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Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden

Kuiper







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

Entertainment

13.30

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

11.00

Introductielessen Publisher - Trudy Visser

11.30

12.30

Workshop wenskaarten Pasen - Trudy Visser

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

19.00

Bridge

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

10.00

11.30

Fotobewerking door Truus Verhagen

12.00

13.30

Internet + Email door Truus Verhagen

13.30

15.00

Bridgeles

14.00

15.00

Computerles Beginners door Ad Roeland

15.30

16.30

Computerles Gevorderden door Ad Roeland

19.00

24.00

Biljarten / internet

09.00

10.00

Spaanse les, beginners, groep 1

10.00

11.00

Spaanse les, één seizoen les gehad, groep 2

11.00

12.00

Spaanse les, gevorderden, groep 3

12.00

13.00

Spaanse les, ver gevorderden, groep 4

13.00

14.00

Spaanse les, ver gevorderden, groep 5

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

Woensdag
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.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
Pagina 4
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Ik las in ―EL PAÍS―
Je kunt rustig stellen, dat heden ten dage het Spaanse volk de adem inhoudt en dat vanwege het feit, dat eind januari de rechtszaak is begonnen tegen de Spaanse rechter Garzón.
Deze rechter wil n.l. een onderzoek beginnen, naar de oorlogsmisdaden, begaan in de Francoperiode, aldus het artikel in El País d.d. 24 januari 2012.
Spanje weet daarom de ogen van de gehele
wereld op zich gericht, aldus oud-rechter José
Antonio Martín Pallin.
Velen mét hem op het internationaal (politiek)
vlak begrijpen de handelwijze van de Spaanse
rechtstaat evenmin..
Zo is b.v. Reed Broxy van Human Rights
Watch eveneens van mening dat de Spaanse
Justitie met deze rechtszaak zichzelf gevaar
toebrengt.
Ook Amnesty International vindt, dat ook al
zijn mogelijke schuldigen overleden, dat geen
reden is om dit onderzoek niet uit te voeren. Door dit onderzoek wél uit te voeren wordt aan de
nabestaanden n.l. ―waarheid en zelfs herstel‖ geboden, aldus Amnesty International.
Bovengenoemde rechter Pallin heeft in Berlijn zelfs een conferentie georganiseerd met als thema :‖De straffeloosheid van oorlogsmisdadigers uit de Franco periode in Spanje en rechter Garzón‖
Oud-rechter Martin Pallín vindt het onbegrijpelijk, dat Garzón veroordeeld dreigt te worden
voor dit onderzoek, terwijl dezelfde Garzón met eenzelfde soort onderzoek in Chili Pinochet
voor de rechter kreeg, hetgeen de Spaanse rechters destijds toejuichten……….
Twee rechts-radicale verenigingen in Spanje ―Manos Limpios‖(Schone Handen) en ―Libertad y
Dignidad‖ (Vrijheid en Waardigheid) beweren echter, dat Garzón met zijn onderzoek naar oorlogsmisdaden, begaan tijdens de Franco dictatuur (1936-1975), bewust de algehele Spaanse
Amnestiewet van 1977 doorkruist.
Evenals oud-rechter Martín Pallin zijn ook Mensenrechtenorganisatie ―Human Right Watch‖ en
―Amnesty International‖ van mening, dat, hoe paradoxaal het dus is dat Garzón wordt berecht……….
Zij stellen, dat ―misdaden begaan tegen de mensheid‖, zoals oorlogsmisdaden worden genoemd,‖nooit onder een Algehele Amnestiewet vallen‖.
In El Païs van donderdag 2 februari vertelt een getuige, Maria Voorlopig is Carzón onschaMartín, over de verdwijning van haar moeder op 21 septem- delijk gemaakt; in afwachting van een uitspraak in de
ber 1936.
hoofdaanklacht hij mag 12
jaar zijn ambt niet uitoefenen
Ze eindigt haar getuigenis met de uitroep :‖Als ze Garzón
wegens ¨ongeoorloofd afluisveroordelen, laat ik me uitschrijven als Spanjaard‖.
teren¨ in een oude zaak.
Een andere gevonden stok,
Een volk, dat vecht met zijn verleden. ¨
een beschuldiging van corruptie, bleek verjaard. (red.)
Joop Robbe
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

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

SEIZOEN 2010-2011

Bibliotheek:

Margje v/d Linden

966 880 409

Biljarten:

Aart Krijgsman

652 279 674

Bridge:

Jose Smit

965 882 173

Bridgeles

Els van Meerten

Computers:

Ad Wolfs

696 763 587

Evenementen:

Bert Blom

966 866 619

Spreekuren uitsluitend
volgens afspraak
bellen tussen
09:00 en 10:00 uur:

Gastvrouwen:

Nel Arends, Corrie v.d.Vlies, Bep Pronk,

Hobby:

Marianne Heinsius

Instuifsoos:

Carla Kruse

Tel: 96 686 07 04

Jeu de Boules

Hanneke Verkuil

654 124 991

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

Ochtendspreekuur:
ARABI PLAZA Local 30
Calle Tabarca, ALFAZ del PI

Entertainment

Frank van de Swaluw

662 615 194

Spaanse les:

contactpersoon Nel Arends

966 881 630

H. KOENDERS
HUISARTS

€ 11.00

Maart 2012

Middagspreekuur:
Calle Ancora 4, Albir
Volg de pijlen SHA Wellness

Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse
966 875 762

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

Pagina 40

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

Gijs Dorrenboom

Tel: 966 873 613 penningmeesternvcb@gmail.com

Plv. penningmeester

Fred Beermann

Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

Lid

Corrie van der Vlies

Tel: 655 785 335

corrievandervlies@gmail.com

Lid

An van Kol

Tel: 966 873 744

avankol@hotmail.com
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Nieuws van de Computer@fdeling
Kijk eens op Youtube!

