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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
email: info@dirksmit.com
www.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

Woensdag

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

In de periode Januari tot
Oktober wordt er beperkt
computerlessen gegeven en is
afhankelijk van de
belangstelling! Vraag eerst
even na bij Truus of Ad
.
De iPad lessen op vrijdag
blijven zeker doorgaan.

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

Donderdag

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

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 der Vlies

655 785 335

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

jooprobbe@gmail.com 965 846 674

Joop Robbe

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Hugo Schenk

Vice voorzitter

Tel: 966 866 608
Mob: 625 480 883

huugschenk@hotmail.com

Bart Kieken

Tel:965 888 479

bart.kieken@telefonica.net

Secretaris

Folkert Goedkoop

Tel: 619 928 732

goedkoop.folkert@orange.nl

Penningmeester

Ad Roeland

Tel: 965 844 573

penningmeester@nvcb.net

Plv. penningmeester

Fred Beermann

Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

Lid

Nel Arends

Tel: 966 881 630

eaglealtea@telefonica.net

Lid

An van Kol

Tel: 966 873 744

avankol@hotmail.com
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Van de Voorzitter
Dit stukje schrijf ik dus, zoals velen van jullie weten,
vanuit Nederland. Een koud, guur, winderig en nat
Nederland.
Het is dat onze kinderen en kleinkinderen hier wonen,
maar anders was ik al weer terug geweest. De gezelligheid
moet je dus bij elkaar zoeken en dan liefst binnen. Het is al
erg genoeg dat je toch boodschappen moet doen en er dus
door moet. En dan zie je op tv dat het in Spanje 19 gr. is. Dat laten ze expres
voor mij zien.
Maar nog een weekje dan ben ik weer terug. Natuurlijk zie ik jullie allemaal op
de Nieuwjaarsreceptie. Dan kan ik iedereen persoonljk de hand schudden en
mocht dat niet mogelijk zijn, dan vast vanuit deze plaats heel veel geluk en
gezondheid voor het komende jaar.
Ja, het komende jaar. Wat gaat dat ons brengen. Natuurlijk een heel goed
verenigingsjaar. Want ik heb in die korte tijd dat ik nu voorzitter ben, al zo
veel positiefs ervaren, dat dat mogelijk moet zijn. Natuurlijk komt dat omdat
we een groep vrijwilligers hebben die alles op alles zetten, om de activiteiten te
doen slagen.
Er komen in het nieuwe jaar wel wat bestuurswisselingen. Het Hoofdbestuur is
daar al mee bezig en het heeft er alle schijn van dat de opengevallen plaatsen
kunnen worden opgevuld. Gelukkig zit er zoveel kennis in de besturen dat een
eventueel gebrek aan ervaring door de anderen kan worden opgevangen.
Zo nog een stukje kerstkrans en dan inpakken.
Tot op de Nieuwjaarsreceptie.
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

Muzikant(en) Gezocht!
De Entertainmentgroep zoekt
nog een of meer mensen die
onze ¨artiesten¨ kunnen
begeleiden. Een pianist heeft
de voorkeur maar ook
bespelers van een ander
instrument zoals een
accordeon zijn zeer welkom!

Driebanden tournooi
De afdeling Biljart organiseert
vanaf zaterdag 28 januari een
driebanden competitie.
Inschrijven bij afdeling biljarten
waar intekenlijst aanwezig is.
Dus noteer in uw agenda:
28 januari aanvang 10 uur.

Chalet te huur, bij voorkeur voor het hele
jaar. Zijweg CV 758, omgeving Finestrat,
richting Orxeta, km. paal 11.
Mooi uitzicht en vrij gelegen, met 600
mtr² eigen buitenruimte met tuin en eigen
ingang.
Inlichtingen: Aad Wessling
tel. 965 878 514
mob. 648 868 776

Beste clubleden,
Net weer terug uit Nederland, hebben wij op 31 oktober j.l. vol enthousiasme meegedaan aan het mooie jeu
-de-boulen.
Mijn net nieuwe cobalt-blauwe lange
vest (dat hoort bij mijn zomerjurkje)
heb ik toen op de rug van een stoel
gehangen  (in  het  “boven”gedeelte),  
om tijdens het spelen er geen last van
te hebben. Na afloop bleek mijn
vest niet meer te vinden te zijn, en
omdat wij daarna een weekje gingen
genieten met  het  “Barcelona-reisje”,  
werden de naspeuringen wat verlaat.
Omdat er inmiddels veel tijd verlopen
is en het vest nog niet weer is opgedoken, doe ik een beroep op U, om
het vest weer op de kapstok te doen
belanden, nu U weet wie de eigenaar
is.
Hanneke Verkuil

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 (€  2,40  
per game) schoenenhuur €  1,00  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.
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
UITSLAG KERSTLOTERIJ 18 NOVEMBER 2011.
1 GROTE MAND
1 MIDDELGROTE MAND
1 MIDDELGROTE MAND
1 KLEINE MAND
1 KLEINE MAND
1 KIST ALBALI WIJN
1 KIST ALBALI WIJN
1 KIST COTO DE RIOJA
1 KIST COTO DE RIOJA
1 KIST MURIEL
1 KIST FUENTESPINA
1 KARTON MONTECILLO
1 KARTON MURIEL
1 KARTON GARCIA CARR.
1 GROTE FLES ALBALI
1 GROTE FLES ALBALI
1 FLES MET KERSTMAN
1 FLES MET KERSTMAN
Pagina 8

NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER
NUMMER

1135
970
1139
1156
544
782
1072
928
1055
1060
781
877
946
1101
414
855
638
995

EXTRA PRIJS GESCHONKEN DOOR
CLINICA BENIDORM
1 EXTRA GROTE MAND
NUMMER
1076
Gewonnen door Carla Kruse

