en daarna verwarmd
(bebroed) De yoghurt is een vrij vaste substantie Bij de roervariant wordt melk + entstof
al roerend in een grote ketel bebroed en daarna in de bekers gegoten.Dit is een wat
smeuïger yoghurt.Volgende keer het vervolg
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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Margje en Leen samen 150 jaar!
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Eindelijk was het 26
nov. De dag dat
Margje en Leen
samen 150 jaar
werden. Dat moest
gevierd worden. En
dat werd het ook. In
ons clubgebouw. Het
was erg gezellig.
Buffet was heerlijk
en de muziek werd
verzorgd door de
oude pianist van Los
Rubios.
Margje en Leen, nog
heel veel gezonde
jaren toegewenst.
Hugo.
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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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B O W L E N met de NVCB
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 Aanmelden bij
Frank v d Swaluw tel: 662615194
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Van het Consulaat.
NIEUWS VAN HET CONSULAAT TE LA NUCIA
Gebiedsuitbreiding
Wegens de sluiting van het Consulaat in Alicante is het verantwoordelijkheidsgebied
van het Consulaat te La Nucia drastisch uitgebreid en omvat nu de provincies Albecete,
Alicante en Murcia.
Met de invoering van het biometrisch paspoort, waarvoor o.a. de vingerafdrukken van
de aanvragers digitaal moeten worden afgelezen, en het besluit van de Ambassade om
het Consulaat te La Nucia , als één van de vijf Honorair consulaten in Spanje, met de
benodigde apparatuur uit te rusten, bedient ons Consulaat in feite de hele Comunidad
Valenciana.
Paspoort- NIK aanvragen op afspraak per 1 januari 2012
De bovenstaande gebiedsuitbreiding heeft tot gevolg gehad dat het aantal bezoekers
aan het Consulaat aanzienlijk is toegenomen, waardoor op bepaalde dagen de bezoekers geconfronteerd worden met soms te lange wachttijden, een niet aangename situatie, zeker als men van verre komt.
Om hier een einde aan te maken en om zodoende het serviceniveau aan de balie optimaal te doen zijn is er besloten om vanaf 1 januari 2012 aanvragen voor nieuwe paspoorten en/of Nederlandse Identiteitskaarten uitsluitend op afspraak te behandelen.
U wordt derhalve verzocht om in bovenstaande gevallen contact op te nemen met het
Consulaat om een afspraak te maken. U wordt dan ook medegedeeld welke documenten u moet meebrengen, waar een goede fotograaf voor het maken van pasfoto´s zich
bevindt, wat de kosten zijn en op welke dag en uur u uw afspraak heeft.
U kunt het consulaat als volgt bereiken:
Per telefoon tussen 08:00-15:00 uur: 96 687 5932
Per email: nlgovlanucia@telefonica.net
H.E. (Eric) Durieux- Consul
Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden
La Nucia

Kredietcrisis?
Een kleine anekdote uit de Volkskrant van vorige week. In een Grieks hotel vraagt een
Duitse gast of hij een kamer mag zien en legt voor de zekerheid vast 100 euro op de
balie. Hij gaat kijken en ondertussen gaat de hotellier met de 100 euro razendsnel naar
de bakker om zijn schuld af te lossen. Die gaat weer naar de slager en die weer naar het
café enzovoort, enzovoort tot één van de Grieken de 100 euro weer terugbrengt naar
het hotel om daar zijn rekening te betalen. De gast komt weer naar de balie en zegt: ik
doe het niet en neemt de 100 euro weer mee. Kredietcrisis opgelost!
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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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Van de afdelingen, 2
Van de afdeling jeu de boules
Als ik dit schrijf is het jeu de boules seizoen al in volle gang,op de door
Toon Akkermans en zijn vrijwilligers vernieuwde banen. Het afdelingsbestuur wil
langs deze weg iedereen bedanken die
hieraan heeft meegewerkt.
Dat jeu de boules leeft bij de NVCB blijkt
ook aan het grote aantal deelnemers.
Op de maandagochtend werden er
soms wel 36 geteld ! Maar er kunnen er
nog meer bij, want met 9 banen kunnen
we er 54 laten spelen.
Wel was aan het einde van het seizoen,
de kas leeg,door de uitgaven voor verf
en materialen voor de banen.
Omdat er op deze manier geen zicht is
op de financiële ontwikkelingen ,zoals
het vaststellen van de contributie en andere nodige uitgaven voor een komend
seizoen,stelt het bestuur voor om de
jaarlijkse afdelingsvergadering te verschuiven naar het volgende najaar, of in
ieder geval na juni als de kosten en baten voor het lopende spelseizoen bekend zijn.
Verder zijn we in gesprek met Cap
Blanch of we weer tot een uit en thuis
toernooi kunnen komen. Zij willen in
geen geval meer een gemengd toernooi.
Mocht het met C B niet lukken dan zullen we contact zoeken met een andere
club.
Ons eigen Theo Muileboom toernooi zal
worden gehouden op zondag 19 februari
2012. Daaraan kunnen dus 54 mensen
deelnemen en de inschrijving start in
januari.
Iedereen nog een fijn spelseizoen gewenst,namens het bestuur,

