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Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden







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

Tel./Fax. 965 843 009
www.dirksmit.com
email: info@dirksmit.com
www.dirksmit.com
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/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

13.30

15.00

Bridgeles (begin 25 januari)

14.00

15.00

Computerles Beginners door Ad Roeland

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

20.00

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

Tel: 966 866 608
Mob: 625 480 883

huugschenk@hotmail.com

Vice voorzitter

Bart Kieken

Tel:965 888 479

bart.kieken@telefonica.net

Secretaris

Folkert Goedkoop

Tel: 619 928 732

goedkoop.folkert@orange.nl

Penningmeester

Ad Roeland

Tel: 965 844 573

penningmeester@nvcb.net

Plv. penningmeester

Fred Beermann

Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

Lid

Nel Arends

Tel: 966 881 630

eaglealtea@telefonica.net

Lid

An van Kol

Tel: 966 873 744

avankol@hotmail.com
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Van de Voorzitter
We krijgen een drukke maand februari. Ten eerste 12
februari Valentijnsrit, 19 februari het Theo Muilen
boomtournooi, d.i. de jaarlijkse jeu de bouleswedstrijd. En wat dacht U van 25 en 26 februari. De pas
opgerichte Entertainmentgroep geeft dan haar uitvoerin
gen. Wat ik er van gehoord heb moet het weer een da
verend succes worden.
En dan hebben we natuurlijk aan het eind van de maand de Algemene Leden Vergadering. Ook altijd een happening. Ik hoop dat ik vele van U mag
begroeten. Wat hebben wij een groot aantal vrijwilligers, die dit allemaal
willen en kunnen verzorgen. Maar we hebben er eigenlijk niet genoeg,
want er vertrekken een aantal mensen. Bijv. bij het bestuur van de evenementenafd. Die hebben het vele jaren gedaan maar willen nu even wat
meer rust. Willen nog wel wat assistentie geven, om de anderen in te werken. Dus als U denkt: ik wil ook wel wat voor de vereniging doen, aarzel
niet en kom eens praten.
Dan kan ik U ook melden dat er een nieuwe afdeling is opgericht, nl. de
afdeling bowlen. Als ik het goed heb, gaan zij elke laatste vrijdag van de
maand bowlen, maar U vindt vast wel een uitnodiging elders in deze
Nieuwsbrief. Ik wens ze veel succes.
Dan wil ik toch ook even de besturen van de afdelingen oproepen een stukje over het reilen en zeilen van hun afdeling te sturen naar de redactie, ter
plaatsing in de Nieuwsbrief. Het is gezellig eens wat van een afdeling te
horen die je niet kent. Misschien resulteert dat wel in een ledenaanwas.
Hugo

Uitvoering show Entertaimentgroep.
zaterdag 25 februari en zondag 26 februari,
aanvang 20.00 uur(zaal open om 19.30)
kaartjes zullen worden verkocht door de afdeling evenementen.
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(Bestuurs)mededelingen
Afscheid
Afscheid nemen van een land wat je dierbaar is geweest, (bijna 23 jaar ) en ook
afscheid van de N.V.C.B. gaat nou niet zo
makkelijk
Wij hebben al die jaren van de club genoten, soms wat meer en soms wat minder.
We hebben aan het hele assortiment wat de
club bied mee gedaan. Soms organiserend
en soms deel daar van uit gemaakt maar
altijd met volle overgave.
Als je eenmaal voor een langere tijd ( overwinteren) in Spanje vertoeft dan
moet je bijna zeker lid zijn van een Ned.
Vereniging, daar hebben dan ook druk gebruik van gemaakt. Het is nu eenmaal niet
anders, er is een tijd van komen en een tijd
van gaan.
En de tijd van gaan is gekomen. Wij willen
dan ook het bestuur en leden van de
N.V.C.B., nog vele gezonde en gezellige
jaren toe wensen.
Harry - Toos Kaneman
BOWLING
Maandelijkse bowlingmiddag, iedere laatste
vrijdag van de maand (was elke 3e vrijdag
van de maand)
17 februari weer de eerste
bowlingmiddag
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.