Het was weer reuze gezellig de
prijsuitreiking van onze kerstloterij.
De prijzen zijn zowat allemaal bij onze
clubleden terecht gekomen vooral Ad
Roeland was een van de gelukkige.
De hapjes en de lekkere gluhwijn
maakten het geheel compleet.
De prijzen die nog niet afgehaald zijn
kunnen tot eind januari opgehaald worden
met Uw winnend lotje.
Ank
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ZONDAG 22 JANUARI 2012
ERWTENSOEP
EN
STAMPPOT
ZAAL OPEN 13.00 UUR
AANVANG
13.30 UUR

MET BINGO
LEDEN 7,— EURO
NIET LEDEN 10,— EURO
INSCHRIJVEN OP MAANDAGMORGEN

HET HOOFDBESTUUR
NODIGT HIERBIJ ALLE LEDEN UIT
VOOR DE

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 8 JANUARI 2012
VANAF 11:00 UUR
WORDT U EEN
DRANKJE
EN EEN HAPJE
AANGEBODEN
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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
Pagina 10
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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 10.00 – 2200 uur
Keuken, Cocina, Kitchen, Kuche, 12.30– 22.00 uur
Alle dagen open! Abierto todos los dias! Täglich geöffnet! Open every day!
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Edificio SERVITUR - El Planet 7 - Ctra. de Finestrat (CV758) - 03502 BENIDORM - Alicante - (España)
P.O. Box 216 - 03508 BENIDORM - Alicante - (España)

(+34) 96 585 0891 - Fax (+34) 96 586 6988 - servitur@servitur.es - www.servitur.es

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 III —Local 2-3
03503 Benidorm - Alicante - Espana.
Fax

0034 966805702

Email
dethuiszorg@ctv.es
Internet www.dethuiszorgsl.com
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Kwoonderbij
Houd rekening
Doet u ons missen? Blijven de gordijnen achter het clubhuis gesloten? Mist u onze
gulle lach? Komen de ongeduldige poezen u al tegemoet? Dacht ik wel. Ik mis jullie
ook en ook alle andere leuke dingen die je daar hebt en hier niet. Letterlijk de wei
overkijkend vanuit mijn slaapkamerraampje, zonnig als wat terwijl er nog wat sneeuw
in de dakgoot ligt, denk ik voortdurend aan ons Spaanse thuisfront. Edith, onze dochter haalde zojuist Miep op, met de hond, om een fikse wandeling te maken, zodat ik
even  met  niemand  rekening  hoeft  te  houden.  “Met  niemand  rekening  houden”,  kent  u  
die uitdrukking? Ik citeer een beetje dominee Gremdaat, waarvan mij de echte naam
even ontschoten is. Hij doet ook Bert of die andere in Sesamstraat. U merkt wel dat
het  geheugen  me  soms  een  beetje  in  de  steek  laat.  Maar  goed,  “Met  niemand  rekening  
houden”   dus.   Daar   had   ik   het   over.   Ons   leven   is   leefbaar   omdat   we   bij   voortduring  
rekening houden met een ander en er vanuit gaan dat een ander dat doet met ons. Om
er gelijk aan toe te voegen dat zulks in de praktijk meer wens dan regel is. Dient gezegd; - dat geldt voor beide kanten. En wat erger is; - ik ben bang dat het er met rekening houden met elkaar steeds slechter uit gaat zien. Dat we langzaam maar zeker
steeds minder rekening gaan houden met elkaar. Dat we onze handen steeds meer en
langer nodig zullen hebben om onszelf en onze directe geliefden op het goede spoor te
houden.
En ook begrip
Om daar haastig aan toe te voegen dat mijn ervaring met de NVCB een geheel andere
is. Een betere. Als ik op de N332 links of rechts afsla richting clubhuis, voel ik altijd
iets van saamhorigheid, warmte en begrip. Heb ik altijd het gevoel dat daar een zeer
goede wil heerst. Een wil om het een ander naar de zin te maken. De wil om altijd
rekening te houden met een ander. Met mij, met u en met jou. Met de consument zeg
maar. En ook meestal is dat wederkerig. Houd ik, u en jij rekening met hen. Met al die
mensen die besturen en zij die uitvoeren. En toch ontkom je er niet aan dat het hier en
daar, af en toe, niet goed gaat. Dat iemand op haar of zijn eigen wijze wijze de plank
misslaat. Dat of de maker of de gebruiker iets niet goed doet of iets niet goed vindt.
Maar nogmaals; - veel minder bij de NVCB dan in het dagelijks leven. Maar net zoals
in   dat   ‘normale’   leven,   lopen   we   de   kans   dat   al   het   negatieve   vermeerdert   en   al   het  
positieve vermindert. De toestand in de wereld, in Europa, in Spanje en ook in Nederland, schuift zich langzaam maar zeker ons leven binnen. Mogelijk minder geld, minder werk, alles een beetje duurder, noem het crisis. Maar, en dat mogen we niet uit de
weg gaan, we worden ouder en de gebreken worden niet minder. En dan geef ik de
medische wetenschap en/of de politiek de schuld van mijn stijfheid en de tandarts
krijgt de schuld van mijn kiespijn. Ik wens u alsnog een begripvol tweeduizendentwaalf.
Aart
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Weet wat je eet !
Deel 25
Vervolg zure melkproducten
Samenvatting en Conclusie
Eerst even dit. Ik heb veel reacties en vragen gehad n.a.v. het
artikel over melk o.a. waar je geitenmelk kunt kopen. Naast
Mercadonna en Mendoza gaat ook Supercontent (de Hollandse supermarkt Albir) het in de verkoop nemen en nog wel de
verse! Je kunt het ongeveer vanaf Januari vinden en bij voldoende afname zal het ook
in hun assortiment blijven.
De vorige keer heb ik o.a. geschreven over de verschillende
soorten yoghurt en wat links en rechtdraaiend melkzuur is
Nu ga ik verder over de andere zure melkproducten .
Griekse yoghurt is yoghurt met 10% vet waardoor deze heel
lekker en dikker is dan gewone yoghurt. Vooral lekker met een
beetje honing!
Kefir of kefyr is toevallig ontstaan en ontdekt door herders
in de bergen van de Kaukasus, wel duizenden jaren geleden.
Het was opvallend dat de bevolking zeer oud werd. Zij noemden  kefir  dan  ook  “de  drank  van  de  profeet”
Het is een lichtzure, iets mousserende lobbige melkdrank, het
lijkt wel op yoghurt, die een heel klein beetje alcohol (1%)
bevat..Nu wordt ze gemaakt met een cultuur van lactosegistcellen en melkzuurbacteriën in de zuivelfabrieken of zuivelboerderijen.
Kefir heeft speciale en waardevolle eigenschappen want aan
kefir wordt de hoge leeftijd toegeschreven van de bevolking in
de Kaukasus. Maar wat zijn dan die eigenschappen en hoe komt dat ?
Kefir bevat belangrijke stammen van goede bacteriën zoals Lactobacillus Kaukasus
Lacto-bacillus Casei en Streptococcus soorten. Ook bevat het heilzame gisten o.a. Saccharomyces kefir. Door de goede samenwerking van de bacteriën en de gisten gaat de
kefir werken als een natuurlijk synbioticum. (Kom ik volgende keer op terug) Daardoor
ondersteunt Kefir bij regelmatig gebruik een evenwichtige darmflora en helpt zo de
weestand, de darmwerking,een goede spijsvertering en een natuurlijke stoelgang te
bevorderen. Belangrijk is dat deze goede bacteriën bestand zijn tegen maagzuur en
galsappen zodat ze ook inderdaad de darmen bereiken
Kefir en yoghurt zijn allebei lichtzuur en gefermenteerd maar wat kefir kan, kan yoghurt bij lange na niet want kefir kan zelfs de bacteriën koloniseren (vermeerderen) Het
is alleen zo jammer dat Kefir in Nederland nauwelijks te koop is. Wel kun je kefirculturen kopen (op internet) zodat je het zelf kunt maken.
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Hier in Spanje kun je het wel kopen. Op de eerste plaats bij de Eco-Tienda in Altea La
Vella en in Alfaz del Pi dat is dan ook nog biologisch! Maar bij Mendoza is naar mijn
idee ook een hele goede Kefir van geitenmelk te koop. Om de goede kwaliteiten het
beste tot zijn recht te laten komen kun je, je het beste een half uurtje voor het ontbijt
nemen. Als je het te zuur vindt (te vergelijken met karnemelk) doe er dan een paar
drupjes stevia of een goede vloeibare honing in. Een half
kopje is voldoende. Verder kun je het ook als Yoghurt gebruiken.
Er zijn in de supermarkten ook allerlei zure zuiveldrankjes
koop, zoals ontbijtdrankjes, yoghurt-drankjes en dergelijke
Een paar zal ik bespreken. Een hele bekende en ook de
oudste is:Yakult