Sinds de open dag wordt er
weer gewandeld op zaterdag.
Vanaf half 10 bent U welkom voor
een kopje koffie, waarna we
vertrekken naar het begin van de
wandeling van die week om 10.00
uur.
We rijden zoveel mogelijk met
volle autos en de meerijders
betalen € 2,00 aan de chauffeur.
Eten en drinken neemt U natuurlijk
mee, en vooral in de bergen is het
aan te bevelen om een jack of vest
mee te nemen. Ook wordt van de
deelnemers verwacht dat ze
schoeisel dragen met voldoende
profiel van de zolen.
Hoewel Willem Ruijs bereid is om
flyers te maken met de plek waar
we starten is de beslissende factor
het weer. Bergen of asfalt, en als
het op zaterdag regent geen
wandeling.
De flyer zal op het
mededelingenbord komen te
hangen, maar er kan dus van
afgeweken (moeten) worden
Ik zal aan de meewandelaars
vragen om een stukje voor de
Nieuwsbrief te schrijven, dus
mensen met een goede pen meld
U.

Wil Korthof. tlf 691037339

Joep de Wit Secretaris
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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 hoeft 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 Bridge
Nieuws van de Bridgeafdeling
Op dinsdag 15 november j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats.
De voorzitter Cees Kievit heeft zijn functie
door vertrek naar Nederland neergelegd.
Zijn taak werd tijdelijk overgenomen door
Geert Teerling die het stokje vervolgens
doorgaf aan Corrie van de Vlies.
Ook de secretaris Els van Meerten trad af
en werd vervangen door Janny van Spronsen.
De huidige penningmeester blijft onveranderd Gijs Dorrenboom.
De vergadering had een informatief karakter waar veel waardevolle tips en ideeën
door de aanwezige leden werden gegeven
waaraan zeker de nodige aandacht zal worden geschonken.
We hopen hiermee een gezellig bridge
seizoen te gemoed te gaan
J. v.S.

Vanaf 25 januari geven Anneke en
ondergetekende weer bridgeles.
Vanaf ongeveer 14.30 tot 15.00 uur voor
digenen die niets van bridge afweten en
voor hen die hun kennis op willen halen.
Vaaf 15.00 uur bespreking van conventies
en alles wat ter tafel komt.
Bridge problemen en vragen graag mee
nemen naar de club.
Kosten 1 euro per keer voor afdrukken en
materiaal gebruik.
Opgeven bij Anneke tel. 96 686 5687 of
kom gewoon naar de club.
Bridge is een spel waarvoor je nooit te
oud bent om te leren, spelregels leren lukt
zeker zodat ja altijd mee kunt doen met
dit edele spel.
GeertTeerling.

