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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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Ik las in “EL PAÍS“

OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Ik las in EL PAÏS.

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

10.00

12.30

Bibliotheek

13.00

16.00

Entertainment

Eén van de reden, waarom ik zo graag in El Païs lees, is het feit, dat de krant zo’n duidelijke
structuur heeft. Je hoeft nooit te zoeken naar een of andere rubriek. Je vindt ze feilloos, omdat ze
dus steeds in dezelfde volgorde in de krant staan.
(Natuurlijk is de kwaliteit van de inhoud van de krant voor mij de belangrijkste reden om deze
krant te lezen.)

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

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

De lessen Spaans
zijn inmiddels
gestopt.
Deze zullen medio
oktober weer
beginnen.

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

Eén van de rubrieken die ik nooit oversla, is de rubriek “Obituarios”, ofterwijl de
“Overlijdensberichten”. Hetgeen je op deze pagina leest, zijn niet, zoals U misschien zou verwachten, de overlijdensadvertenties zoals we die in Nederland kennen, maar het zijn artikelen
over mensen die zijn overleden.
Nu wil het toeval, dat ik onlangs een in het Spaans geschreven boek kocht, geschreven door een
tot dan toe voor mij onbekende Amerikaanse schrijver, nl. Gay Talese. De schrijver beschrijft in
zijn boek allerlei bekende en soms onbekende personen.
Eén van de personen die hij in zijn boek beschrijft, is een medewerker van de New York Times.
Deze medewerker verzorgt de rubriek.… inderdaad, “Obituarios”. Zijn naam Alden Whitman.
In dit verhaal beschrijft Gay Talese dus over de manier, waarop deze Alden Whitman zijn rubriek “Obituarios” verzorgt.
Alden Whitman was zéér intensief bezig met zijn rubriek, waarvoor hij vooral tijdig zijn informatie verzamelde over bekende en belangrijke personen.
Over deze personen legde hij dan ook een dossier aan, zodat hij over voldoende gegevens beschikte op het moment, dat een bepaalde persoon was gestorven. Veel tijd voor het schrijven
van het artikel had hij natuurlijk niet. Daarom deed hij dan ook alle moeite om z’n artikel snel
te kunnen schrijven op het moment dat dat nodig was.
Zo hield hij mensen in de gaten, als hij zag, dat ze een kliniek bezochten. Zou deze persoon
misschien binnenkort ……??
Ook bekeek hij regelmatig de informatie die hij tot nu toe over een bepaald iemand had verzameld : was de informatie nog relevant of moest ze misschien worden aangepast?
Soms schreef hij zelfs een “Obituario” alvast van te voren……..
Je kon immers maar beter op tijd zijn…….
Ook beschikte Alden Whitman over een lijst van nog in
leven zijnde beroemdheden aan wie hij t.z.t. graag een
“Obituario”wilde wijden.
Al zijn collega’s op de redactie waren druk met wat we
noemen “de waan van de dag”. Whitman niet. Wat hij in
de gaten hield was : el dato final.
Trouwens, sommige beroemdheden schreven liever hun
eigen overlijdensartikel : want wie kon er nou beter over
zichzelf schrijven, dan de betrokkene zelf………….
Ik ben dan wel uw ghost writer

maar wil toch niet te lang wachten....
Gay Talese eindigt dit verhaal met de opmerking, dat de
“Obituarios” van Alden Whitman door zéér velen werden gelezen: door sommigen omdat ze werkelijk geínteresseerd waren in het leven van de overledenen - door anderen, omdat ze een appartement zochten………………..

FESTIVITEITEN???????????
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

April 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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5. In de lijst die volgt zoek je jouw probleem en klik daar met de linkermuisknop op en
het programma probeert het probleem op te lossen.

En zo zijn we weer bezig aan het laatste stukje
voor de Nieuwsbrief van dit seizoen. Als we dan
eens terugkijken en zien wat we dit jaar weer
allemaal gepresteerd hebben, dan is dat toch
prachtig. Zoveel activiteiten die stuk voor stuk
goed georganiseerd waren en in de smaak vielen
bij de leden getuige het aantal deelnemers. Bijna
steeds volle zalen. Perfect gedaan lieve mensen.
Volgend seizoen maar weer.
Intussen zijn we natuurlijk wel op zoek naar de volgende generatie medewerkers op de evenementen-afdeling. Ook de afd. jeu de boules zoekt bestuursleden. Zal wel lukken. Want wie wil nu niet even wat werk verzetten
voor onze club.
Inmiddels zijn er al heel wat leden naar Nederland vertrokken. Jammer
want het mooie weer begint nu pas goed. Ik hoop dat we ze allemaal het
volgend seizoen terugzien.
Wat ons als achterblijvers te doen staat is vooral na te denken over wat
doen we volgend jaar qua evenementen. Hoe kun je nieuwe activiteiten
inbrengen, die voor iedereen aansprekend zijn. Moeten we eens goed over
denken. Want oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, doen we
natuurlijk niet.
Dan moet er boven nog het een en ander geverfd worden en gordijnen
opgehangen; voor de mensen die nog niet weggaan genoeg werk dus.
Maar het is ook gezellig met elkaar iets doen. Kijk maar wat een enthousiaste club de entertainment is geworden. Was eerst een samengeraapt clubje en wat een prestatie hebben zij niet neergezet. Bijna vanuit het niets.
Driewerf hulde.
Op maandagochtend 3 september gaat de club weer open voor het nieuwe
seizoen. Ik hoop U allen met uw vrienden en kennissen dan weer te mogen
begroeten.
Hugo