Opvoering show
entertainmentgroep
Op zaterdag 25 en zondag 26
februari,zal de groep
entertainment een show ten
uitvoer brengen van zang
playback en sketches.
Vanaf begin oktober is de
entertainmentgroep iedere
maandag in de weer geweest
met bespreken wat er gedaan
moest worden, wie wat voor z'n
rekening nam en het keer op
keer oefenen met datgene wat
uiteindelijk opgevoerd moest
worden.
we zijn er nog niet,er moeten
nog wat dingen verbeterd
worden,maar ik heb er alle
vertrouwen in,dat we
uiteindelijk een leuk
verzorgde show kunnen gaan
brengen.
Wij, als bestuur,nodigen u
daarom van harte uit dit te
komen zien op de hierboven
vermelde data.
de entreeprijzen zijn voor de
leden € 5,00 en introducees €
6,50.

Namens het bestuur,

f.e.m.van der swaluw (voorz.)
agnes milzink (secretaris)
harry scholten (penningmeester)
elly schenk ( pl.verv.penningmeester)
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Evenementen Kalender
ONDER VOORBEHOUD VOLGENDE DATAS IN UW AGENDA ZETTEN.
2012
12 februari
19 februari

Valentijns-sterrit
Theo Muilenboom Jeu de Boules
Tournooi
Uitvoering Entertainment
Algemene ledenvergadering
Feestavond Instuif.
Reisje
Pannenkoekdag
Schilderijententoonstelling

25 en 26 februari
27 februari
3 maart
5 tot 9 maart
18 maart
25 maart
8 april
30 april