Als ik dit schrijf is het jeu de boules toernooi
net afgelopen en moet de entertainmentgroep nog aan hun huzarenstukje beginnen.
Wat is het toch dat mensen drijft zoveel
maanden met iets bezig te zijn voor anderen.
Ik weet het niet, maar we zijn er in club heel
blij mee. Ik moet er niet aan denken dat dit niet bestond.
Ik vermoed dat de helft van onze leden dan veel korter in Spanje
zouden verblijven. Je hoeft niet altijd op de voorgrond te treden.
Neem nou eens de man die de advertenties binnenhaalt. Die is er elke keer weer mee bezig. Het hele jaar door. Of de mensen die het
boekje in elkaar zetten op een stick zodat de drukker het goed kan
verwerken. Je ziet deze mensen zelden maar ze werken voor tien. De
ledenadm., de gastvrouwen, enz. Driewerf hulde.
Verder wens ik de mensen die met het reisje van Anke meegaan, een
hele fijne, en leerzame reis. Heel veel plezier en kom dit keer zonder
panne naar huis. Want zo spannend hoeft het toch ook niet te worden. Dan de 18e pannenkoekendag en de 25e de schilderijententoonstelling. Ook altijd goed voor een geweldige drukte. En als het dan
mooi weer is, isgoed toeven op het terras, na de bezichtiging.
Langzamerhand zijn er al weer mensen die aan de terugreis beginnen
te denken. Die mensen wens ik een goede reis, behouden thuiskomst
en naar ik hoop tot volgend seizoen. Vanaf de eerste maandag van
september zijn wij weer open, maar dat wist U toch al, want vanaf
augustus zit u toch, net als ik, de dagen te tellen tot je weer naar de
club kan en al die lieve leuke mensen weer de hand kunt schudden.
Hugo

Wie kent de filmpjes-website Youtube niet, veel TV programma´s maken er gebruik
van als men wat leuks, histories van belang, of bloedstollends wil laten zien.
Het begon met een simpel idee; geef iedereen de mogelijkheid eigen filmopnamen op
een openbare plaats van het te internet zetten. Gewoon rijp en groen, een beetje filteren
op al te (zeden)schokkend maar voor de rest werkelijk alles
Weinigen zullen ooit hebben beseft dat van deze
mogelijkheid door de hele wereld en door miljoenen
mensen gebruik zou worden gemaakt.
Het mooie daarvan is wel dat Youtube inmiddels een
onuitputtelijke bron van beeldinformatie en vermaak
is geworden. Werkelijk alles is terug te vinden, of het
nu uit een heel ver verleden is of iets actueels van vijf
minuten terug, het staat op Youtube!
Het is misschien moeilijk voor te stellen wat je daar nou als eenvoudige
computerbezitter aan hebt.
Maar als je je eenmaal realiseert dat je na een enkele muisklik weer, compleet met
kippenvel, de zeppelin Hindenburg kan zien verongelukken gaat er wel een wereld
voor je open.
Minder tragisch kan ook zoals Mario Lanza zijn mooiste aria´s zien zingen, of de
Beatles weer zien optreden.
Misschien nog interessanter zijn de actuele filmpjes, is er ergens iets belangrijks
voorgevallen, altijd is er wel iemand die een filmpje maakt en het direct, in één
beweging, op Youtube zet. Meestal staat de aardbeving, overstroming aanslag al op
Youtube voordat we er via de reguliere nieuwsdiensten iets van horen!
Maar pas op; eenmaal aangeland bij je favoriete 70´er jaren popgroep of filmpjes van
je geboortestad is het moeilijk te stoppen. Ondanks dat reële gevaar is het elke keer
weer geweldig om in het verleden, heden en mogelijke toekomst te kijken, met dank
aan Youtube.
Hoe? In Windows Explorer, of een andere internet browser, youtube.com of youtube.nl
intikken en daar in de zoekbalk een zoekwoord tikken.
Bezitters van een iPad tikken alleen even op de Youtube-app en geven daar het
zoekwoord.
Dat zoekwoord ingeven hoeft niet uitgebreid, gewoon, Hindenburg of iets anders, en je
bent zomaar even terug in 1937 als ooggetuige van een bloedstollende ramp.
John
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Zonder zorgen verhuizen naar en vanuit Spanje