Lukt het dan nog niet dan moet je helaas een deskundige bellen. Dit was weer voor dit
seizoen. Graag gezond weer terug in september.
Groeten @d Roel@and

Van het Consulaat.
RIJBEWIJZEN
Rijbewijzen waarmee in Spanje gereden mag worden:
-Rijbewijzen afgegeven in landen van de Europese Unie plus de landen IJsland Liechtenstein en Noorwegen.
-Tevens mag men onder bepaalde voorwaarden met rijbewijzen rijden, die afgegeven zijn volgens art. 9
van de Conventie van Geneve of volgens bijlage 6 van de Conventie van Wenen.
-Rijbewijzen van andere landen, die in de Spaanse taal zijn afgegeven, of van een Spaanse vertaling zijn
voorzien.
-Internationale rijbewijzen, die in het buitenland zijn afgegeven volgens bijlage 10 van de Conventie van
Geneve, of volgens het model zoals vermeld in bijlage E van de internationale Conventie van Parijs, in
geval het landen betreft, die deze Conventie hebben onderschreven en die niet zijn aangesloten bij de
Conventie van Geneve.
-Rijbewijzen, die erkend worden in verscheidene internationale conventies, waarvan Spanje ook deel
uitmaakt.
Condities voor de geldigheid
Bovengenoemde rijbewijzen zijn in Spanje alleen maar geldig indien het betreffende rijbewijs nog geldig
is, dat de bestuurder de in Spanje vereiste leeftijd heeft voor een Spaans rijbewijs en dat de houder van
het rijbewijs korter dan zes maanden in Spanje is na aanvang van het resident zijn. Na deze periode van
zes maanden is het buitenlands rijbewijs niet meer geldig en moet de houder een Spaans rijbewijs aanvragen en aan alle vereisten, tests etc hiervoor voldoen. Indien er een overeenkomst bestaat tussen
Spanje en het land van uitgifte van het rijbewijs kan dit rijbewijs omgeruild worden voor een Spaans rijbewijs.
H.E. (Eric) Durieux - Consul
Bron: Dirección de Trafico Tramites y Multas
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Mededelingen

Nieuws van de Computer@fdeling
Beste Leden,

Van de computer@afdeling
In deze laatste editie van de Nieuwsbrief van dit seizoen ga ik jullie
een nuttige tip meegeven, om als je weer thuis bent eventuele
problemen in 5 stappen op te lossen via de Windows Probleemoplosser.
Hoe kom je daar. Het makkelijkst is de:
1.
Windows-toets in te drukken.
Deze zit links onder naast Alt.
2.

3.

Onmiddellijk zie je het startscherm met rechts in het
donkere gedeelte de tekst Configuratiescherm, waar op
je met de linkermuisknop klikt. Let er wel op dat er
rechts van het scherm voor Weergeven op: categorie
is gekozen. Weergeven op grote of kleine pictogrammen kan ook maar dan gaat het iets anders.
In dit scherm kies je onder Probleemoplossing de 3e
regel
Problemen detecteren en oplossen.

Vroeg u zich ook af wie die jonge meid was die af en toe
rond liep op de vereniging?
Dat was ik, Mirjam Verbaas, studente culturele antropologie
uit Nijmegen. Voor mijn studie wilde ik meer te weten komen over Nederlandse overwinteraars in Spanje. Ik was
onder andere geïnteresseerd in de motieven om te overwinteren, de activiteiten en de sociale contacten onderling, met
Spanjaarden en andere nationaliteiten. Ook was ik benieuwd
naar reacties op bepaalde beeldvorming in de media. Waar
beter te beginnen dan bij de Nederlandse Vereniging Costa
Blanca?!
De eerste keer werd ik zeer hartelijk ontvangen op een koffieochtend. Ik kreeg een rondleiding van voorzitter Hugo, kon
gelijk meedoen met jeu de boules en heb ´s middags prachtige kaarten gemaakt. Na deze ochtend volgden er nog meer,
zoals de Valentijns Puzzeltocht en de entertainmentavond.
Via via ben ik onder andere ook nog bij de camping en de
kerk geweest.
Ik heb gemerkt dat het een gezellig vereniging is, waar veel
mensen zich met hart en ziel voor inzetten. Tot slot wil ik
iedereen, en in het bijzonder Thea, heel hartelijk bedanken
voor de gastvrijheid, openheid en gezelligheid!
Vriendelijke groeten, Mirjam Verbaas
mirjam.verbaas@gmail.com