lijst winnaars oct/nov
4 oktober
7 oktober
oktober

Het Bridgespel

Frits en Joke Frielink
Anneke en Geert Teerling
A lijn Gerard en Nelly den Hoedt
B lijn Henriette Langelaar en Lex van den Brink
oktober
Henk van Pelt en Leen van der Waal
oktober
A lijn Fien Kievits en Hannie de Vries
B lijn Henriette en Hugo Langelaar
oktober
Gerard en Nelly den Hoedt
oktober
A lijn Corrie van der Vlies en Jose Smit
B lijn Christien en Kees den Hartog
oktober
Gijs Dorrenboom en Lex van den Brink
1 november A lijn Henk van Pelt en Leen van der Waal
B lijn Corrie Blom en Toon Akkermans
4 november Fien Kievits en Hannie de Vries
8 november Gerrit en Henriette Hendriks
november Henriette en Jan Peerlings
november
A lijn Henriette en Jan Peerlings
B lijn Ann Schoonhoven en Hans Huizing
november Harmen Bolsenbroek en Trudy van Drunen

62,50%
61,67%
63,00 %
64,58%
60,42%
63,54%
62,85%
60,42%
66,93%
66,25%
59,90%
72,50%
59,52%
66,50%
56,67%
64,58%
50,17%

ladder:
4 november Nelly den Hoedt
8 november Gerard den Hoedt
november Gijs Dorrenboom
november Corrie van der Vlies

503,80%
561,54%
573,89%
613,20%

Hoe u het bridgespel ook beziet
Het is ontspanning en meer niet
Ook al speelt U in de hoogste kringen
Er zijn waarachtig belangrijker dingen
Ook al heeft U dan het streven
De top te halen in het bridgeleven
U komt er nog steeds niet zonder Uw maat.
Iemand die u terzijde staat
Doet hij het fout denk dan alras
Dat de vorige blunder van Uw hand was
En dat degene, die maakte de fout
Daar het meeste zelf om rouwt
Doet hij het goed laat hem dit merken
Want dat zal Uw partneship versterken
Uw spel wordt er slechts beter van
Als u vertrouwen hebt in de vrouw of man
Dus spelen wij zonder haat of nijd
De leuze is verdraagzaamheid
Dit gedicht is ter beschikking gesteld
door Rietje Oudenrijn
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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

Nederlandstalige TANDARTS

Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

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

€ 15incl. wijn, brood en aioli.
Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
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TANDARTS
A d- J an van B ergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /

MONDHYGIËNISTE
 NEDERLANDSE REKENING MOGELIJK
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN

ALS VOOR (KLIK-) PROTHESES ALS VOOR PROTHESEN )

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
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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
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Nieuw vestiging De Haan Verhuizingen aan de Costa Blanca
De Haan Verhuizingen is al sinds de begin 60-er jaren de Nederlandse specialist in verhuizen
naar en vanuit Spanje. Met grote regelmaat rijden onze verhuiswagens met meerdere van inboedels van groot tot klein naar en vanuit plaatsen in geheel Spanje. In de afgelopen 50 jaar zijn
meer dan 10.000 gezinnen uit Nederland en België naar volle tevredenheid door ons naar of
vanuit Spanje verhuisd!
Onze specialisatie betekent niet alleen veel ervaring en hoge kwaliteit, maar ook kostenvoordeel
voor u. Door onze combinatieritten zijn wij in staat om u een scherper tarief, meerdere vertrekmogelijkheden en flexibele laad- en losmogelijkheden te bieden. Met behoud van de hoge kwaliteitsnormen.
Vanaf heden is De Haan u nog beter van dienst door onze fysieke aanwezigheid bij u in de buurt.
Vanuit Benissa is Robbert de Haan u graag van dienst met vakkundig advies, allerhande verhuiswerkzaamheden, gespecialiseerd pakmateriaal, lokaal transport en veilige tijdelijke opslag. Op
de betrouwbare wijze van De Haan, in uw eigen taal.
In ons werk laten wij niets aan het toeval over. Ervaren en deskundig goed opgeleid personeel,
een uitgebreid en veelzijdig wagenpark, moderne apparatuur, effectief verpakkingsmateriaal (zo
nodig speciaal gemaakt) en een heldere bedrijfsvoering
zijn de basis voor een zorgeloze verhuizing.
Industrieterrein “La Pedrera”
Calle Torroja 4
De Haan Verhuizingen Costa Blanca
03720 Benissa
Contact: Robbert de Haan
Tel: (+34) 619 456 274
Email: costablanca@dehaan.nl
Website: www.dehaan.nl