Maart 2012

Ontspannen genieten van een wijntje op het terras bij uw Spaanse woning. Het is een
aantrekkelijk vooruitzicht. Of het nu gaat om een definitief vertrek naar het zuiden, een
tweede woning, of een verhuizing terug naar Nederland: eerst moet er nog verhuisd
worden naar uw nieuwe stekje.
Handige hulp
Bij een dergelijke klus is een professionele én ervaren hulp een verademing. Kuiper
B.V. te Weesp verzorgt internationale verhuizingen binnen en buiten Europa. Wekelijks
rijden er luchtgeveerde verhuiswagens naar en vanuit onder meer Spanje, Portugal,
Frankrijk, Zwitserland en Italië. In de top 5 van landen waar het bedrijf uit Weesp verhuizingen naartoe verzorgt, staat Spanje op een gedeelde nummer één. „Sinds het eind
van de jaren zestig verhuizen wij al tussen Nederland en Spanje, vertelt Bert van Loo,
directeur van Kuiper De Internationale Verhuizer. „Dankzij onze combinatieregeling,
waarbij wij meerdere adressen tegelijk aandoen, kunnen wij zowel een volledige inrichting als gedeeltelijke inboedels verhuizen. Dit merkt de klant ook aanzienlijk in de sterk
concurrerende prijs die we bieden.‟
Veel mogelijkheden
„Als er sprake is van een tweede woning in Spanje, komt het regelmatig voor dat de
meubels voor het nieuwe optrekje toch in Nederland worden aangeschaft. De klant
vindt dat vaak makkelijker en prettig winkelen. Je kent overal de weg en weet de koopjes te vinden.‟
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er definitief naar Spanje of juist weer terug naar Nederland vertrokken wordt. Dankzij een ervaren Nederlandstalige agentennetwerk in het
buitenland kan de klant altijd terugvallen op een professionele en persoonlijke begeleiding ter plaatse. „Als wij een verhuisaanvraag binnenkrijgen, gaan wij zowel in Nederland als in het buitenland meestal bij de klant op bezoek. Het volume en de tarieven
worden vastgesteld en de werkwijze van de verhuizing wordt uitgebreid besproken.
Geen stress
Een verhuizing naar of vanuit het buitenland
is best spannend. „Wij kunnen als professionele, erkende verhuizer veel spanning wegnemen en de klant veel werk uit handen
nemen. De klant kan met een gerust hart
vertrouwen op het motto van Kuiper: u pakt
uw koffertje…wij de rest!
Kuiper, De Internationale Verhuizer
website:

www.kuiperbv.nl

e-mail:
telefoon:

info@kuiperbv.nl
Kuiper-agent Costa Blanca: (+34) 629691847
gratis vanuit Spanje
900 993 131 (zonder landcode)
of via
(+31) 294 - 41 80 80
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(Bestuurs)mededelingen

(Ingezonden door adverteerder)

Het is de droom van velen: een eigen woning onder de Spaanse zon. Als die
droom werkelijkheid wordt, is het tijd om de internationale verhuizing te regelen.
Maar hoe werkt zo’n verhuizing eigenlijk?
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Geachte redactie,
Graag wil ik jullie vertellen, wat mij maandag 6 februari jl. is overkomen.
Ik was op weg om deel te nemen aan de
"kaartenmaakclub". Daar dit tijdelijk in het bovenste
gedeelte van de club plaats vindt, parkeerde ik mijn
auto op het kleine stukje parkeerplaats naast de jeu de
boule-baan.
Op het moment, dat ik uitstapte en mijn spullen (best
grote knutseltas en handtas) uit de auto wilde halen,
kwam een klein wit autootje met daarin een spaanse
dame van ongeveer 35 jaar aangereden, die
kort toeterde en door het open raam iets riep over
Valencia.
Automatisch draaide ik in haar richting om te kijken
wat er allemaal gebeurde. Op dit moment hebben ze
mij de handtas uit de auto gepakt. Als dit soort zaken
op de parkeerplaats van de Liddl of Super la Nucia
gebeurt, geef je natuurlijk geen aandacht, maar dit
verwacht je niet op onze parkeerplaats bij de club.
Het is voor mij gelukkig goed afgelopen. Twee dagen
later belde de Policia Local van Alfaz mij op, dat mijn
tas afgegeven was door een vrouw. Ik had hiermee
mijn autopapieren, rijbewijs, id-kaart en telefoon
terug. Zelfs mij portemonnee, alleen zonder geld en
bankpas, maar die was al geblokkeerd.
Mijn vraag is: kunnen jullie misschien een waarschuwing plaatsen. Je weet nooit of het nog een keer geprobeerd wordt.
Bert Smid

VERHUIZING.
Zo als u weet vertrekken wij naar
Nederland, daar komt heel wat
voor kijken ,zoals verhuizen.
Door dat wij bijna 23 jaar in
Spanje hebben vertoefd, hebben
ook wij heel wat spulletjes verzameld.
De spullen moeten ook mee naar
Nederland, en daar heb je een verhuizer voor nodig daar de hoeveelheid vrij groot was ( 71 kollies ).
We hebben kontakt gezocht meet
een van de adverterders uit clubblad N.V.C.B.
de firma KUIPER . Deze firma
heeft van ons alles prima afgehandeld alles op de af gesproken
tijd en plaats af geleverd.
Wij vonden het toch de moeite
waard om dit aan u even te vermelden mocht u het toevallig nodig hebben.
Met de hartelijken groeten
Fam. H.M.Kaneman

BILJARTEN
Vorige maand schreef ik een stukje maar maakte daarbij een foutje. Ik schreef het op de
volgende bladzijde van één document. Dat de redactie daar geen rekening mee hield kan ik
goed begrijpen.
Ik schreef toen ongeveer het volgende; - Dat de afdeling ruim veertig tevreden leden telt. Dat er
al zes dagdelen gebiljart kan worden op vijf verschillende dagen en dat er op de 18e van de
vorige maand het jaarlijkse biljart – gebeuren plaats vond. Onder de bezielende leiding van
Harry Kaneman en Dick Ankersmit. Ik vermoed elders in dit blad een uitslag. En ook nog
dat bevriende 'niet leden' best een keertje mee mogen komen om
te kijken om daarna lid te worden. Het vijftigste lid van de
afdeling wacht een verassing. Zo ongeveer stond het er de vorige
keer niet in.
Nieuw is dat de vrijdag-avond een nieuwe prijs in het leven riep;
– diegene die qua gemiddelde het meest in percentage omhoog
gaat ontvangt de 'moyenne sprong' (zie foto).
Wat vorige maand wel in de nieuwsbrief stond was het afscheid
van Harry en Toos Kaneman. Ik vraag bij deze aan die parels
van de vereniging: ¨Zouden jullie dat besluit niet willen terug
draaien?¨
Aart
Pagina 7
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Evenementen Kalender
2012
18 maart
22 maart
25 maart