Paasbrunch
Koninginnedagbarbecue

16 mei

Pick-nick

€ 11,00
€ 12.50

Soep/ Babipangpan of kipamandel /ijs
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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
Stilstaand bewegen
Binnen een groepje van zes mensen (70ers), opperde ik mijn antwoord op de
vraag; - waarvoor leven wij (nog)? Mijn antwoord luidde; - om ergens naar toe
te gaan. Een korte vraag, een kort antwoord. Bij „mijn antwoord‟ had ik eerst
„het antwoord‟ geschreven, maar vlug hersteld omdat ik direct al dacht dat het
antwoord niet bestaat. En de vraag luidde eigenlijk; - Waarom zijn wij op deez´
aard. Ik weet zeker dat veel mensen het een domme vraag vinden en dat nog
meer mensen een verschillend antwoord hebben. Zoals 1 van de 6 antwoordde
dat hij een ander citeerde met; - eindelijk nergens meer naar toe hoeven. Waarna
hij aangaf met een wijs man gesproken te hebben en diens mening wel in overweging wilde nemen. In de groep wilde gooien. En ik zag bij die laatste stelling twee oude mensen tegenover elkaar achter het raam zitten. Zij met een breiwerk en hij met een pijp. En met opzet heb ik de „geraniums‟ weggelaten. Die
vind ik zo zachtjes aan een beetje aftands. Maar na dat antwoord van die wijze
man, zagen we in gedachten die twee mensen achter dat raam wel lachen. Naar
elkaar en naar iedereen die hun raam passeerde. Het waren twee vrolijke, blijde
mensen. Mensen die geheel tegen mijn idee in, gelukkig nergens meer naar toe
wilden. Wat natuurlijk niet inhield dat ze voortdurend in die stoel zaten. Ze aten
drie maal daags, dronken koffie en thee en in de namiddag een neut. Keken televisie en sliepen acht uur.
In Nederland of Spanje
Zowel in mijn antwoord als dat van die wijze man dienen nuances te worden
aangebracht. Als ik het heb over „ergens naar toe gaan‟ bedoel ik niet direct als
bewegend. Dus niet perse van A naar B of andersom. Wat mij betreft kunnen
mensen stilstaand bewegen. Gewoon thuis zittend ergens anders naar toe gaan.
Een vastgeroeste opvatting, veranderen, vind ik ook bewegen. Van gedachten
veranderen. Van een half leeg glas over gaan op een half vol. Binnenshuis overstappen van de ene rol naar de andere. Met elkaar een nieuwe taakverdeling
afspreken. Een nieuw behang, andere meubels. Een huisdier aanschaffen of juist
van de hand doen. Allemaal bewegingen. Allemaal gaan ze – wat mij betreft –
ergens anders naar toe. Natuurlijk ook reizend gaan mensen ergens anders naar
toe. Maar als je niet oppast ben je straks overal al geweest. En vaak is het overal
zo hetzelfde zodat je denkt er al geweest te zijn. Als ik via de straatjes van Altea
naar de kerken en het uitzicht wandel vind ik dat prachtig. Daarvoor hoef ik niet
naar ergens anders. Maar na drie keer heb ik het wel gezien. De vierde keer ga
ik al liever niet mee. Behalve als er daar gezellige mensen op een terras zitten.
Gezelliger dan in Albir bijvoorbeeld. Zo niet ga ik net zo lief naar daar. Zo zit ik
zelf met het dilemma, dat ik niet weet waar ik liever woon. In Spanje of in Nederland. En waarom dan wel of niet? Alleen het weer de doorslag laten geven
vind ik zelf een beetje mager.
Aart
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 26
In de vorige artikelen is het woord probiotica en probiotische
werking vaak voorgekomen. Maar wat is probiotica nu eigenlijk
De term probiotica, wat “voor het leven betekent” komt oorspronkelijk uit het Grieks. De term antibioticum kennen we wel
allemaal, dit komt ook oorspronkelijk uit het Grieks en betekent
tegen het leven.
Maar tegen of voor welk leven? Voor of tegen het leven van de bacteriën in ons lichaam. De definitie van probiotica (meervoud van probioticum) wordt nog steeds
aangepast. Dit gebeurt nadat er weer meer inzicht is verkregen over de gunstige werking van probioticum op de gezondheid van de mens.
De twee ,tot nu toe, meest gebruikte definities zijn:
1“Een probioticum, is een levend microbiologisch voedingssupplement dat de gezondheid van de gastheer bevordert door het microbacteriële evenwicht in de darm te
verbeteren.”. De gastheer is de mens in wiens darmen de probiotica het evenwicht
verbeteren. Enige jaren later werd de definitie aangepast waardoor ook andere gezondheidseffecten die door het innemen van probiotica bereikt worden onder
de definitie vallen nl.
2 “Probiotica zijn levende voedingsingrediënten die een positief effect hebben op
de gezondheid van de mens”.
Uit de definities zijn een aantal conclusies te trekken, namelijk
- het gaat om levende bacteriën
- deze bacteriën moeten worden ingenomen hetzij via de voeding of als voedingssupplement