E-bikes
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Allerlei
Barcelona-reis
Eindelijk was het dan zover, maandagmorgen 7
november stond iedereen in vrolijke afwachting en
blij gezicht bij de bus om onze reis naar
Barcelona te ondernemen.
Alles gepakt, inclusief de hulpmiddelen die
meegingen, vertrokken we, uitgezwaaid door Aart
en Miep richting noorden.
Na een kwartiertje begonnen de donkere wolken wat
regen uit te strooien en bij onze eerste koffiestop
hadden we de paraplu nodig.
Maar ook ons waren de weergoden goed gezind en
van toen af aan hebben we geen druppel meer
gekregen alleen maar strak blauwe lucht en lekkere
temperaturen en
we in Peñiscola lekker konden wandelen en lunchen
in de buitenlucht.
We waren op tijd in het hotel en alles verliep netjes op twee kamers na die nog niet gereed waren, maar ook
dat werd heel losjes ontvangen door de personen die de klos waren.
De volgende dag zijn we met een uitstekende vrouwelijke Spaanse , zeer goed Nederlands sprekende gids
door Barcelona gegaan, ze wist ons alles goed uit te leggen en liet
ons de mooiste en bekendste plekjes zien. Vrije tijd was er genoeg om de verdere dag te doen wat we
wilden. Winkelen dames!!!!!!
In de avonduren werd er buiten op de terrassen van de Ramblas genoten van een kopje koffie, wijntje of een
cognacje!!
Op de woensdag hadden we een volle dag, eerst naar
Gerona, een prachtige stad waar we ons goed vermaakten
Tijdens ons bezoek aan
en lekker konden lunchen en daarna naar het Dali-Museum
Barcelona , bij het zien van veel
in Figueras, omdat het verkeer meezat waren we daar een
uur vroeger dan gepland, maar we konden naar binnen en
bijzondere gebouwen van onder
wat hebben we genoten van de schilderwerken van deze
andere Gaudi, werd ik sterk
extreme kunstenaar. Alleen Bram had pech, er waren teveel
herinnerd aan een door mij
trappen voor hem en hij moest dus op een bankje zitten en
maar afwachten of er iemand voorbij kwam.
gelezen boek. Een echte
Dan een mooie terugtocht via een stuk binnenweg en later
aanrader voor Barcelonade autopista naar Barcelona terug. Een mooie dag

gangers en anderen. Het boek
gaat over de spanning rond
achter gelaten boodschappen
door Gaudi in zijn gebouwen(a
la Dan Brown). De titel: DE
GAUDI SLEUTEL, geschreven
door Esteban Martin en Andreu
Carranza (uiteraard vertaald in
het Nederlands). Lees het met
veel plezier , het is een boek dat
je niet neer kan leggen.
Hanneke Verkuil
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Donderdag naar Montserrat. Een belevenis voor veel mensen die er nog nooit geweest waren. Zeker voor
iedereen een bezoek waard. Met het treintje naar boven en daar lekker
in de zon wandelen en de omgeving van bovenaf zien is een must. Ook de kerk en de zangertjes waren een
geliefd onderwerp. We hebben geluncht en nog gewinkeld
en toen was het tijd om naar het hotel terug te gaan. Ook toen was er nog gelegenheid om zelf wat te
ondernemen.
Vertrekdag de morgen was nog vrij om wat te doen, museum of kathedraal te bezoeken of alsnog die
boodschap te doen waar geen tijd meer voor was geweest of een boek
uit te lezen waar we toch niet helemaal aan toe gekomen waren. Om twaalf uur vertrek en op weg naar de
lunch in Cambrils.
Na een half uurtje rijden sloeg de pech midden in Barcelona toe. Na een rem stop hoorden we een dof geluid
en de bus hield ermee op.
Chauffeur Paco in paniek, wij niet, want het had niet beter kunnen gebeuren, vlak voor het nieuwe
winkelcentrum wat was gemaakt in de oude stierarena.
Allemaal toch nog dat centrum binnen en lekker van het torenhoge uitzicht genieten of koffiedrinken en
natuurlijk winkelen.
Gelukkig kon de bus ter plekke gemaakt worden en na twee uurtjes vertraging konden we alsnog op weg
naar de lunch.
Ook daar was alles naar wens en hebben we een gezellig maal genuttigd, daar was genoeg !!
Moe maar blij kwamen we rond half tien aan bij ons clubgebouw, waar we nog even wat tijd met de
chauffeur doorbrachten omdat hij zijn verplichte stop moest houden
en wij niet wilden dat hij die in de bus zou doorbrengen, dus nog gezellig wat gedronken met een aantal
personen, de chauffeur een koffie want die moest nog verder.
Alles bij elkaar mag ik zeggen dat we een leuke reis, leuke mensen, geen problemen met diefstal of ziekte of
onenigheid hebben gehad en dat we opgaan voor de
volgende reis. Dank jullie allemaal voor het vertrouwen dat jullie steeds weer in ons stellen en ook laten
blijken bij het afscheid.
Ank en Antoon