Even een bedankje voor jullie medeleven

4.In dit scherm kies je aan de linkerkant de tweede optie: ¨Alles weergeven¨

Heel hartelijk wil ik de ziekenboeg en speciaal Carla
en Gerrit Kruse bedanken voor het sturen van kaarten
en de nieuwsbrieven tijdens mijn ziekte in Nederland
en het bloemetje bij thuiskomst in Spanje.
Maar tevens wil ik ook de clubleden, die mij kaarten
stuurden of e-mails bedanken. Het doet je geweldig
goed, als je in Nederland verblijft tijdens je ziekte, dat
er vanuit de club in Spanje, zo met je wordt meegeleefd, dat voelt als een warme deken om je heen.
Heel blij zijn Harry en ik, dat het weer zo goed gaat,
dat we terug konden keren naar Spanje. We hopen hier
weer een fijne tijd te hebben.
Nogmaals hartelijk dank van
Harry en Nel Arends.
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De Verliefde Ansjovis
Dit voorjaar heb ik jou ontmoet
in de Atlantische Oceaan.
Ik herinner het mij nog heel goed,
het was bij volle maan.
Ik stond meteen in lichterlaaie,
je was wel vinnig … maar charmant.
Ik was voor zo’n ‘maanvis’ wel te paaien
dus op, naar het Verdronken Land.
Ik weet, dat toen je mij onderweg vertelde
dat je mij heel aardig vond
en wilde trouwen in de Schelde,
het water in m’n ogen stond.
Na een reis van vele weken
kwamen we in de Goudmijn aan.
We hadden er al naar uitgekeken
of er ‘Erehagen’ zouden staan.
We zagen er twee en gek van zinnen
zwommen we daar tussen door.
Het feest kon eindelijk beginnen,
maar men stak daar toen een stokje voor.
De hele bruiloft viel in duigen,
tegenspartelen had geen zin
en met duizenden getuigen
dreef men ons het fuikgat in.
Heb je’t ooit zó zout gegeten?
Ergens is er toch iets mis.
Heel de wereld mag nu weten
dat de weer ’t einde is.
Ingezonden door Harry Arends
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Evenementen Kalender
2012
8 april
30 april

Paasbrunch
Koninginnedagbarbecue

16 mei

Pick-nick

Las Rejas Benidorm
Hoera, die is weg

zo gemakkelijk is golf

heren flight 1

met z’n allen aan het putten

Bart Kieken
1e prijs heren
heren flight 2

Ook geïnteresseerd ?

Yvonne Roeland 1e prijs dames
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Geef je op voor de volgende keer.
Bij : Ad Roeland:
adespana@telefonica.net
of : Bart Kieken:
bart.kieken@telefonica.net