te

Yakult en Actimel In deze drankjes zitten heel veel Lactobacillus casei magere
melk en behoorlijk veel glucose/fructose siroop, suiker en aroma. Het gaat dus om de
lactobacillus casei en deze is goed voor de darmen. Het zijn behoorlijk zoete flesjes en
dat zoete is suiker ! Een volle eetlepel. Bij de light uitvoeringen is de suiker vervangen
door o.a. aspartaam. Heel slecht!
Ontbijtdrankjes Er zijn zoveel verschillende ontbijtdrankjes en er is zoveel over te
zeggen dat ik daar een apart artikel aan zou kunnen wijden.
Samenvatting en Conclusie
Geitenmelk is het beste als melk te gebruiken want dit is een A2 melk en deze heeft
niet de nadelen van A1 melk (koemelk) Je moet even aan de smaak wennen zoals aan
alle smaken maar daarna smaakt het prima.
Geitenkefir is beslist de keizerin onder de zuivelproducten omdat het een probiotische
werking heeft. En het is rechtsdraaiend. De biologische vorm is natuurlijk super in de
natuurvoedingswinkels te koop hier
Geitenyoghurt is vaak linksdraaiend helaas, maar het kan niet zoveel kwaad, er staan
zoveel goede eigenschappen tegenover.
Koemelk is A1 melk : bij dagelijks gebruik slecht voor je botten en je gebit en verhoogt de kans op kanker, dit geldt natuurlijk ook voor alle producten die van koemelk
gemaakt zijn. Zie Oktober en Novembernummer.
De gangbare Yoghurt van koemelk is linksdraaiend en slecht voor onze darmflora
Vanuit natuurgeneeskundige invalshoek wordt het sterk afgeraden Zie December
Als je dan toch yoghurt van koemelk wilt gebruiken neem dan de biogarde, of waarop
staat dat het Lc acidophilus en Lc bifidus bevat.
De ontbijtdrankjes in het algemeen niet doen, ze bevatten veel slechte additieven.
Yakult en Actimel hebben een probiotische werking, iets dat op zich goed is, naar mijn
idee kun je beter kefir nemen. De light uitvoering niet doen, vanwege de slechte zoetstoffen .De volgende keer over de werking van probiotica enz..
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
Pagina 18