Pannenkoekdag
Feestavond Instuif
Schilderijententoonstelling

8 april
30 april

Paasbrunch
Koninginnedagbarbecue

16 mei

Pick-nick

Valentijns puzzeltocht
Met vele anderen heb ik deelgenomen aan de Valentijns rit afgelopen zondag.
Het begon allemaal met een lekker kopje koffie, even bijkletsen en toen gingen wij van start.

Kapel van Fontilles

Het was een hele mooie rit met een stop bij Bar Nou,
waar alle dames een leuke attentie kregen. Ook hebben
wij deze dag weer van alles geleerd, dit keer over de
leprakolonie Fontilles van de Jezuïtenpaters in de prachtige omgeving van Vall de Laguar. Het was heel interessant, net als de Russische kerk van La Nucia, die wij
van binnen mochten bekijken. Na een kaarsje te hebben
gebrand kwamen wij aan in het clubgebouw, waar wij
een heerlijke maaltijd kregen voorgeschoteld.

Twee teams, Boudewijn en Els van Meerten en
Corrie van der Vlies met Anita en Jos Cannaerts,
hadden alle (!) vragen goed en moesten dus loten
voor de eerste en tweede prijs; de taart en de ham.
Geheel in stijl met de Valentijnsgedachte schonken de winnaars hun prijzen weg aan hun vele
vrienden, de taart werd maandagmorgen door vrijwilligers opgepeuzeld en de ham onderging hetzelfde lot bij de Bridge- en klaverjasclub.
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De voorzitter begon de prijsuitreiking, met
iedereen te bedanken, die aan het welslagen
van het toernooi had meegewerkt.
En nu wordt het voor mij, als secretaris van
de afdeling een beetje moeilijk, want het
bleek, dat ik de eerste prijs had gewonnen. Ik
riep dan ook meteen: ― Doorgestoken kaart‖.
Maar het was toch echt zo. De berekeningen
van Annie Pijnenburg, die de wedstrijd administratie verzorgde, hadden het uitgewezen.
De verdere prijsuitreiking verliep in een
gezellige sfeer, met een drankje en een
praatje en zo kwam er een eind aan een geslaagd toernooi.
Joep

B O W L E N met de NVCB
Elke derde vrijdag van de maand.
In Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games ( € 2,40 per game )
Schoenenhuur € 1,00 p.p.
Start om 16.00 uur

Russisch orthodoxe kerk,Altea

Ik wil bij deze Fred en John bedanken voor al hun
werk voor de rit en de "keukenploeg" alle lof toezwaaien. Meer dan 100 maaltijden en
alles perfect georganiseerd, van leuk gedekte tafels tot en met een
lekker toetje. Wij doen zeker volgend jaar weer mee!!

Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk
te gaan eten. Informatie en Aanmelden bij
Frank v d Swaluw tel: 662615194

Corrie, Hilde, Bert en José
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Biljarten
Clubkampioenschap biljarten sportief en gezellig.

Theo Muileboom toernooi
Op zondag 19 februari werd weer het jaarlijks terugkerende Theo Muileboom toernooi
gehouden, onder buitengewoon mooie weersomstandigheden.
Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie, verzorgd door Els van Andel,
en daarbij natuurlijk, de heerlijke, door
Rie Muileboom elk jaar weer gebakken, zandmoppen.Om half elf werd
begonnen met de eerste ronde. Voor
de meeste banen duurde die ongeveer
een half uur, maar daar waar de strijd
gelijk opging, werd dat wel een uur.