Harry in Aktie in de bunker
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Entertainment
Entertainmentshow groot succes!
Op 25 en 26 februari eindelijk dan het lang
verwachte optreden van de entertainmentgroep.
Afgaand op de diverse reacties mogen we
terugblikken op een geslaagd optreden.
Dit is vooral te danken aan de enorme inzet van de deelnemers, niet een uitgezonderd.
Ook een bijzonder compliment aan
Rinus Bak en John de Kievith,die door
samen bijtijds de handen in een te slaan
bijgedragen hebben aan dit succes.
Er is lang getwijfeld,of deze groep in
staat zou zijn,het succes van vorige
optredens te evenaren het antwoord is
hierbij geleverd.
Ik voel het dan ook als een grote
eer,dat ik aan deze groep leiding heb
mogen geven.
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle
deelnemers die aan dit gebeuren hebben meegewerkt.
Daarnaast dank ik het bestuur van de
NVCB voor hun medewerking,Margaret
deVree, voor haar ideeën en uitvoering
daarvan en de leden van de evenementengroep o.l.v. Bert Blom voor hun goede zorgen tijdens de pauzes en na het
optreden en de leuke geste van de
voorzitter Hugo Schenk aan alle deelnemers van de voorstelling.
Rest mij nog mijn medebestuursleden te
danken voor hun steun gedurende de hele periode
van voorbereiding
Op naar een nieuw seizoen,
Frank van der Swaluw
Er zijn van de uitvoering video-opnamen gemaakt, die bnnenkort op DVD beschikbaar komen. Hier alvast een uitgebreide foto-impressie
voor hen die de uitvoeringen moesten missen.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2011
Dames en heren, ik breng u het verslag van de secretaris; officieel heet dat ´de rekening
en verantwoording van de activiteiten in het afgelopen kalenderjaar´. Ik heb het jaren
geleden leren kennen als een opsomming van de activiteiten van onze afdelingen in het
voorafgaande jaar.
Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom de secretaris van uw Hoofdbestuur
rekening en verantwoording aflegt van de activiteiten in het afgelopen kalenderjaar,
want de afdelingen van de NVCB zijn binnen ruime grenzen autonoom, zodat het niet
aan de secretaris van het Hoofdbestuur is om daar rekening en verantwoording over af
te leggen: dat zou iedere afdeling afzonderlijk moeten doen. Maar tegenover wie
moeten zij zich dan wel verantwoorden ? De leden van hun eigen activiteit ?: Ja,
vanzelfsprekend, maar dan wel in hun eigen afdelingsvergaderingen en niet in de ALV.
De andere NVCB-leden ?: Nee, bepaald niet nodig: die hebben er niets mee te maken
zolang ze er niet voor hoeven te betalen.
Dit agendapunt is dus een volstrekt onnodig en overbodig agendapunt, het past dan ook
bijzonder goed bij mij ! Maar, .. omdat dit al sinds mensenheugenis in de agenda´s van
de voorgaande ALV´s stond, staat het er dus automatisch wéér in. Wanneer dat ooit is
begonnen heb ik in de lange historie van onze vereniging niet kunnen vinden. Ook heb
ik noch in de Statuten, noch in het Huishoudelijk Reglement een bepaling kunnen
vinden, die een verslag van de secretaris noodzakelijk maakt.
En omdat een ellenlange opsomming van alles wat in het afgelopen jaar gebeurde saai
en niet erg ter zake is, heb ik bij mijn aantreden met deze traditie gebroken. Ik vond het
saai en onnuttig en een remedie om de ALV niet te bezoeken. Maar ik zag wel
voldoende redenen om een zegje te doen.
Daarom heb ik bij mijn aantreden in 2009 een andere richting proberen te geven aan het
verhaaltje van de secretaris: een SOCIAAL JAARVERSLAG.
In een traditionele jaarvergadering wordt verslag gedaan over de financiën in het
voorgaande jaar en de koers voor het komende jaar. Werk voor de penningmeester dus.
Die heeft daar een enorme hoeveelheid arbeid in zitten en mag trots zijn op het resultaat
van zijn rekenkunsten, en hij beseft bovendien, dat u weinig notie heeft van wat hij
allemaal achter de schermen voor u gedaan heeft, wat eigenlijk best wel frustrerend
voor hem is.
Naast het financiële hoofdstuk past een sociale paragraaf en aldus heb ik indertijd een
nieuwe invulling gegeven aan dit oude en onjuiste agendapunt. Ik stel voor om in de
toekomst dit agendapunt te hernoemen in: SOCIAAL VERSLAG BETREFFENDE
HET AFGELOPEN KALENDERJAAR. Mocht u liever luisteren naar een opsomming
van gepasseerde evenementen, dan mag u nu de hand opsteken.
In 2009 heb ik nagenoeg alle aandacht gericht op de geweldige saamhorigheid bij al het
werk, dat samenhing met het betrekken van onze nieuwe behuizing hier beneden. Als u
overigens de foto´s van toen zou leggen naast het plaatje van nu, zou u nauwelijks
kunnen geloven, dat wij over dezelfde ruimte spreken. Dat was een ongeëvenaarde
prestatie, die de teamgeest van onze club weerspiegelt.
Pagina 9

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

April 2012

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

April 2012

In 2010 kon ik mijn verhaal niet persoonlijk aan u kwijt, omdat een gecompliceerde
enkelbreuk mij aan Nederland bond. Annemarie van Kol beschouwde toen namens mij
met u ons jubileumjaar. Maar 2009 was niet alleen een grandioos jubileumjaar, het was
ook het jaar, waarin heel veel dingen veranderden in zo een razend tempo, dat het
nauwelijks meer een evolutie was en meer op revolutie leek.
De nieuwe structuren leidden helaas ook tot wrijvingen en schijnbare aantasting van
bestaande posities binnen de NVCB. Toen heb ik hier een waarschuwende vinger
opgehouden, want in een mand met de mooiste appels kan één enkel exemplaar het
hele mandje verzieken.
In 2011 mocht ik mijn verhaal zelf vertellen, alhoewel mijn conditie toen aanmerkelijk
minder was dan nu. Ik was dan ook beslist niet gekomen als de zojuist genoemde
wrijvingen niet geëscaleerd waren. Dan had Annemarie het weer mogen opknappen.
Maar...,Waar het jaar 2010 een mooie progressie vertoonde van de nieuw ingeslagen
weg, dreigde de sfeer aangetast te worden door een enkeling, die zich niet kon passen
binnen de nieuwe structuren. Binnen een vereniging van leden voor leden door leden
werd dit een onhoudbare situatie, waaraan wij begin vorig jaar een eind hebben moeten
en kunnen maken.
En dat was dus het begin van het afgelopen jaar, het jaar, waarover ik u over ga
vertellen. Een jaar van consolidatie, een jaar van blije mensen, een jaar waarin iedereen
zich zoals gewoonlijk inzette voor de NVCB. Maar eigenlijk een jaar, waarin wij geen
bijzondere dingen deden, anders dan wat we gewend zijn te doen: namelijk een
vereniging zijn met een uniek karakter namelijk een vereniging ván leden, vóór leden
en dóór leden. Een vereniging, waarbinnen naast onze onvolprezen Ana, die het hier
schoon probeert te houden, alleen de lerares Spaans bezoldigd is.
Eigenlijk een heel rustig jaar na alle strubbelingen van voordien. Bijna saai, zo rustig,
na alle acties en veranderingen in de laatste 3 jaar.