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Januari 2012

Naar Madrid en Toledo
door Aart en Miep

Rugzakje om en gezellig met de trein naar Madrid.
Bij deze, wat zakelijke informatie voor belangstellenden.
We  nemen  de  ‘Tram’  van  Dénia  naar  Alicante.  Opstappen  in  de  buurt  van  het  clubhuis  
kan op 4 stations in Altea, te El Albir (bij de Macdonald de 332 oversteken) en te
L’Alfás  del  Pi  (langs  diezelfde  332).  Kost  tot  eindstation  Luceros  €  4,45  p/p.  Met  een  
65+ kaart de helft maar die moet u dan wel zelf eerst aanschaffen.
Altijd in Benidorm overstappen op L1.
Vanaf  Luceros  een  minuut  of  vijf  lopen  naar  het    ‘renfe’  - treinstation van Alicante.
Ben je in de buurt is reserveren wenselijk, maar gewoon door de week
niet noodzakelijk.
Om de twee uur vertrekt een trein, reisduur drie uur en tien minuten. Kosten €  60,20  p/
p. Ouderenkorting was niet van toepassing.
Madrid – City Tour, stads – rondrit zeg maar, €  9,-- p/p
Hostelletje – 2 nachtjes - €  101,40  voor  twee  personen.
Terug van Madrid naar Alicante (zondag en niet besproken) was alleen mogelijk per
1e klas. €  93,40  p/p.  
Van  Madrid  naar  Toledo  per  ‘renfe’  – trein. Reistijd 33 minuten.
Kosten enkeltje; - €  10,60  p/p.
Goede reis.
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DE DRIE WIJZEN
door
Godfried Bomans