De tweede ronde verliep wel iets vlotter zodat
we omstreeks half één aan de broodjes en het
prachtig opgemaakte slaatje konden beginnen.
Naar keuze werd daarbij koffie of melk geschonken.Daarna werd begonnen aan de derde
ronde en ook die verliep redelijk vlot.
Voor het eerst in de geschiedenis van dit toernooi, werd ook nog een vierde ronde gespeeld.
Voor het eerst werd er ook gespeeld
volgens de officiële spelregels en
iedereen was tevreden over het toernooi verloop.
Zoals elk jaar was er nu ook weer een
uitgestalde prijzentafel, met voor de
eerste prijs winnaar een diner bon voor
twee personen, á 25 euro, en verder
voor iedere deelnemer een prijs ( je. )
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Alsof er een fortuin te winnen viel, zo groot was de spanning bij veel van de deelnemers aan de tweede editie van het officiële kampioenschap biljarten van de NVCB,
dat op zaterdag 18 februari j.l. in het clubgebouw werd gespeeld.
Met trillende handen, zweet op het voorhoofd en knipperende ogen deden de meeste
biljarters een poging een nieuw persoonlijk record neer te zetten.
―Noteren, vier voor Ton Lechner,‖ schalde de robuuste stem van arbiter Wim Roomer
door de zaal. Aart krijgsman noteerde de punten en riep meteen ―Partij
Zo OP Het OOG
voor Ton!‖en daarmee was tegenMet mij is totaal niets aan de hand.
stander Ruud
Ik ben nog fit van lijf en verstand.
Schoen in de finale van poule E
Wel wat last van mijn heup en knie,
verslagen.
Als ik buk omdat ik de bal niet goed zie.
Applaus klonk er van de ruim 50
Ook heb ik last van mijn ogen,
Ze zijn nog goed heb ik vaak gelogen.
toeschouwers die op als tribune opMijn afstoot is te hard, mijn spanning te Hoog:
gestelde tafels en stoelen de wedMaar ik ben nog Fantastisch…..zo op het oog.
strijden belangstellend volgden.
―Goed gespeeld, Ton,‖ zei Ruud
Met de steunzolen die ik heb gekregen
sportief. Hij moest er 10 maken en
Ren ik om het biljart, het is een zegen.
Soms gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
bleef op 7 steken. In de troostfinale
En over de laatst gespeelde partij te dromen.
van die poule gaf Aad Wessling een
Mijn geheugen is niet meer wat het was.
pak slaag aan Wim Roomer.
Vaak ben ik vergeten wat ik gisteren over biljarten las.
―Volgende partij Gerrie Koopman
tegen Piet van der Steen,‖ kondigde
Henk Hebenaar aan. Hij was arbiter
bij de volgende partij in poule F,
waarbij de scores door Henk Lubbersen werden genoteerd. En zo
verliep de dag heel soepeltjes in een
leuke en gezellige sfeer.
In poule F was veteraan Harry Kaneman al zijn tegenstanders onder
wie Gerrie Koopman, Jan Waarsenburg, Bram Maarseveen en Piet van
der Steen te slim af. Hij had het
geluk van een beginner want, zo zei
hij `De ballen klotsten er vanzelf op,
ik kon er niets aan doen!` De vreugde was er niet minder om.

Mijn adem is wat korter,mijn keel vaak erg droog:
Maar ik ben nog fantastisch…...zo op het oog.
Soms denk ik terug over mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een goede keu, dan moest ik daar lang voor sparen.
Ik biljartte en biljartte, uren achtereen
Ik kende geen moeheid, naar het scheen.
Nu ik wat ouder word, moet ik vanwege mijn hart.
Wat langzamer lopen rond het biljart.
Doe maar op je gemak, zei de cardioloog:
Je doet het nog fantastisch…..zo op het oog
Allemachtig, wat is het leven prachtig.
Ik blijf biljarten, al word ik tachtig.
Al liggen mijn tanden in een glas
Mijn bril op tafel, 't gehoorapparaat in mijn tas,
De steunzolen naast mijn bed op de stoel;
Het doet niets af, voor wat ik voor biljarten voel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog:
U bent nog fantastisch…..zo op het oog.
Gedicht is geplagieerd uit van site van de Ned. Biljartbond.

Verder op pag. 10
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Gert van der Molen liet ziendat hij veruit de sterkste was in poule D. In de finale liet
hij Dick Ankersmit met lege handen staan. In 15 beurten was hij uit. Gezienes Terburg versloeg Henk Hebenaar in de troostfinale met 27 tegen 23 en eiste daarmee de
derde plaats op.
Tijdens de lunch waren de broodjes en de
soep die de dames van de woensdag en donderdag hadden verzorgd uit de kunst en dat
gaf weer goede moed voor de de rest van de
dag.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld
was versloeg Leen van der Linden zijn beide tegenstanders en eiste in de slotpartij
tegen Henk Lubbersen de titel in poule C
op. Door een 29 tegen 12 overwinning op
Frans Lauwerse greep Aart Krijgsman de
derde plaats.
Langzamerhand werd de spanning steeds hoger getuige de knikkende knieen en zwetende handen. Op zeer overtuigende wijze liet driebander Roland van Daele zien hoe
hij de ballen liet doen wat hij wilde. Met twee overwinningen was hij in poule B ongenaakbaar. In de eindstrijd tegen Gerrit Kruse bereikte hij zijn 50 benodigde punten
in 20 beurten terwijl Gerrit Kruse er op dat moment nog 5 nodig had. Bart Kieken
was in de strijd om de 3e en 4e plaats in de poule niet in staat om Leo van de Velde
van de 17 tegen 26 overwinning af te houden.

Aitana

Het crème de la crème van de balvirtuozen kwam in actie in poule A. Rene Carmiole
versloeg inde eerste partij de charmante Floor Verhoeve. Zij was, als enige dame van
de biljartclub, met haar plaats in de zinderende finale de grote verrassing. Zij gaf
goed partij, maar moest met 8 tegen 21 de winst uit handen geven. Rob Bakker liet in
de openingswedstrijd Wim Vos kansloos. Op het moment dat Rob zijn winnende carambole maakte, moest
Wim er nog 11 maken.
Toen kwam het hoogtepunt van de dag. Nu zouden de
kampioenen hun tanden laten zien. In de strijd om de 3 e
en 4e plaats had Wim Vos geen medelijden met Floor
Verhoeve en nam met een zege van 22 tegen 8 punten
plaats op het erepodium. En in de grote finale, in de
wedstrijd van het jaar zullen we maar zeggen, was het
Rob Bakker die Rene Carmiole alle hoeken van het
groene biljart liet zien. Uiterlijk onbewogen eiste hij
met een ruime zege van 31 tegen 9 punten de titel voor
zich op. Met een brede grijns op zijn gezicht nam hij de
door Harry Kaneman gemaakt prijzen in ontvangst
Bij de prijsuitreiking kon Aart krijgsman opmerken een
tevreden en gelukkig mens te zijn als voorzitter van
zo´n geweldige ploeg baltovenaars.
Dick Ankersmit
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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.