Aitana

En toen gebeurde er gelukkig weer iets moois: Wij kregen een nieuwe afdeling
´Entertainment´, die het afgelopen weekeinde op meer dan fantastische wijze bewezen
heeft van groot kaliber te zijn. En de initiatiefnemers van deze afdeling zijn ook de
oprichters van de jongste loot aan de tak van de NVCB-activiteiten: de afdeling
Bowling. Vanaf deze plek grote hulde aan Frank van de Swaluw !
Maar ook begon het meer en meer duidelijk te worden, dat door de groei er meer
aandacht besteed moet worden aan de interne communicatie. Want de NVCB is
gegroeid van servet tot tafellaken en nagenoeg alles is nu hierop aangepast.
Het jaar 2012 moet het jaar van de interne communicatie worden, zodat er een betere
stroomlijning van informatie ontstaat binnen de vele geledingen, die de vereniging
kent. De koers is uitgezet en een begin is gemaakt. Het vervolg hoort u uiterlijk
volgend jaar tijdens de ALV.
Ik dank u voor de aandacht.
Februari 2012 Folkert Goedkoop secretaris
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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.

April 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
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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

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

Er gaan, daar waar wij bij wonen, altijd wel geruchten de rondte. Soms geroddel en
achterklap en gelukkig ook gezellige beslommeringen. De laatste die ik hoorde was,
dat wij, Miep en ik dus, binnenkort Spanje zouden verlaten om daar niet meer terug
te keren.
Wij zouden het gehad hebben, zoals dat heet. Een geruststelling of een tegenvaller;
– we gaan 19 april weer voor wat maandjes naar Holland en komen beslist terug
naar ons ¨casa madera¨. En daarover wil ik deze maand even mijn hart luchten.
Steeds meer mensen kijken verwonderd onder het nieuwe boogje door en vragen
zich al of niet jaloers af, wie daar woont en ook wel onder welke voorwaarden. Wij
wonen daar op het achtererf van de NVCB. Voordat zulks mogelijk was diende er
een kolossale opruiming plaats te vinden, waar Miep en ik maanden aaneen mee
bezig zijn geweest.
De NVCB kon verder best wel een conciërge met waakzame capaciteiten gebruiken
en we mochten er komen wonen. We kochten een grotere caravan en vervingen de
Engelse voortent na een verschrikkelijk nat seizoen, door een houten. In den beginne
betrof het een gratis standplaats voor werkzaamheden die daar volop aanwezig
waren. Later werden de werkzaamheden en ook de werklust wat minder en gingen
de partijen volwassen om de tafel en werden het eens over nieuwe voorwaarden.
Te weten; Aart en Miep blijven een beetje bewaken, een beetje conciërge, altijd
behulpzaam en nuttig in de buurt. Maar gelijktijdig vonden we de verhouding werk
versus jaarplaats niet meer kloppen en betalen nu een maandelijkse tegemoetkoming
in de kosten. En nu willen veel leden weten 'hoeveel' en dat vertellen we lekker niet.
Dat blijft het geheim van Spanje. Want de één vindt iets te veel en de ander vindt
hetzelfde te weinig.
Verder heb ik nog wel iets te vertellen en als de redactie dat goed vindt; – elders in
deze nieuwsbrief.
Aart
n.b. Ik schrijf mijn maandelijks KWOONDERBIJ, als de nieuwsbrief even niet
verschijnt, gewoon ook door op de NVCB –website: www.nvcb.net

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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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 28