Onze mooie bus gestrand het hartje van Barcelona, vlak voor Las Arenas!
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Nieuws van de Computer@fdeling
Kijk ook eens op Google !
Iedere computer gebruiker weet natuurlijk wel
dat via Google van alles opgezocht kan
worden.
Toch valt het op dat lang niet iedereen daar
ook werkelijk gebruik van maakt.
De zoekbalk van Google, de strook dus waar
de zoekvraag kan worden ingetikt is niet
minder dan een onuitputtelijke bron van hulp
en informatie.
Doet uw computer raar? Tik een omschrijving
van het probleem in en Google geeft u het
antwoord. Het inwonertal van Benidorm? U
heeft het direct. De kans is zelfs groot dat na
het inikken van uw eigen naam er vanalles
over u zelf op het scherm verschijnt.
Helaas zijn er meestal een beetje teveel
antwoorden op uw vraag, dat wel. Bedenk
echter wel dat het antwoord dat het best op
uw vraag aansluit altijd bovenaan staat.
Zo slim is Google ook nog.
JdK

Beste klanten,
Eén van mijn klanten werd vanochtend
gebeld zogenaamd door een
medewerker van de technische dienst
van Microsoft. Zijn computer zou
kunnen crashen want er waren bij de
technische dienst signalen
binnengekomen dat er een virus op
zijn computer zat. Of mijn klant zijn
computer even aan wilde zetten en de
man zou hem dan enkele instructies
geven die op zijn computer moesten
worden uitgevoerd. Mijn klant heeft
dit natuurlijk niet gedaan. Krijgt u
zo´n telefoontje? Niet op ingaan!
Microsoft belt geen klanten. Dit zijn
lieden die uw persoonlijke gegevens
proberen te achterhalen.
Vriendelijke groet, Peter Roeland

Wee hebben toch zo’n mooie website
. en waarom zo weinig kopij?
In het begin van dit jaar deed ik via het
nieuwsblad een oproep om kopie te
mogen ontvangen voor de website van
de club. Helaas kwam daar eigenlijk
weinig of geen reactie op. Het moet
toch niet zo moeilijk zijn om een stukje
te schrijven over bijvoorbeeld de gezamenlijke reis die onlangs naar Barcelona
werd gemaakt of een toernooi van Biljart of Jeu de Boules, de Sint Nicolaasavond, kortom een paar ideeën.
Peter Roeland is bereid de website up
to date te houden maar de kopie en
eventuele foto’s moeten natuurlijk van
onze eigen leden komen.
Het zou fantastisch zijn als er van iedere
afdeling apart een artikel kwam, dat in
de afdelingspagina op de site wordt
gepubliceerd.
Een leukere manier om de club naar
buiten toe te promoten is toch niet
denkbaar.
Kom op! Laat U verleiden tot een leuk
of interessant artikel. Ik ben benieuwd!
U mag het naar mij sturen, mijn adres:
truusv994@gmail.com maar ook naar:
info@peterroeland.com
Daarnaast kunnen mensen die niets
met de computer doen, een artikel
schrijven en het op de club aan mij
doorgeven, dan komt het ook zeker bij
Peter terecht en dus op de website.
Truus Verhagen

Maak een snelkoppeling voor de
NVCB website!