Maart 2012

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







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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Advieskantoor voor:
Spaanse belastingen,
erfeniszaken, verzekeringen &
Makelaardij

Reisbureau Link

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.
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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
Pagina 11

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Maart 2012

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Maart 2012

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

Bel gratis Spoedeisende hulp: 900 22 33 44
Nederlandse lijn:
900 187 187

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

TANDARTS
Ad-Jan van Bergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /

MONDHYGIËNISTE
 NEDERLANDSE REKENING MOGELIJK
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN

ALS VOOR (KLIK-) PROTHESES ALS VOOR PROTHESEN )

CLINICA DENTAL ALBIR
Boulevard de los musicos 18
Edif. Viminal Bloque 2
avanbergeyk@hotmail.com
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

Restaurant
Los Rubios
Elodie en Wim Kop

Nu in Ciudad Patricia

calle Rumania—Benidorm
Geopend van 13.00 tot 15.30; woensdag gesloten
Elke dag een menu; op zondag lopend buffet
prijs : €. 12,00
Leden NVCB op vertoon Lidmaatschap €. 10,00,
behalve op zondag.
Zondags reserveren gewenst.
Telefoon: 966 831 701
Pagina 32

Twijfelen
Er zijn steeds vaker momenten dat ik iets niet begrijp. ¨Des te ouder des te gekker¨, was
me al bekend maar 'minder begrijpen' wilde er lange tijd niet in. Toen ik twintig jaar
was, begreep ik alles. Niemand kon mij langer iets leren en aan het twijfelen brengen
lukte evenmin. Ik wist alles. Wist alles beter dan mijn ouders, beter dan de onderwijzers
en beter dan religieuze rakkers. Ik was twintig en was volleerd. Ik ging trouwen, nam
gewoon ontslag bij mijn baas, had gelijk ander werk en kreeg kinderen. Ik had voordien
de huwelijken om mij heen gadegeslagen, die van mijn ouders en schoonouders. Gezien
hoe zij hun huwelijk op pijl hielden of juist niet, hoe ze hun kinderen groot brachten en
opvoedden, kortweg hoe ze hun leven leefden. Ik wist dat het zo niet goed was en ook
hoe het wel moest. Het huwelijk moest zus en de opvoeding zo. Simpel zat. Maar al
voor ik vijf en twintig was begon ik een beetje te twijfelen en steeds meer in te zien dat
het niet zo simpel was. Dat ik minder wist dan nodig en vaker twijfelde dan gewenst. Ik
abonneerde me, werd lid, gaf me op, ging in de politiek, ging weer naar school,
veranderde van werk, ging langer met vakantie, ging vroeger naar bed, stond later op.
Ging meer drinken, minder roken, stoppen met drinken meer eten , stoppen met roken
en weer ietsje drinken. En dat alles gewoon veertig jaar lang en langer. En ondertussen
vermoed ik dat onze kinderen al vijfentwintig jaar lang hetzelfde doen en onze
kleinkinderen er binnenkort mee gaan beginnen.
Zeker weten
En dan plotsklaps is het zo ver; – je bent 70er en begonnen aan je 'laatste generatie'. Je
telt soms je zegeningen of gewoon de leuke dingen die je bezit. En natuurlijk word je
dagelijks geconfronteerd met beslommeringen en minder leuke dingen die aan je vast
zitten. De meer of minder lastige bulten en kuilen ons lijf, lief en leed betreffende. En
hoe zit het nu met mijn weten en twijfels? Ik beken! Ik weet het niet! En ik vind het niet
erg meer. En over twijfel gesproken. Ik vind twijfelen positief. Het betekent dat ik niet
te plotseling conclusies trek, niet zonder nadenken handel en mijn mening even vooruit
schuif. En ik hoop dat alle mensen om mij heen er ook zo over denken. En ik weet dat
dat niet zo is en ik weet dat dat nooit zal veranderen en ik weet dat ik me daar bij neer
zal moeten leggen. Jonge mensen denken nog steeds net als ik toen, dat zij alles beter
weten en (gaan) doen. En mijn leeftijdgenoten zijn allemaal anders, altijd geweest en
ook dat zal altijd zo blijven. Het is echter wel zaak – voor mij althans – het te bekennen
dat het zo is. Kwalen, ziektes, gebreken of verslavingen worden maar al te vaak
ontkent. En zolang dat het geval is, blijft begrip, genezing en/of verbetering uit. Wat ook
broodnodig erkent moet worden is dat alle mensen goed zijn. Ook vervelende mensen –
althans wat anderen er van vinden – blijken niet zelden heel erg leuk en lief te zijn. Veel
mensen ontkennen dat, anderen twijfelen daaraan. Ik weet het zeker. Waarom? Omdat ik
zelf een mens ben. En dat weet ik zeker.
Aart
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 27