- de probiotica moeten de darmen kunnen bereiken zodat ze daar hun gunstige
invloed kunnen uitoefenen
Omdat het milieu in de maag van ons erg zuur is moeten de antibioticum zuurbestendig zijn om de dunne en dikke darm te kunnen bereiken. Een lange weg!!!!!!
Niet alle bacteriën die in probiotica aanwezig zijn bereiken ook daadwerkelijk de
darmen. Daarom is het noodzakelijk dat er een minimum aantal bacteriën in het product zit. Een minimum hoeveelheid van 3 miljard per dosis wordt aanbevolen
Ook moet het probioticum in een milieu zonder zuurstof kunnen groeien en leven,
omdat in de dunne darm bijna geen en in de dunne darm helemaal geen zuurstof aanwezig zijn. Er zijn maar een paar bacteriestammen die aan deze eisen voldoen.
Het zijn de stammen van Lactobacillus, Bifidobacterium en de Enterococcen.
Zij komen van nature voor in zowel de darm als in de zure melkproducten !
Daarom is het zo belangrijk dat we elke dag een goed zuur melkproduct eten in de
Pagina 14
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vorm van een goede yoghurt of kefirpuur,zonder toevoegingen dus. Een biologische honing kan natuurlijk wel.
Kefir heeft een symbiotische werking
en helpt om de hele darmflora in evenwicht te houden
Soorten bacteriën in ons darmkanaal
In ons maag-darmkanaal komen wel 400
soorten bacteriën voor en je kunt ze verdelen in residente en transiënte darmbacteriën.
De residente darm-bacteriën zijn onmisbaar want zij zorgen ervoor dat de spijsvertering goed kan verlopen, de transiënte of passerende bacteriën zijn er altijd wel, maar ze hebben helemaal geen
nut. Hieronder vallen ook de schimmels
We krijgen ze binnen met onze voeding.
Als we er teveel van in de darmen krijgen worden we er ziek. De residente bacteriën voorkomen de groei van ziekmakende bacteriën. Zij bedekken de binnenkant van onze darmen a.h.w. met een ondoordringbare laag waardoor de ziekmakende bacteriën zich niet kunnen nestelen maar
gewoon voorbij gaan. Wanneer er te weinig goede bacteriën zijn, kunnen er gaten in
de beschermlaag ontstaan waardoor de slechte bacteriën zich wél kunnen nestelen,
zich vermenigvuldigen en ons zo ziek kunnen maken
Het is dus heel belangrijk dat er een evenwicht bestaat tussen de residente en transiënte bacteriën in ons maag-darmkanaal.
Door allerlei oorzaken kan dit evenwicht verstoord zijn met allerlei soms verstrekkende gevolgen. Je kunt dan heel goed een probioticum inzetten. Toch gebeurt dit
nog niet zoveel want de meningen over het gebruik zijn verdeeld.
Eigenlijk zou het normaal zijn wanneer je een antibioticumkuur hebt moeten nemen
je tegelijk of erna ook een probioticum kuur zou moeten nemen.
In allerlei landen gebeurt dit ook. Immers door een antibioticumkuur verandert de
microbacteriële darmflora drastisch, waardoor mogelijk ziekmakende bacteriën, gisten en schimmels meer kans hebben om zich te vestigen.
Ook de kans op overgroei van Candida albicans is groter. Dit is een gist die normaal
in kleine hoeveelheid op darmslijmvliezen voorkomt maar kan veranderen in een
schimmel en zo het immuunsysteem ondermijnt. Volgende keer meer.
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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Allerlei
De Ziekenboeg
Je hoort nogals eens de vraag wat doet die
ziekenboeg en wie zijn dat wel
Wij-Carla & Gerrit kruze en ondergetekende
verzorgen de ziekenboeg
Wat houd dat in. Wij krijgen een mededeling via
onze brieven bus (als
u het trapje opkomt bij de ingang aan de eerste
pilaar)
In die bus verwachten wij een volledig ingevuld
briefje met naam en
aard van de ziekte. Als dat in spanje is gaan wij
op bezoek of onze Carla verzorgd een mooie
kaart.
Is dat in het buitenland dan stellen wij ons op de
hoogte via
wie dan ook
en komen in
Aktie. Om
toch maar
kontakt te
blijven
houden met
een lid.
Ons oudste
dus zeer lang
bed legerig is
onze Theo.
Die krijgt
vanaf April 2009 de nodige aandacht.
Wat wij wel aan u vragen de meldbriefjes
nauwkeurig in te vullen Maak er voor ons geen
zoekplaatje van.Bovendien gaat het om werkelijk
ziek te zijn
Daarnaast zijn wij een jaar geleden begonnen
met de ER ZIJN LIJN.Deze lijn is in het leven
geroepen om de alleenstaande een steuntje in
de rug te geven.
U kunt zich bij mij opgeven als er een behoefte
bestaat om onder kontrole te
staan dat u er nog bent.
Het moet niet zo zijn dat men aan de koffietafel
hoort vertellen, hoe is het toch met Jetje, die
heb ik al een week niet gezien Dan is het al te
laat en kunnen niets
meer ondernemen
Ik wens u voor de komende elf maanden veel
gezondheid toe
John Sterk