Gezond houden van je darmstelsel
Gezonde darmen zijn darmen die minimaal 1x per etmaal
ontlasting produceren, geen diarree,harde ontlasting, buikpijn,winderigheid, of ander ongemak veroorzaken.
Oude geneesheren weten nagenoeg alle klachten aan de conditie van de darmen zie
hun uitspraken:
“Ziekte zetelt in de darm”
“Niet wat we eten maar wat we verteren komt ons
ten goede”
“De in de darm ontstane vergiften maken de mens
vroegtijdig oud, ziek en lelijk”
De meest krasse “De dood begint in de darmen” is
een uitspraak van Dr F X Mayr een Oostenrijkse
arts (1875-1965) die baanbrekend werk heeft verricht
v.w.b. het spijsverteringsstelsel, vooral de darmen.
De Mayr-darmreiniginskuur …..en daarna gezonder
leven. Hij is de grondlegger van de naar hem genoemde diagnostiek en therapie. Zijn geniale geneeskundige denkbeelden waren hun tijd ver vooruit.
Eigenlijk is hij de grondlegger van de darmreinigingskuren en hij wist wel waar hij het over had. Een
van zijn leerlingen, Dr Erich Rauch, (1922-2003)
heeft over zijn werk een aantal boeken geschreven o.a. “De darmreiniging volgens Dr
F X Mayr” Deze boeken worden nog steeds verkocht. De darm bestaat uit twee onderdelen,de dunne darm en de dikke darm die allebei een totaal andere rol spelen. Het
voedsel komt via mond, slokdarm en maag eerst in de dunne en daarna in de dikke
darm terecht. Samen het spijsverteringsstelsel Op de reis door dit stelsel ondergaat het
voedsel allerlei bewerkingen, waarna de belangrijke voedingsstoffen vrijkomen en
door de dunne darm in het bloed worden opgenomen. De onverteerbare resten van het
voedsel komen in de dikke darm terecht en worden uiteindelijk als ontlasting afgevoerd door de anus. Het spijsverteringstelsel is geplooid waardoor het een totale opp.
heeft van 300 m². In de darmen leven meer dan 100 miljard bacteriën waarvan de
verschillende soorten met elkaar in evenwicht moeten zijn. De werking van de darmen berust voor een groot gedeelte op de aanwezigheid van deze bacteriën. De bacteriën helpen niet alleen bij de voedselvertering maar reinigen de darmen,zorgen voor
afweer van vijandelijke stoffen, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt.
Pagina 14

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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Bovendien produceren ze bepaalde vitamines
en bevorderen de opname van mineralen,stimuleren de darmperistaltiek en stimuleren de fermentatie van onverteerbare voedselbestanddelen.
De bacteriën in de darmen spelen dus een zeer
grote rol om je darmen gezond te houden, een
goede darmflora te hebben.
Daarom is een reinigingskuur/vastenkuur gevolgd door een probioticum kuur een zeer
goede zaak.
De darmflora wordt verstoord door stress, verkeerde voeding, infecties, medicijnen
en leeftijd.

www.eurocarslanucia.com

Bij verkeerde voeding denken we aan
1.
Veel gebruik van suiker, witte meelproducten(wit brood) teveel koffie, alcohol,nicotine, en fast food (Kant en klaar producten)
2.
Veel vlees, vooral rood vlees
3.
Gebrekkige hygiëne van de keuken,het bestek en verontreinigingen van voedingsmiddelen
4.
Eenzijdige voeding voorkomend bij studenten en ouderen
5.
Gifstoffen op de voeding en in de omgeving
6.
Te weinig vezels. Gebruik van vezels verhoogt het aantal bacteriën van de
flora
7.
Langdurig gebruik van laxeermiddelen
8.
Te weinig water drinken. Per dag is 1.5 tot 2 lt. water en/of kruidenthee nodig.
Bij koffie drinken moet je weer meer water drinken, koffie telt dus niet mee
als water!
Ik wil bij dit artikel verder ingaan op het eten van voldoende vezels. Vooral bij ouderen komt het nogal voor dat men te weinig vezels eet met alle gevolgen van dien.,
zoals constipatie.
Hoe eet je vezelrijk?
In je stukje vlees en in kaas vind je ze niet. Wel in onbewerkte plantaardige producten. Ook in wit meel en gepolijste rijst zit haast geen vezel meer.
Je vindt ze in de vliesjes van de granen bijv. van de tarwe, dus o.a. in volkoren brood. Ook komen ze voor in gedroogde peulvruchten zoals erwten
bonen en linzen. Ook in gedroogde vruchten zoals dadels vijgen en abrikozen. Ofschoon vezels niet of nauwelijks verteren, geven ze wel stevigheid
en volume aan de voedselbrei. Waardoor de beweging in de darmen bevordert wordt en daardoor een snellere stoelgang Ook nemen ze vocht op net
als een spons waardoor de ontlasting soepel
(Verder op pagina 17)
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Afdeling Biljarten

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco’s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.
Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
Pagina 16