Inzetten van Probiotica
We kunnen een probioticum inzetten wanneer het evenwicht verstoord is tussen de residente en transiënte bacteriën in het darmstelsel.
A De vorige keer hebben we gezien dat je dit kunt doen na of bij een antibiotica
kuur. Een onderzoek in het universiteitsziekenhuis in Maastricht laat zien dat het
gelijktijdig gebruik van een breed probioticum naast een antibioticum wel degelijk
een gunstig effect heeft op de darmflora. Als de antibiotica naast het probioticum
worden gebruikt is het tijdstip van inname van beide belangrijk. Om beide preparaten
goed hun werk te laten doen moet er 3 tot 4 uur zitten tussen de inname van de antibioticakuur en het probioticum.
B Bij constipatie. Dit komt veel voor bij ouderen Er zijn veel oorzaken voor constipatie maar wanneer alle mogelijke dingen geprobeerd zijn is een antibioticum op zijn
plaats,vooral bij ouderen. De bifidobacteriën bevorderen de darmperistaltiek waardoor de feces richting anus voortbewogen wordt. Bij ouderen neemt het aantal van
deze bacteriën af dus ook deze darmbeweging. Uit onderzoek is gebleken dat de
stoelgang bij ouderen verbetert door toediening van probioticum
C Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) ook wel spastische darm of spastisch colon
genoemd. Dit is een lastig te genezen iets en de klachten zijn vaak wisselend van
aard. Wat wel bekend is dat PDS spontaan kan overgaan. Dat zou inhouden dat genezing via natuurlijke weg mogelijk moet zijn. Wat er eigenlijk precies aan de hand
is,is nog niet helemaal duidelijk. De meest gebruikte veronderstelling is: een gestoorde darmbeweging. Probiotica en/voedingsmaatregelen kunnen uitkomst bieden.
Ook bij andere aandoeningen kan heel goed een probioticum ingezet worden zoals:
Diarree, Lactose-intolerantie, Allergie, Stimuleren van het immuunsysteem, en Infecties van de Urinewegen,Vagina of maag-darmkanaal.
Natuurlijk moet je dit niet op eigen houtje doen maar in overleg met je huisarts en
eventueel met een natuurgeneeskundig—-/of orthomoleculaire arts/ therapeut
Als de arts je bij het gebruiken van een antibioticumkuur geen probioticum wil
voorschrijven kun je zelf gerust een goed probioticum kopen bij een goede natuurvoedingswinkel. De Eco Tienda in Altea Vella heeft het ook te koop.
Het is verstandig om dan een multispecies probioticum te kopen. Het is een probioticum waarin meerdere soorten bacteriesoorten en bacteriestammen verwerkt zijn.
Om als consument te weten of je een goede probioticum koopt
moet je letten op:
1 Maagzuurresistent zijn zie artikel van de vorige week
2 Minimum aantal bacteriën bevatten nl. 3 miljard per dosis, op het voorbeeld 6
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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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3 Dat de juiste namen van de bacteriën gebruikt zijn zie hieronder
4 Dat de stamnaam en het stamnummer op de verpakking staat zie voorbeeld
5 Een goede fabrikant die hierin is gespecialiseerd bijv. Solgar
Het gebruik van probiotica

www.eurocarslanucia.com

Probiotica worden verkocht in een capsule of in poedervorm . Het is belangrijk bij de
inname, dat de bacteriën met voldoende vocht in contact komen Daarom is het goed
om probiotica in poedervorm op te lossen in lauw water en dat een kwartier te laten
staan. Dan komen de bacteriën weer tot leven.
Bij een capsule komen de bacteriën ook in aanraking met vocht maar pas in je lichaam. Probiotica in capsules zijn langer in het lichaam effectief omdat de capsules
er voor zorgen dat bacteriën dieper in het spijsverteringskanaal terecht komen. In de
dikke darm zijn vooral bacteriën van het geslacht bifido aanwezig. Deze zou je deze
dan ook het beste in capsule vorm kunnen nemen.
Poedervormige probiotica zijn het meest effectief in de mond,de slokdarm en het
bovenste deel van de dunne darm. Het geslacht Lactobacillus is hier vooral actief. Deze
kun je dan ook het beste in poedervorm nemen.Tijdstip van inname. Een probioticum
moet snel door de maag gaan vanwege het zure milieu daar en ook nog de mogelijke
aanwezigheid van galzouten. Het beste is daarom dat het s’morgens op een lege maag
een half uur voor het ontbijt genomen wordt
Bijwerkingen Als je begint met het gebruik van probioticum kan er gasvorming en/of
krampen ontstaan. Dit is een teken dat de gunstige bacteriën aan het fermenteren zijn
en dat het darmmilieu aan het verzuren is. Meestal zijn de klachten na een week voorbij. Als dat niet zo is dan kun je de dosering halveren en weer rustig opbouwen. Er zijn
geen situaties bekend dat je geen probioticum mag gebruiken. Maagzuurremmers antibiotica (tenzij in overleg met je arts)en anticonceptiepil niet gelijktijdig met antibioticum gebruiken. Kefir levert het meeste rendement op als het op een lege maag een half
uur voor het ontbijt genomen wordt.
Je neemt 1/2 tot 1 kopje. Kefir is geen probioticum, het bevat daarvoor te weinig bacteriën .Maar het heeft wel een probiotische werking . Een aanrader dus.
Mary Robbe Mestemaker
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Afdeling Bridge
Bridgelessen
Al bij de introductie aan het begin van het verenigingsjaar stond het de bridgeclub voor
ogen om bridgelessen te organiseren. Eind januari ging de eerste les van start onder
leiding van Anneke en Geert Teerling.
Helaas van korte duur: Geert moest met spoed opgenomen worden en de lessen werden
noodgedwongen gestaakt. Heel vervelend allemaal, maar de deelnemers drongen bij
het bestuur erop aan om de lessen voort te zetten. Dank zij enkele enthousiaste leden
kon na een korte onderbreking de bridgecursus voorgezet worden.