De verliefde cacaoboon
Het was in Brugge op de markt,
„k zag daar jouw bruine toet.
Ik kreeg toen bijna een infarct,
en dacht: “ik word niet goed”.
Want een cacaoboon zoals jij,
dat kan ik nu wel melden,
die zag ik nooit van zó dichtbij,
nee, dat gebeurt maar zelden.
Je bent een wonder der natuur,
gelukkig niet verwend.
Je bent nog jong en oh zo puur,
en ook vol temperament.
Jij hebt, vind ik, een prachtig lijf,
daarmee is echt niks mis.
Jij bent gewoon een heel tof wijf,
zo heerlijk en zo fris.
Ik wil jou zoenen op je mond,
amai, wat zal dat smaken.
„k Weet zeker, dat ik van zo‟n zoen
wel chocola kan maken.
Jij wordt mijn Zoeteke of Pralien,
„t blijft mij om het even.
Ik heb al lang aan jou gezien:
jij houdt van een bruin leven.
Mijn liefde kan nu niet meer stuk,
ik wil graag met je trouwen.
In Brugge vond ik mijn geluk:
een stad om van te houwen.
Ingezonden door Harry Arends
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Allerlei
Snert - Zuurkool middag 22 januari 2012.
Het keukenteam (zie foto) hebben de volgende werkzaamheden verricht om het iedereen
naar de zin te maken. Over deze weer heel gezellige zaterdag wat bijzonderheden over
wat er zoal nodig is..
Indeling tafels en aanbrengen
zaalversiering
Voor 102 couverts tafels dekken.
Zoals placemats, bord , servet,
lepel, vork, dessertlepel en
specerijen op
tafel.
Voorbereiding maaltijd:
Vele kilo´s aardappels schillen,
Heel veel zuurkool voorbereiden
blikken snert voorbereiden.
Berg spek verwerken tot blokjes
spek
Meters roggebrood met spek
gereed maken
desserts voorbereiden
Op zondag, eten koken en
nogmaals hard aanpoken om op
tijd alles gered te hebben voor
bediening aan tafel, hierna alles
afruimen en afwassen
( toegesnelde afwashulpen
bedankt voor medewerking)
In bovenstaand resumé is niet vermeld welke tijd er besteed is aan de inkoop, maar het
hoort er wel bij
Na afloop wilde het tevreden keukenteam nog wat natafelen onder het genot van een
drankje met de aanwezige gasten, maar zoals altijd ook nu was al meer dan 80% van de
tafelgasten naar huis gegaan. Voor het team wel een beetje teleurstellend, leuker is
natuurlijk als er wat meer mensen gezellig blijven na-tafelen
Aldus invaller Alico.
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AVA
Als AVA - voorzitter vind ik dat de leden zo uitgebreid mogelijk behoren te worden
geïnformeerd. Geïnformeerd over bestaande, over aanstaande en over gewenste
activiteiten. Het hoofdbestuur en de ava
(begeleiders van bestaande activiteiten) hebben
samen met de redactie van deze nieuwsbrief en
niet te vergeten de website de verplichting om u
op de hoogte te houden van zowel het reilen als
het zeilen der vereniging.
Zo had het hoofdbestuur de ava – leden
uitgenodigd, om eens van gedachten te wisselen
over vooral de samenwerking (lees
communicatie) tussen die twee mensen-groepen.
Niet omdat zulks niet zou deugen, maar men
ging er vanuit dat een terugblik en die naar voren een behoorlijke meerwaarde zou
kunnen opleveren. En dat kan ik u verzekeren; – zo geschiedde. Van alle kanten
werd het hart gelucht en verandering, handhaving en verbetering afgesproken. Alles
zoals het in een goede organisatie behoort te gaan.
Wel vond ik zelf dat mijn voorzitterschap lang genoeg had geduurd en maakte ik op
diezelfde bijeenkomst terloops bekend dat dit mijn laatste seizoen was. Totdat Miep
en ik dit jaar weer naar Holland gaan (april/mei a.s.) zal ik mijn 'verplichtingen' zo
trouw mogelijk vervullen in de hoop voor die tijd een ander te kunnen voordragen.
Begin maart kunt u als ava – lid mijn laatste uitnodiging verwachten. Zodat we op
dinsdag 10 april a.s. om 15.00 uur met het HB het volgende seizoen kunnen
bespreken.
Aart Krijgsman.