Lang geleden leefde er eens een zeer rijk man. Hij had alles, waaraan hij maar denken kon en daarom dacht hij
ook weinig. Elke dag lag hij op het balkon van zijn huis en keek tevreden omlaag naar wat hij bezat. Hij had een
beeldschone vrouw, die hem innig liefhad en zij verwachtte haar eerste kind. Telkens als zij in de tuin wandelde,
zag zij naar boven en glimlachte hem toe. Dan knikte hij terug en dacht: 'Die is van mij.' Hij keek naar de kudden,
die graasden in de dalen rond zijn huis, en naar zijn schuren, die vol waren met vijgen, dadels en citroenen. En
weer dacht hij: 'Dat is allemaal van mij.' En hij keek naar de ossenwagens, die zwaar beladen met druiven
langzaam tegen de heuvel reden, waarop zijn stond en weer dacht hij: 'Ook dit behoort mij toe.'
Op een avond lag hij op zijn rug naar de hemel te kijken, toen een bijzonder grote ster hem trof. Deze stond diep
aan de horizon, maar toch glansde hij helderder dan de andere sterren. De rijke man ging rechtop zitten en voor
het eerst sinds jaren kreeg hij een nieuwe gedachte. Hij belde zijn bediende en sprak:
'Haal de wijsgeer. Ik heb een nieuwe gedachte.'
De knecht ijlde vol vreugde heen om de wijsgeer te halen, die bij zijn heer in dienst was. Deze had drie jaar niets te
doen gehad, want zo lang was het al geleden dat hem het laatst een vraag gesteld was en daar had hij niet eens
het antwoord op geweten. Toch sliep hij in de kamer ernaast om direct bij de hand te zijn en hij trad dan ook
terstond aan de divan van zijn meester.
'Gij hebt mij geroepen?'
'Zeker. Ik heb een nieuwe gedachte.'
De wijsgeer wreef zich in de handen.
'Het is deze. Niet alles is van mij.'
De wijsgeer keek verbaasd om zich heen, want zo ver het oog reikte, behoorde het land aan zijn heer.
'Domkop', sprak deze, 'kijk naar boven'. Want de ster was inmiddels gerezen en stond nu recht boven hun hoofd.
'Dat is geen ster', antwoordde de wijsgeer, 'het is een komeet. En kometen brengen geluk.'
'Goed. En nu is mijn vraag: wat is geluk?'
Nu had de wijsgeer over deze vraag veel nagedacht, want zijn kamertje was klein en hij kreeg slechts te eten wat
zijn meester hem overliet. Hij had gevonden dat het geluk woonde in de kamer ernaast, maar dat dorst hij niet te
zeggen. Hij zweeg dus en keek naar de vrouw in de tuin, want ongetrouwd was hij ook.
'Je weet het niet', zei de rijke man.
'Ik weet alleen', antwoordde de wijsgeer, 'dat u gelukkig bent'.
'Dat noemt zich een wijsgeer', sprak de rijke man schamper, 'en hij weet niet eens, dat aan het geluk niets
ontbreken mag. De sterren zijn van mij. Ze staan onbeweeglijk boven mijn hoofd en ze behoren mij toe. Ik kan erop
rekenen. Maar een komeet beweegt. Morgen behoort hij een ander. Welnu, geluk is volmaakt. Ontbreekt er iets
aan, dan is het geen geluk. Ik ben dus niet gelukkig en dat is mijn nieuwste gedachte.'
De wijsgeer wist hier geen antwoord op, want de rijke man was zuinig en had niet de beste wijsgeer genomen.
'Haal drie andere wijsgeren', sprak de rijke man, 'want als mijn zoon geboren wordt, moet hij weten dat hij volmaakt
gelukkig is.'
Nu waren er die dag juist drie wijzen in de stad gekomen. De rijke man liet hen ieder een zak dadels brengen. De
wijzen deelden de dadels aan de armen uit, maar behielden de zakken, want die konden hun nog van pas komen.
'Ik wil helemaal gelukkig zijn', zei de rijke man.
De wijzen knikten, want dit was hun bekend.
'Wie van jullie is de wijste?' vroeg de rijke man.
'Het wijst is hij, die het minst meent te weten.'
'Wie van jullie weet dan het minst?'
De drie wijzen traden tegelijk naar voren.
'Zo komen we niet verder', sprak de rijke man, 'laat de twee anderen wachten in de kamer hiernaast, de
De twee bogen en gingen heen. De rijke man sprak nu tot de wijze, die overbleef:
'Hoe kan ik het geluk vinden?'
'Door er niet naar te zoeken', antwoordde de wijze.
De man dacht hierover na, maar begrijpen deed hij het niet.
'Wat is dan het geluk?' vroeg hij.
'Het geluk', antwoordde de wijze, 'is een toegift op iets anders.'
'Kan ik het herkennen?'
'Wij herkennen het, als het voorbij is.'
'Hier heb ik helemaal niets aan', antwoordde de rijke man, 'ga heen en roep de tweede.'
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De eerste wijze boog en de tweede trad binnen.
'Hoe kan ik gelukkig worden?' vroeg de rijke man.
'Door niets te verwachten', antwoordde de wijze.
'Zijt gij gelukkig?'
'Als ik dat wist, zou ik het niet meer zijn.'
'Waar is het geluk?'
'Het geluk is daar, waar men niet is.'
'Zeer diepzinnig', sprak de rijke man, 'maar ik ben niets verder gekomen. Ga heen en roep de derde.'
De tweede wijze boog en de derde trad binnen.
'Wie vindt het geluk?' vroeg de rijke man.
'Die het niet nodig heeft', antwoordde de wijze.
'Wat ben ik, als al mijn wensen vervuld zijn?'
'Een man zonder verlangens.'
'Is dat het geluk?'
'Nee. Het is de verzadiging.'
'Buitengewoon', sprak de rijke man, 'en ga nu heen.'
En ook de derde wijze boog en ging.
De rijke man dacht over alles wat hij gehoord had nog enkele ogenblikken na, want hij had ervoor betaald en de
dadels waren dat jaar schaars. Toen ging hij naar buiten om in de frisse lucht te zijn. En voor zijn deur vond hij de
drie wijzen. Zij zaten op de stoep en hielden hun linnen zakken wijd geopend voor zich. De voorbijgangers wierpen
er geld in en toen er genoeg was om die dag geen honger te hebben, stonden zij op en kochten wat dadels. De
rijke man keek toe, hoe zij die aten en zei:
'Het is een zachte avond. Ik zou graag nog wat bij u zijn.'
'Eet dan met ons mee', antwoordden de wijzen.
De rijke man zette zich tussen hen in en deelde hun maal. Er woei een zoele wind en boven zijn hoofd schitterden
duizenden sterren. Zij bewogen niet en ook die ene ster stond onbeweeglijk. Dit vervulde de rijke man met grote
vreugde.
'Ik ben nu bijna gelukkig', zei hij, 'maar nog niet helemaal. Dadelijk gaat hij weer bewegen. Kunt gij niet hier blijven?
Dan zou ik het volledig zijn.'
De drie wijzen zwegen, alsof zij nog op iets wachtten.
'Ik begrijp u', vervolgde de rijke man, 'ik zal u ieder wat schenken.'
'Wij hebben niets nodig', antwoordden de wijzen.
'Ik weet het', zei de rijke man, 'dat geeft ge toch maar aan de armen. Het zal een geschenk zijn, alleen voor u
bestemd.'
Hij klapte in zijn handen en sprak tot zijn bediende: 'Breng drie geschenken hier, maar het moet iets bijzonders
zijn.'
De bediende bracht nu drie pakjes en ieder van de drie wijzen kreeg het zijne. Zij maakten het niet open en toch
glansden hun ogen van vreugde.
'Omdat ge juist dit gegeven hebt', sprak de oudste van hen, die ook donkerder was, 'moogt ge met ons mee. Want
juist hierop hebben we gewacht.'
Het gezicht van de rijke betrok. 'Mee?' riep hij, 'jullie blijven toch hier!'
'Dat kan niet.'
'Waarom?'
'Omdat ook wij onder die ster willen zijn. Hij staat nu stil en daarom rusten wij. Maar zodra hij beweegt, gaan we
weer verder. Reis met ons mee.'
'Achter een ster aanlopen?' riep de rijke man, 'en huis en hof verlaten?'
'Dat hebben wij ook gedaan', antwoordde een van de drie, 'en wij hadden meer dan u.'
'Nooit.'
'Denk na', sprak de wijze dringend, 'want uw wens is bijna vervuld.'
Maar de rijke man ging naar binnen en sloeg de deur achter zich in het slot. Voor hij naar bed ging, toefde hij nog
even voor het raam en keek naar boven. De ster was weg.
'Wat heb je die mensen gegeven?' vroeg hij zijn bediende.
De man stond eerbiedig op. 'Een klomp goud', antwoordde hij, 'een doos met wierook en een zeldzame specerij,
die mirre heet.'
Diep beneden in het huis klonk het schreien van een kind.
'Wat is dat?'
'Een zoon. Uw eerstgeborene.'
De rijke man huiverde. Want de nacht was koel geworden.
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Elektrische fietsen: eens geprobeerd wilt u nooit meer “terug”.
Wilt u gezond en in conditie blijven?
Is die heuvel te stijl of de inspanning te groot?
Laat &#JLFT)PMBOEB u dat zetje in de rug geven om weer te gaan waar u wilt.
t/JFVXTUFUFDIOPMPHJF

t Nederlandse topmerken

t,MFJOTUFBDDVT

t$PNGPSU

t Actieradius tot 120 km

t#FTUFLXBMJUFJU

(FOJFUFOWBOEF$PTUB#MBODBPQFFOLXBMJUFJUTĕFUTNFUSVHXJOE
Avda. Del Pla- Edificio Caribe, 10
Ctra Cabo de la Nao, 125
03730 Jávea - Xàbia (Alicante)
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Open van maandag t/m zaterdag
van 09:00 -14:00 uur
Of bel nu voor een afspraak!