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco‟s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.

Onder de bezielende leiding van Els en Boudewijn van Meerten volgen de deelnemers
nu stap voor stap het wel en wee van het schone bridgespel. Zoals gebruikelijk bij
bridge, wordt het nuttige met het aangename verenigd. Een kopje koffie of thee alsmede gezellig napraten na de inspannende lessen maken deze cursus tot een heel leerzame en aangename ervaring!
Wij wensen van onze kant Geert en Anneke beterschap!

Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

Orne Feenstra

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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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 )
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Van het Consulaat.
Het Nederlandse Rijbewijs
Sedert 1 maart 2002 wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geen
Nederlands rijbewijs meer verstrekt aan in het buitenland wonende
Nederlanders. Als u in Spanje woont en uw Nederlandse rijbewijs moet worden
vernieuwd, zult u zich tijdig, vóór afloop van de geldigheidsduur moeten wenden
tot de bevoegde Spaanse autoriteiten om uw Nederlandse rijbewijs om te
wisselen voor een Spaans exemplaar. U kunt dit doen bij de Dirección General de
Trafico.
De Ambassade of het Consulaat in La Nucia kunnen u in deze procedure niet van
dienst zijn.
Informatie kunt u terugvinden op de website
van Trafico. (engelstalige versie is
beschikbaar).
Adres in Alicante:
Direccion General de Trafico
Jefatura Provinciales Alicante
Ferré Vidiella, 4 esquina S, Juan Bosco, 12,
C.P. 03071
Telefoon: 965 125 466
Fax: 965 925 759
Web: www.dgt.es

Voor meer informatie over het
Nederlandse rijbewijs en het gebruik
ervan in het buitenland en in Spanje
kunt u de volgende websites en
instanties raadplegen: www.rijbewijs.nl
of bij het
Rijks Dienst voor het Wegverkeer
(RDW):
Afdeling Rijbewijzen
Postbus 9000
HA Veendam
Tel: 0598-69 91 92
http://www.rdw.nl/

Bij verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs dient u voor de aanvraag van
een nieuw rijbewijs bij de Spaanse autoriteiten (DGT) een “verklaring van
vermissing Nederlands rijbewijs” te overleggen. Deze kan worden opgevraagd
via de RDW website.

www.asesoria-flores.es
Pagina 28

Vriendelijke groeten,
H.E. (Eric) Durieux
Consul der Nederlanden/ Cónsul de Los Paises Bajos.
Fax (+34)96 687 52
Email: nlgovlanucia@telefonica.net
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E-bikes

Advt. De Haan
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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

Wij willen het beter

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823

-Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.

nico.oud@hotmail.com

www.burothuiszorgmontebello.com
burothuiszorg@gmail.com
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-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.
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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.


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!




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.

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

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

www.mcs-verzekeringen.net
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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
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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.

 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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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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Beste Klaverjassers
In een tijd dat wij allemaal een kleine of grote stap terug moeten doen, zijn de dieren
daar vaak de dupe van.
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Geweldige Feestavond van Afd Instuif

Bert en Ik (Jacques) brengen iedere maand zelf al zakken met hondenvoer, maar dat is
natuurlijk lang niet voldoende.
Daarom doneren wij (Jacques en Marja) het fooiengeld wat wij van jullie mogen ontvangen, aan het asiel in la Nucia. Van het geld kopen wij o.a. extra hondenbrokken.
Het leed in het asiel is zeer groot, en daarom zijn de donaties zeer welkom, zoals U in
de Week en de Hallo, heeft kunnen lezen,
Wij hebben een bezoek gebracht aan het asiel en hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen hoeveel honden er in het asiel verblijven.
Al het werk wat wordt verzet, en dat is heel veel, wordt allemaal gedaan door vrijwilligers.
De website is: www.sphoektips.com., leuk om eens te bekijken en ook een idee te krijgen van het asiel en waar wij het samen met jullie allemaal voor doen.
Ik ( Jacques) was 5 dagen in Nederland en heb daar ook veel geld opgehaald, en afgelopen woensdag verjaarde er iemand van de club, en de enveloppen met inhoud, die
werden ontvangen, werden ook aan het asiel geschonken. Bijzonder bedankt hiervoor,
en super, zo een enthousiasme!!!!!!!!!!!!!!!
Het gaat niet alleen om grote bedragen, alle kleine beetjes helpen. 10X10 euro cent is
tenslotte ook weer 1 euro en dat is toch weer een bakje brokjes.

Op Donderdag 22 maart 2012
Dans show avond met live muziek verzorgd
Door John Evergreen

Gratis hapjes

Lieve mensen van de klaverjasavond, heel hartelijk bedankt, namens alle viervoeters en medewerkers van het asiel, want o, o wat
zijn zij dankbaar voor alle donaties.
Wij gaan zeker door, en wij hopen
jullie ook, met het steunen van het
asiel, en nogmaals onze hartelijke
dank.

Entree : €. 5,00
Alleen voor leden

Jacques en Marja

Kaart verkoop: Carla
Kruse,

Het resultaat van de donatie s was:
200 kg hondenbrokken
15 zakken puppybrokken
100 Euro voor entingen,gas etc

Thea Rutgers, Carla Kruse. afd.Instuif
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