Van het Consulaat.
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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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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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tel.nummer : 966 864 301

Schoonheidssalon Brigitte tel.nummer : 647 691 415
voor : semi permanente make up - hairstroke
wenkbrauwen , eyeliners en luxe gezichtsbehandelingen 75
minuten 37,50 euro
Medische Pedicure Gabi
tel. nummer : 696 844 942
voor : medische pedicures, manicures en diabetische voet !!
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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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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Afdeling Bridge
De allerbeste wensen u toegewenst door alle bridgers voor het nieuwe jaar. 2011 is weer voorbij, we kijken terug op een uiterst succesvol jaar. De club is aanmerkelijk uitgebreid met veel nieuwe leden
en we verwachten ook het nieuwe jaar weer veel gezellige bridgemiddagen door te brengen.

Uitslagen ladderwedstrijd: competitie:
december Bep Lubbersen
Nelleke Vegter en Roland van Daele
december Lex van den Brink
Ann Schoonhoven en Hans Huzing
december Kees den Hartog
Nelleke Vegter en Roland van Daele
december Christien den Hartog
Jose en Stan Roskam
3 januari
Corrie Blom
Nelleke Vegter en Roland van Daele
6 januari
Rietje van den Oudenrijn
Henk Lubbersen en Willem van Ommen
januari
Henk Lubbersen
A Hannie de Vries en Fien Kivits
Nelleke Vegter en Roland van Daele
B Frits en Joke Frielink
januari
Ann Schoonhoven
Nelly en Gerard den Hoedt
januari
Hans Huizing
A Ans en Wim van Bijsterveld
B Eveline Posthuma en Mimi Jansen

865,25%
71,00%
908,16%
63,54%
859,80%
70,42%
907,30%
65,00%
906,09%
71,73%
864,07%
65,00%
912,06%
55,83%
55,83%
65,00%
864,39%
66,95%
917,89%
72,92%
61,46%

Hoewel Madeleine
erg goed in
kaartsspelen is
weet ze nog steeds
niet goed wat bij
Bridge het spelen op
¨Noord¨ precies
inhoudt.
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Afdeling Jeu de Boules
Nieuws van de Afdeling Jeu de Boules
Iedereen die op vrijdag en maandag de club bezoekt kan zien dat er weer volop wordt
gespeeld.
Vanaf kort vóór Kerstmis tot de eerste
week van het nieuwe jaar, wanneer veel
leden voor korte of langere tijd naar Nederland vertrekken, was het even iets rustiger. Een maandagochtend met veertig
gegadigden is nu al geen uitzondering
meer.
De inschrijving voor ons eigen Theo Muileboom toernooi op 19 februari is inmiddels geopend en er zijn nog plaatsen vrij.
Deelname kost 6.50 euro inclusief een
drankje en broodjes. En zoals gebruikelijk is er voor iedereen een prijs (je)
Om dit toernooi in een up to date omgeving te kunnen spelen,moeten er nog
wel enige banen opgeknapt worden,
voornamelijk schilderwerk. Daarvoor
zoeken wij nog enige vrijwilligers, die
daarbij willen helpen. U kunt zich opgeven bij Toon Akkermans.
De secretaris: Joep de Wit

Lieve Vrienden

Graag zouden wij jullie willen bedanken
voor al het medeleven die wij van jullie
hebben ontvangen tijdens de ziekte van
René. Het gaat op dit moment erg goed en
wij wachten op de uitslag van een nieuwe
scan a.s 9 januari.
BEDANKT.
Wij wensen jullie allemaal een heel gezond
en gelukkig 2012.
René en Els Reniers