Nogal wat leden vertrokken per einde van de maand weer
naar Holland. Dat betekent dat de overblijvers gezellig bij
elkaar kruipen. Zo vervalt gerust een avond om de andere
avond op te vullen. Dat is ook altijd aan het begin van het
seizoen het geval. Dan maken ze eerst 1 avond van de 3, tot
een maandje later weer alle 3 de avonden vollopen.
Wat mij ook opvalt is het feit dat de maandag- en vrijdagmorgen samen met de computerafdeling zo geweldig gezellig
door 1 deur kunnen. Alle lof voor het wederzijdse begrip dat
de leden van de verschillende afdelingen voor elkaar op brengen. Een teken dat veel
makke schapen in 1 hok kunnen.
En er ging deze week een stem op, kwam mij ter oren, dat de zaterdag -morgen in de
toekomst het gezelligst gaat worden. Als vaste vrijdag-avond biljarter lijkt me dat sterk.
En ik hoorde mensen van de woensdag-avond hetzelfde zeggen. De donderdagavond is
een beetje verdrietig door het wegvallen van hun grote animator Harry Kaneman, maar
dat trekt wel weer bij.
De 'moyennesprong' – prijs voor de grootste klimmer op de vrijdagavond – is gewonnen
door Rob Bakker. Ja, dezelfde die ook al het afdelingskampioenschap op 18 februari j.l.
naar zich toe trok. Dan ga ik halverwege deze maand weer naar Holland en kom
augustus/september weer terug.
De jaarvergadering van de afdeling biljarten gaat het nieuwe seizoen plaats vinden
ergens in december a.s.
Als deze nieuwsbrief een paar maandjes niet verschijnt, verwijs ik naar de website van
de NVCB.....WWW.NVCB.NET
Ook daar zal ik jullie maandelijks op de hoogte proberen te houden van alle akkefietjes
die mij ter oren komen.
Aart Krijgsman.-voorzitter.

Bedankt!
Bij deze willen wij, Marja en Jaques jullie bedanken
voor de ondersteuning van het asiel in La Nucia.
De fooienpot, eigen en andere donaties maakten in
totaal 205 euro en dat hebben we weer omgezet in
hondenbrokken. 240 kilo voor de grote honden en 75
kilo puppiebrokken voor de kleintjes.
Ik ben met een van de clubleden op de carretera geweest en daar hebben we korting bedongen.
Nu u begrijpt wel de gezichten in het asiel als je met een kofferbak en achterbank met brokken
komt. Deze mensen zijn u en ons zeer dankbaar en we hopen dat u ons blijft steunen want dat is
hard nodig. Ook als u oude handdoeken, plaids heeft kunt u die op m,aandagavond afgeven aan
de bar.
Heeft u er verder nog vragen over bel gewoon naar Jaques of email naar mij, helaas staat het
adres fout in de gids, het moet zijn: bertjacques2@gmail.com
Lieve mensen, bedankt namens de vrijwilligers van het asiel en de viervoeters daar.
Marja en Jaccques
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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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waardoor een snellere stoelgang plaats vindt. Ook nemen ze vocht op, net als een spons,
waardoor de ontlasting soepel blijft. Dus veel redenen om voldoende vezels te eten. Je
hebt ongeveer 30 á 40 gr per dag nodig.
Om enig idee te krijgen, hier een kleine tabel.
Je kunt op Google uitgebreidere tabellen voor voedingsvezel vinden.
Mocht je te weinig vezel binnen krijgen dan is een goed alternatief om tijdelijk Colon Clean te gebruiken altijd een half uur voor de maaltijd.

Voedingsmiddel

Eenheid

Gram

Voedingsvezel gr.

Bruin of volkorenbrood

1 snee

35

3

Witte brood

1 snee

35

1

Krentenbrood volkoren

1 snee

35

2

Knäckebröd vezelrijk

1 snee

10

2

Roggebrood donker

1 snee

50

3

All Bran ontbijtproduct

5 eetlepels

25

7

Cornflakes

5 eetlepels

25

1

Zemelen

5 eetlepels

25

11

Broccoli

3 gr lepels

150

4,5

Linzen e.d.

3 gr. lepel

150

18

Gekookte groente

3 gr. lepel

150

3

Bessen

1 schaaltje

100

7

Sinaasappel

1 stuks

120

3

Vijgen gedroogd

3 stuks

60

11

Dit was dan weer de laatste van dit seizoen. Ik wil jullie bedanken voor de
vele leuke reacties en tot volgend jaar.

www.asesoria-flores.es
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Mary Robbe Mestemaker
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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.





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!




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 reis-annuleringsverzekering
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.

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

Jaargang 34

April 2012

Overige faciliteiten:
 Algemeen Röntgenonderzoek
 Mammografie
 Osteoporose onderzoek (DEXA)
 Echo onderzoek
 E.C.G.
 Longfunctie
 Trombosedienst
 Laboratorium

Nieuwsbrief NVCB
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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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Allerlei

Bridge cursus.