info@ebikesholanda.com
www.ebikesholanda.com
(+34) 665 226 728

E -bikes
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Van het Consulaat.
Wat te doen indien U in Spanje bent bestolen
Indien u geen financiële middelen (geld en credit-cards gestolen) meer heeft, is het aan
te bevelen contact op te nemen met familie of kennissen in Nederland (collect call: 900
99 00 31).
Zij kunnen geld overmaken door tussenkomst van de Postkantoren en Geldovermakingskantoren, waarbij gedacht kan worden aan "Western Union", die zowel in Nederland als in Spanje vestigingen heeft.
Het werkt als volgt: U neemt contact op met familie of kennis in Nederland en vraagt om
storting van een bepaald bedrag bij een willekeurig kantoor van de Western Union in
Nederland. Deze bevinden zich in de Postkantoren en de kantoren van het GWK
(Grens Wissel Kantoor), waarvan er zich op alle grotere treinstations een vertegenwoordiging bevindt.
Dit bedrag dient dan te worden overgemaakt naar "Western Union Spanje" (dit gaat via
een centraal kantoor in Madrid). Het bedrag is na afdracht bij het Nederlandse kantoor
in 30 minuten in Spanje en kan op vertoon van een identiteitsbewijs bij elk willekeurig
kantoor van de Western Union worden afgehaald. De kantoren van Western Union zijn
over het algemeen geopend van maandag t/m zondag van 08.00 uur tot 23.00 uur, inclusief feestdagen. Om uit te vinden waar in Spanje het dichtstbijzijnde kantoor van
Western Union zich bevindt, kunt u bellen met het gratis nummer 900 633 633.
Zorg altijd voor een politieverklaring i.v.m. de verzekering in Nederland en zorgt u er
voor creditcards zo snel mogelijk te laten blokkeren. Dit kan bij bankpassen meldcentrale, tel. Nummer: 0031 (0) 302835372.
Geen geldig reisdocument maar wel financiële middelen:
Heeft U geen geldig reisdocument maar u beschikt wel over financiële middelen, dan
kunt u bij het consulaat in La Nucia een nooddocument (Laissez-Passer) aanvragen. Dit
nooddocument heeft een beperkte geldigheidsduur en is in principe alleen bestemd
voor uw terugreis naar Nederland. Heeft u een Laissez-Passer nodig, dan dient U een
Paspoortaanvraagformulier in te vullen, een procesverbaal van de politie te overhandigen evenals twee gelijke foto's (dit mogen kleurenfoto's zijn). Teneinde uw identiteit en
nationaliteit in voldoende mate te kunnen vaststellen, zal het consulaat contact dienen
op te nemen met de gemeente waar het laatste paspoort werd afgegeven en verzoeken
een kopie van de originele paspoortaanvraag met foto naar het consulaat te faxen. U
bent hiervoor afhankelijk van de openingstijden van de afdeling Burgerzaken van de
Gemeente waar uw laatste paspoort werd afgegeven. Van de door u gemaakte kosten
(Laissez-Passer EURO 45,20, 2011 tarief ) krijgt u een betalingsbewijs, zodat u deze
kosten later eventueel kunt reclameren bij uw reisverzekering.
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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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Verhuizen
naar of vanuit
Spanje?
Profiteer van de topkwaliteit van Spanje-specialist De Haan.
• Internationaal FIDI verhuisspecialist
• FAIM iso gecertificeerd
• Elke week in geheel Spanje
• Aantrekkelijke combinatietarieven
• Inboedelopslag in Nederland of
Spanje
• Vestigingen in Alicante en Marbella

Edisonweg 18
2952 AD Alblasserdam
T +31 78 69 20 333
E info@dehaan.nl

Hoe ver u ook gaat… de service van
De Haan gaat altijd net even verder.

Vestiging Alicante – Robbert de Haan
T +34 61 94 56 274

De Haan. Vertrouwd sinds .

E costablanca@dehaan.nl

www.dehaan.nl

Advt. De Haan
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Afdeling Bridge
Nieuws van afdeling bridge.
Ook dit jaar hebben we onze kerstdrive gehouden.
Het was een feestelijke middag. Na een welkoms drankje werd er gezellig gebridged.
Tussendoor waren er heerlijke tapas en na afloop ging iedereen met een prijs naar huis.
Janny

Winnaarsoverzicht
22 november A Jan en Henriette Peerlings
B Hanneke en Ties Verkuil

71,88%
63,33%

november

56,25%

Jan en Henriette Peerlings

november

A Roland van Daele en Nelleke Vegter
B Mary Muller en Rietje van de Ouderijn
2 december
Bep Lubbersen en Joke van Duyn
6 december A Hannie de Vries en Fien Kievits
B Henriette en Gerrit Hendriks

65,97%
60,83%
59,64%
57,08%
57,50%

9 december

65,10%

Alex En Loes Alexander

Kerstdrive
december
december

ladder:
22
25
29
2
6
9
16

A Lucie Prakke en Joke van Duyn
B Henk Lubbersen en Ben van Beek
Jan en Henriette Peerlings

november
november
november
december
december
december
december
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Fien Kievits
Henriette Langelaar
Henk van Pelt
Leenvan der Waal
Wies Liebrand
Janny van Spronsen
Hannie de Vries

61,01%
59,72%
64,17%

649,07%
680,59%
716,50%
776,92%
815,25%
866,25%
919,84%
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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
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
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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

Aitana

www.toldosaitana.com

info@toldosaitana.com
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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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Allerlei
Tussen de Witte lakens

Nadenkertjes.