Hans en
Margaret de
Vree,
2 stoere
clubleden die
op 1 januari
2012 voor het
goede doel
mee
zwommen bij
de nieuwjaarsduik te Albir
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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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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
Oude brillen
Heeft u nog een oude bril (of zonnebril) die ligt te wachten op een bestemming?
Lionsclub Alfaz del Pi heeft via Lions International grote behoefte aan brillen, vooral
monturen zijn van grote waarde.
Er zijn 125 Lionsclubs in Spanje die allemaal brillen verzamelen en die (gratis) met
SEUR naar El centro de Reciclage (= hergebruik) de Gafas (brillen) in San Vicente del
Raspeig gaan.
Daar is een groep vrijwilligers die de brillen schoonmaken, sorteren en klaar maken voor
verzending naar alle uithoeken van de aarde.
Er zijn nog steeds mensen die geen bril kunnen betalen.
Lions International bestaat uit 43.000 clubs verspreid over 185 landen.
Eén van de hoofddoelen is het bestrijden van blindheid wereldwijd. Geschat wordt dat er
40 miljoen blinden zijn, waarvan 80 % vermeden had kunnen worden of geholpen zou
kunnen worden.
Activiteiten zijn:
1.Oogkampen. Dit zijn teams, onder leiding van een oogarts, die rondtrekken langs afgelegen dorpen en gratis staaroperaties (lenscataract) verrichten.
2.Bestrijdingsprogramma tegen rivierblindheid (overgebracht door parasieten).
3.Sponsoring opleiding blindengeleidehonden.
4.Het verzamelen en versturen van brillen.
Tot nu toe werden er ongeveer 100.000 brillen per jaar ingezameld maar sinds de crisis
is het aantal flink gedaald en kunnen we niet meer aan de vraag voldoen
Nel Kienen heeft een doos geplaatst waar u een niet langer gebruikte bril in kan deponeren. 30 % kans dat zo‟n bril nog ergens in de wereld 20 jaar iemand van dienst zal zijn.
Bij voorbaat dank, namens Club de Leones Alfaz del Pi, Peter de Lint, 966864073
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Nieuws van de Computer@fdeling

V

orige keer heb ik geschreven over mijn beginjaren als computer hobbyist.
Mooi woord eigenlijk. Maar ja de hobby werd toch serieus want ik wilde
de computer gebruiken om mijn bedrijfsadministratie op te doen. Een kant
en klaar boekhoudpakket was te kostbaar voor een kleine zelfstandige (Fl
2675,00 incl btw).
Dus aan de slag en een programmeertaal leren en dan zelf het programma schrijven dat
precies afgestemd is voor jouw bedrijf.
Toen begon het pas goed, wat eerst nog een beetje spelen was werd nu noodzaak, maar
het zelf iets kunnen programmeren op de computer greep mij direct.
Een nadeel was wel dat ik meteen gedwongen was een printer te
kopen, om datgene wat je intypt op papier te zetten. Je leest eenmaal beter op papier, dan op een scherm. Bovendien was het
scherm een oude TV en ik kan jullie verzekeren dat het beeld
vergeleken met de tegenwoordige LCD monitoren eigenlijk niet
om aan te zien was, maar we hadden domweg nog niet beter.
Toentertijd was de taal BASIC. Om een tekst te programmeren en
om dat netjes op papier te krijgen was nogal omslachtig. De monitor (lees TV) gaf 40 tekens op een regel terwijl de printer 80
tekens per regel afdrukte. Ik ga jullie maar
niet allemaal uitleggen hoe dat werkte,
want dan wordt dit verhaal een beetje
moeilijk te volgen voor hen die niet in deze
materie thuis zijn. Waar ik wel over wil
vertellen is het volgende: Je hoort wel eens
dat computeren duur is. Ik kan jullie vertellen dat het computeren stukken goedkoper is geworden dan in mijn tijd.
Mijn dure Seikosha printer kon 7 kleuren reproduceren en was
een zogenaamde matrixprinter. Deze produceerde zoveel lawaai,
dat je blij was als het afdrukken klaar was. Maar beste lezers,
wat genoten wij van dat WONDER.
De printer waar ik hierboven over heb gehad, kostte mij het lieve sommetjes van fl. 1398,00 incl BTW en kon geen plaatjes
printen, een eenvoudig logootje ging nog net en werkte alleen
met kettingpapier.
Tegenwoordig kost een HP draadloos hoge resolutie printer € 159,00
Enfin kijk maar eens naar bijgaande advertentie uit ons lijfblad Personal Computer
Magazine uit 1984
P.S.
Ja het is gelukt mijn eigen boekhoudprogramma te schrijven het functioneerde uitstekend en is ongeveer 15 jaar meegegaan.
Ad Roeland
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Geweldige Feestavond van Afd Instuif