Schildersclub buitengaats

Half november starten wij opnieuw met een bridgecursus voor beginnelingen.
Zoals iedereen weet is bridge een aangenaam kaartspel waarmee heel wat logica en
geheugenwerk is gemoeid.
Wil je later, na de opleiding, leuke en spannende kaartmiddagen op de NVCB hebben
leer dan de basisregels van het spel.
De opleiding duurt 2 x 6 donderdagmiddagen telkens vanaf 14.00 uur in ons
clubgebouw van de NVCB.
Wij hebben Ans en Wim Bijsterveld bereid gevonden om deze bridge lessen,
bij voldoende deelname, te geven. Lidmaatschap van de NVCB is gewenst.
De kostprijs van deelname aan de kursus is 1euro per les p.p gebruik van cursus
materiaal en kopieën in begrepen.
Verder is benodigdhet basis boekje van Berry Westra, "Nederlands kampioen bridgen",
¨Bridge in een flits¨, 14,95 euro.
Dit kunt u in Nederland kopen maar u kunt ook Ans en Wim bellen dan brengen zij het
desgewenst voor u mee. tel. 0031 (0) 172 409 971.
Inschrijven voor de lessen kan op maandagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur bij
Corrie van der Vlies of bij andere gastvrouwen die dan aanwezig zijn.

Op Dinsdagochtend 6 Maart gingen we met
onze schildersclubje heerlijk buiten
schilderen. Margaret had de koffie al in de
kofferbak en zo gingen we naar het
haventje van L olla. Wat een heerlijk
plekje.
Eerst natuurlijk koffie en genieten van de
zon, zee en
uitzicht. Het was moeilijk te
starten en eerlijk is eerlijk de resultaten
zijn nog geen tentoonstelling waard maar
wat hebben we genoten.
Na afloop een heerlijk drankje bij dat
schattige terrasje daar en natuurlijk het
nabespreken van de resultaten (ahum)
Maar de tijd van opstappen kwam naderbij
en zo hadden we een heerlijk nuttig
ochtendje werken achter de rug.

Elly

Corrie

AVA

Bridgeuitslagen februari 2012/maart 2012

Ladderwedstrijd
Gijs Dorrenboom

Fien Kievits

reguliere Competitie
21-2-2012

1110,07%

A Ine Kuijer en Ans de Geus
B Hans en Ineke Praalder

60,42%
67,56%

23-2-2012

1142,54%

Nelly en Gerard den Hoedt
Nelleke Vegter en Rolamd van Daele

62,85%
62,85%

Lena Schouten

28-2-2012

1150,56%

A Nelly en Gerard den Hoedt
B Henk Lubbersen en Antoinette Altena

56,77%
74,38%

Corrie van der Vlies

2-3-2012

1183,14%

Ben Beek van Zijl

6-3-2012

1100,20%

Joke van Duyn

9-3-2012

969,37%

Corrie van der Vlies en Jose Smit
Ans en Wim Bijsterveld

62,20%
62,20%

Bep Lubbersen

13-3-2012

1001,27%

A Nelleke Vegter en Rolamd van Daele
B Fien Kievits en Hannie de Vries

65,00%
69,58%
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Tessa Honhoff en Rietje van den Oudenrijn
A Hannie de Vries en Fien Kievits
B Harry Vink en Theo Eng

67,97%
62,50%
69,27%

Daar waar alle afdelingen en activiteiten elkaar ontmoeten om het hoofdbestuur van
advies te dienen.
Op 15 maart jl., kwamen zij met zijn/haar 12en bijeen voor een positief overleg. Vol
met goede ideeën gingen ze na precies twee uur weer uiteen.
Intussen is de ava weer uitgenodigd door het hoofdbestuur om op 10 april dat alles
zo goed mogelijk ineen te schuiven.
Ik heb nog wel een verzoek van de redactie van deze nieuwsbrief. Een verzoek dat
ik niet heb behandeld op de vergadering. Vooral ook omdat er nogal wat nieuwe
gezichten bij waren. Het verzoek van de redactie; – MOGEN WIJ VAN ALLE
AVA – LEDEN HET EMAILADRES?
Dus willen alle ava leden zo vriendelijk zijn dat te sturen naar redactie@nvcb.net
Verder wil ik ook op deze plek uw aandacht vragen voor de website van de nvcb.
Vooral omdat de nieuwsbrief een poosje stopt en wij iedereen zo graag op de hoogte
houden. Dus geachte ava leden, verstuur maandelijks een nieuwtje naar de
webmaster van de site: info@peterroeland.com
Trouwens mijn voorzitterschap van de AVA stopt op 19 april 2012. Bedankt voor
het vertrouwen en veel ava plezier in de toekomst.
Aart Krijgsman.-voorzitter AVA
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