Als lid van de ziekenboeg gaat er veel door
je heen tijdens het bezoeken van de
patient.
En zeker aan de rand van het bed van
welke instelling dan ook waar hij of zij
verblijft
Maar de keerzijde van het verhaal is voor
mij wat denkt de patient zelf.
Het wordt in April drie jaar dat de man al
zijn funkties werden stilgelegd
Hopelijk kunt u zich voor stellen wat dat
betekend.
Ja waarschijnlijk begrijpt u het al. het gaat
nu over onze Theo.
Een man die heel aktief was binnen de
gelederen van de NVCB met heel veel
vrienden.
Met het bezoeken van de patient vertel je
zoveel mogelijk want wij hebben de indruk
dat hij alles verstaat en begrijpt,en dan
vooral over zijn laatste afdeling JEU DE
BOULES
En dan denk ik weleens zou hij ook kunnen
denken waar zijn al die vrienden van toen.
Ik heb nu maar een hand nodig om te
tellen
Ik kan het hem niet vragen helaas.
Hij staat echt klaar om te vetrekken waar
dan ook heen NAAR BOVEN OF NAAR
BENEDEN wat u naar wilt. Hij heeft het
gehad Punt Amen UIT. Maar hij is nog niet
aan de beurt en moet nog even wachten.
Maar u moet weten, hij wil zo graag.
Maar het kan mij niet ontgaan als ik in club
ben voor de kerstmorgen er toch aan moet
denken.
DE MAN TUSSEN WITTE LAKENS
Vrienden van de NVCB ik u zou willen
geven als wens in het nieuwe jaar
Een voorspoedig 2012 met veel
gezondheid, Maar denk ook eens aan uw
mede mens en stop eens een groet in
brievenbus van onze ziekenboeg, bestemd
voor onze THEO
Het gaat u allen naar wens
John Sterk

Vriendschap is een kostbaar iets en echte
vrienden, in goede en slechte tijden, zijn
zeldzaam. Ook enkele beroemde mensen dachten
hierover na en maakte de volgende
aantekeningen die ik gevonden heb en waaraan
we in het Nieuwe Jaar meer aan zouden kunnen
denken.
ERASMUS: Hij die goed is voor zijn vriend, is
goed voor zichzelf.
CICERO: De beste steunpilaar voor de mens is
een heel dierbare vriend
GEORGE ELIOT: Als je glimlacht krijg je
vrienden; als je fronst, krijg je rimpels
RALPH WALDO EMERSON: De enige manier
om een vriend te krijgen is er een te zijn.
WOODROW WILSON: Vriendschap is het enige
bindmiddel dat de wereld bij elkaar kan houden.
CHINEES SPREEKWOORD: Verjaag de muskiet
op het voorhoofd niet met een strijdbijl.
MARLENE DIETRICH: De vrienden die je kunt
bellen  om  vier  uur  ‘s  nachts  zijn  van belang.
PERZISCH GEZEGDE: Een vriend is als een
gedicht.
RALPH WALDO EMERSON: Ga meer naar het
huis van je vriend, want een onbetreden pad
wordt overwoekerd door onkruid.
LORD BYRON: Vriendschap is liefde zonder
vleugels.
CONFUSIUS: Neem, vrienden die je gelijken
kunnen zijn.
BENJAMIN FRANKLIN: Wees behoedzaam bij
het kiezen van een vriend, nog behoedzamer bij
het wisselen van vrienden.
EN DAN N OG DEZE DIE ONS ZAL PLEZIEREN:
MIJN JONGE VRIENDEN HOUDEN MIJ VROLIJK;
MIJN OUDE VRIENDEN HOUDEN MIJ
WARM!!!!!!!!!!
STUK VOOR STUK NADENKERTJES, LEES ZE
RUSTIG NOG EEN KEER

en misschien maakt het je blij van
Hanneke Verkuil
binnen.
Pagina 37

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Januari 2012

Nieuws van de Computer@fdeling
Uit de oude (computer)doos.
Toen de Commodore 64 in 1983 op de
markt kwam, was ik één van de eersten die
zo'n "wonder"aanschafte.
De behuizing bestond uit een dik toetsenbord , waarbij het computergedeelte zich
onder de toetsen bevond. De Commodore
64 werd aangesloten op een televisie dat
als monitor voor beeld en geluid diende.
Het nummer 64 slaat op het werkgeheugen
dat 64 kB groot was. Onder BASIC is er
slechts 38 kB vrij voor de gebruiker - de
eerste melding die na het aanschakelen op
het scherm verscheen was:
Om onder Basic gebruik te kunnen maken
van de geavanceerde hardware moesten
gegevens op een primitieve wijze worden
ingevoerd. Zo konden plaatjes worden ontworpen met peek- en poke-opdrachten.
(Peek is het opvragen van een getal uit
een geheugenadres en poke is een waarde
in een geheugenadres schrijven.) Zo kon
bijvoorbeeld met de opdrachten poke
53280,0 en poke 53281,0 respectievelijk de
buiten- en de
binnenrand van
het scherm zwart
gemaakt worden.
Om programma's
en gegevens op
te slaan, werd
gebruikgemaakt van een cassettebandje.
De computer gebruikte fluittonen om de
digitale gegevens op te slaan. Dat ging erg
langzaam en het duurde al gauw enkele
minuten voordat een programma was geladen. In de jaren 80 werd deze software
onder andere ook verspreid via radio.