Het is handig om van een website een
snelkoppeling op uw scherm te hebben.
Bij Windows klikt u met de
rechtermuisknop op een lege plek van uw
scherm. In het menu dat u dan ziet kiest u
¨nieuw¨ en dan ¨snelkoppeling¨ In de
invulbalk die u dan ziet tikt u:
www.nvcb.net Ga door met ¨volgende¨
en geeft de koppeling een naam. En klaar
is uw super-snelle-bureaublad-koppeling!
JdK
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H. KOENDERS
HUISARTS

€ 11.00

Spreekuren uitsluitend
volgens afspraak
bellen tussen
09:00 en 10:00 uur:
Tel: 96 686 07 04
Ochtendspreekuur:
ARABI PLAZA Local 30
Calle Tabarca, ALFAZ del PI

Avda Oscar Espa 4
Playa del Albir
tel. 966 864 946
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Ik las in “EL PAÍS“
In

EL PAÏS dd 3 november j.l. vond ik een m.i. zéér lezenswaardig artikel. Het gaat over de vraag,
welke talen, wereldwijd, het meest gesproken worden en daardoor dus de meeste invloed hebben.
Dat het Engels heden ten dage dé voertaal is in de wereld, mag als bekend
worden verondersteld. Maar ook de invloed van het Spaans is ermee
vergelijkbaar.
Tot nu toe hebben deze twee talen een strijd gevoerd om de toppositie in de
wereld, maar hierin is verandering gekomen
De belangen van de Spaanse taal worden, sinds hun oprichting
in 1991, behartigd door “El Instituto de Cervantes”, met hun hoofdkantoor in
Madrid. Een instituut met 548 centra, verdeeld over de 5 continenten en met
1240 profesoren en een begroting van 103 miljoen euro per jaar.
De Engelse taal wordt gepromoot onder leiding van “The British Council”.
Gesticht in 1934, met een jaarlijkse begroting van 814 miljoen euro. De
hoofdvestiging van dit instituut, staat in Manchester en in Londen.
Was er tot nu toe dus sprake van een machtstrijd tussen deze twee instanties, men heeft nu de handen ineen geslagen.
Men zag in, dat de krachten bundelen, méér effect sorteert, dan elkaar te blijven bestrijden.
Het inzicht brak door, dat opkomen voor elkaars belangen, positiever zou werken..
Samen wordt gezocht naar hun gezamenlijke plek in de wereld in deze tijd van globalisering. Men werd er zich van
bewust, dat samenwerking de mogelijkheid voor mens en werk zou vergroten alsook de uitbreiding van economische
macht.
Bovendien, en dat speelde op de achtergrond natuurlijk evenzeer mee , andere werelden vormen met hún talen een
bedreiging voor het Engels en het Spaans. Hierbij worden in het artikel het Chinees, het Arabisch en het
Indisch genoemd.
Dit zijn weliswaar alle moeilijke talen om te leren en dat vormt dan ook een belemmering voor wereldwijde expansie
ervan. Maar tóch worden ze door bovengenoemde twee instituten als een zéér serieuse bedreiging cq.
concurrenten, gezien
En, zoals valt te begrijpen, de samenwerking van “El Instituto de Cervantes” en “The British Council” is zeker
ook ingegeven door deze bedreiging, dat stelt althans ook de schrijver van het artikel in EL PAIS, waarover ik in het
begin sprak.
Je zou kunnen zeggen, dat als vrucht van deze samenwerking
nu een boek is ontstaan met als titel “Palabra por
palabra” (Woord voor woord”. – 3 november gepresenteerd
op het hoofdkantoor van Ël Instituto de Cervantes” in Madrid.
(uitgeverij Santillana).
In dit boek hebben de twee instituten :
-hun gezamenlijk standpunt bepaald - nl. : Samen
optrekken i.p.v. elkaar bestrijden”
-analyses gemaakt van hierbij optredende
problemen
-strategieén vastgesteld om hun doel te bereiken (handhaving en uitbreiding van
invloed/macht van het Spaans en het Engels))
In dit boek schrijven méér dan 22 specialisten = het boek heeft een totaal van 400 bladzijden. Het is een tweetalige
uitgave, Spaans en Engels.
M.i. dus een zéér interessant boek voor iedereen die in taal geïnteresseerd is en dan met name waar het gaat over de
invloed en macht van taal, wereldwijd.
Joop Robbe
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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