Op Zaterdag 3 Maart 2012
Dans show avond met live muziek verzorgd
Door John Evergreen

Gratis hapjes
Entree : €. 5,00
Alleen voor leden

Kaart verkoop: Carla
Kruse,
Thea Rutgers, Carla Kruse. afd.Instuif
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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“
Donderdag 12 januari j.l. las ik in El País een artikel, dat lange tijd mijn gedachten heeft beziggehouden. De titel van bedoeld artikel luidt :”Werkloos t.g.v. vooroordelen”.
El País is een Spaans
Zoals U misschien weet, telt Spanje momenteel ongeveer een
ochtendblad dat uitgegeven
half miljoen werklozen. Onder die werklozen bevinden zich in elk
wordt in Madrid en een
geval een aanzienlijk aantal transsexuëlen. Deze mensen zijn dan
nationale en internationale
speciaal werkloos vanwege bij werkgevers bestaande vooroordelen
reikwijdte heeft. Het is de
t.a.v. deze groep; vooroordelen vanwege hun geaardheid, aldus het
Spaanse krant met de
artikel.
grootste oplage en het
De Universiteit van Málaga heeft in een door hen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek vastgesteld, dat 70% van de transsexuëlen geen
baan kunnen krijgen, omdat werkgevers zich laten leiden door vooroordelen jegens deze mensen.
Het onderzoek is gehouden onder 153 transsexuëlen, die allen op enigerlei wijze verbonden zijn met de in Spanje bestaande organisatie, die
opkomt voor de rechten van lesbiennes, homosexuëlen, transsexuëlen
en bisexuëlen .

grootste aantal lezers, en
wordt in het buitenland
gezien als de referentiekrant
bij uitstek. Joop Robbe haalt
hier regelmatig een artikel uit
die krant aan dat hem is
opgevallen of anderzins het
citeren waard is.

Genoemde Spaanse organisatie is, n.a.v. in het artikel genoemd wetenschappelijk onderzoek, een
campagne gestart met als doel om te komen tot een werkelijke integratie/acceptatie van deze groep
personen.
Ook de algehele coördinator van het onderzoek is geschokt door de , aldus het artikel,
“huiveringwekkende” uitslag.
Voor wat betreft het aantal transsexuëlen in Spanje is er in 2009 een schatting gedaan van
2292 personen, (1632 vrouwen en 660 mannen) terwijl er in andere schattingen wordt gesproken
over een aantal van tussen de 7000 en 9000.
Bij dit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Málaga waren van de 153 personen
40% werkloos, terwijl 48% verzekert op een gegeven moment in de prostitutie te zijn gegaan….
Uit dit onderzoek wordt duidelijk, dat de vooroordelen t.a.v. transsexuëlen berusten op angst voor
het onbekende en gebrek aan informatie/kennis. (Een vaststelling die naar mijn mening niet alleen
geldt voor deze specifieke groep, maar evenzeer voor alle personen die anders geaard zijn).
“Wij willen dat men weet, dat wij niet ziek zijn, maar dat men ons accepteert zoals wij
zijn, n.l. : normale mensen, zoals U en ik – alleen anders geaard. Wij strijden voor rechten op werk,
gezondheid, onderwijs en voor herstel van onze waardigheid”- aldus één van de deelnemers aan het
onderzoek.
Voor mij een indrukwekkend artikel.
Stof om over na te denken.
En tenslotte komt bij mij de vraag op :
Waar staan wij als het gaat over :
- acceptatie van mensen die anders geaard zijn
- acceptatie van mensen die anders zijn v.w.b hun wijze van denken
- acceptatie van mensen die anders zijn v.w.b. hun manier van spreken
- acceptatie van mensen die anders zijn v.w.b. hun manier van zich kleden
Enz. enz. enz.
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!