1541 floppy diskdrive
kostte een klein fortuin!
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Een kwestie van het bandje in het cassettedeck, op het juiste moment opnemen en
hopen dat er niet te veel ruis in de ether zat.
Later kon een diskdrive aangesloten worden. De bekendste diskdrive was de 1541.
Deze werkte met een 5¼" floppy, waar
170 kB aan data op kon. Door een truc; je
kon een speciale tang kopen om een gaatje
in de flop te knippen, kon je de enkele flop
in een dubbelzijdige veranderen want de
dubbelzijdige waren ook 2 x zo duur.
Software
haalde je uit
Nederlandse
en Duitse
computerbladen waarin
programma's op papier afgedrukt waren.
(listings). Men moest dan pagina's vol
C=Basic regels zelf intypen, waarna met
een checksumprogramma op juistheid gecontroleerd kon worden.
Het tekstverwerkingsprogramma voor de
C64 was Easyscript . Voor een database
hadden we programma Superbase in listingvorm van Data Becker rekenbladen zoals
SuperCalc.
De Commodore 64 werd later door mij vervangen door de Amiga.
Mensen wat een spannende ontwikkelingen
heb ik toch doorgemaakt en als je ziet wat
in de korte tijd allemaal mogelijk is geworden, jammer dat ik al 66 ben want er komt
nog zoveel moois aan.
Ik wens iederéén een geweldig computerjaar 2012 toe.
Ad Roeland
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Knippen, kopieren en plakken.
Nee, geen cursus fröbelen maar we hebben het hier over een van de slimste
gereedschappen op de computer waar vreemd genoeg te weinig gebruik van wordt
gemaakt.
Met de knip-plak truck kunnen foto´s of stukken tekst zomaar in een mail of document
worden wegeknipt en in een willekeurig andere mail of document weer worden
ingeplakt! En dat plakken kan ook in heel andere programma´s als waarin u bezig bent!
Met kopieer-plak bijna hetzelfde alleen wordt dan de foto of tekst niet weggeknipt maar
alleen gekopieerd, het blijft dus in de oorspronkelijke tekst staan.
Een schaar of lijm is niet nodig, alles gaat met de muis. Een foto hoeft u alleen maar
met de muispijl aan te wijzen en tegelijkertijd de rechter muisknop aan te klikken. Na dat
aanklikken floept er een menu´tje open waar u o.a. kunt kiezen tussen knippen of
kopieren. Kies eens voor kopieren en klikt dan weer met de rechtermuisknop en kies
dan in het weer opgefloepte menu voor plakken, en ja hoor, u heeft ineens twee foto´s!
Dat plakken kan in elk ander programma op uw computer en zoveel keer u wilt!
Stukken tekst gaan ongeveer net zo, alleen moet u er eerst even met de linkermuisknop
overheen strijken waarbij de tekst zwart (invers) wordt. Daarna dus net als bij de
foto´s.
Probeer het eens, het is echt leuk en heel handig!
JdK

Wij hadden vroeger
een  leesplankje……….

Nu hebben onze kleinkinderen een ander
leesplankje.
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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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Middagspreekuur:
Calle Ancora 4, Albir
Volg de pijlen SHA Wellness
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Ik las in “EL PAÍS“
In El País van dinsdag 18 oktober j.l. las ik een artikel, waarin twee Amerikaanse schrijvers,
Steven Naufeh en Gregory White Smith, nieuw licht werpen op de doodsoorzaak van Vincent van
Gogh. Het artikel is een recensie over het boek met als recensent Isabel Ferrer uit Den Haag.
Zoals, naar ik veronderstel algemeen bekend, werd tot nu toe aangenomen, dat Vincent
zelfmoord pleegde in één van zijn depressieve buien.
In hun boek :"Van Gogh : la vida", komen de schrijvers voor wat betreft de doodsoorzaak echter
tot een nog dramatischer conclusie.
Een schot, dat per ongeluk afging uit het geweer
van een jongeman zou uiteindelijk tot de dood van
Vincent hebben geleid - in Anvers sur Oise,
dichtbij
Parijs op een zonnige 29 juli 1890.
Minder dan twee dagen nà het gebeuren, stierf
Vincent in de armen van zijn broer Theo.
Het boek van Naifeh en White Smith beslaat
ongeveer 1000 bladzijden; het resultaat van een
tiental jaren durend zéér nauwgezet onderzoek.
Niet overtuigd van de tot nu toe aangenomen
doodsoorzaak, reconstrueerden zij het totale
gebeurren, inclusief forensisch onderzoek.

Detail Van Gogh´s ¨Amandelbloesem¨

De bij het gebeuren betrokken jongeman was een Fransman, genaamd René Secrétan. die elke
zomer met zijn ouders op vacantie kwam in Auvers.
Zosals bekend was Van Gogh aan het eind van zijn leven een psychiatrisch patiént.
Op een gegeven moment, aldus de schrijvers van het boek, verkleedde de Franse jongeman zich
als cowboy, compleet met pistool.
Van Gogh zou hem hebben toegevoegd , dat hij precies op een cowboy leek.
Enige tijd later hoorde men het fatale schot, dat uiteindelijk de dood van Van Gogh tot gevolg zou
hebben.
Van Gogh, die het leven zelf ook wel wilde verlaten, zoals hij meermalen te kennen had gegeven,
aldus de schrijvers.
Naifeh en White Smith geloven in deze samenloop van omstandigheden, al vinden ze wel, dat hun
boek wordt overschaduwd door deze tragische dood van de Nederlandse, wereldberoemde
schilder.
Voor het tot standkomen van het boek, lazen de auteurs honderden boeken. Ook onderhielden zij
nauw contact met het Van Gogh museum in Amsterdam.
De recensent melt ons overigens dat het museum de theorie omtrent de dodsoorzaak van Van
Gogh niet omarmt.
De directeur van het museum, Leo Jansen. verwoordt het zó :
"Het is nog te vroeg om tot een conclusie te komen, hoewel ik het boek van de Amerikaanse
schrijvers zéér waardeer, mede door hun diepgaand onderzoek.
Het werpt in elk geval een nieuw licht op het leven en het gezin van de schilder",
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!

Beter beleggen. Alex helpt een handje.
Het maakt niet uit of u net begint met beleggen of al jarenlang ervaring heeft. Via de site van
Alex kunt u eenvoudig zelf beleggen en bovendien kunt u rekenen op persoonlijke ondersteuning bij u in de buurt.

Zeer klantvriendelijke site, uitgeroepen tot beste vermogensbeheerder èn scherpe tarieven.

Leren beleggen via seminars en kostenloze begeleiding in heel Spanje.

Alex zit bij u in de buurt, u kunt met al uw vragen over uw vermogen bij ons terecht.

Neem dewww.alexspanje.com
touwtjes in eigen handen en neem contact met ons op.

Meer informatie over Alex:
Alex.pdf
www.alexspanje.com,
info@alexspanje.com of bel +34 952 924 011
Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam 33162223

