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In deze Nieuwsbrief o.a:
- Opening seizoen met een
Open Huis op 7 oktober!
- Clubreis Sevilla 5 november.
- Instuif: Fiesta España ! 18 okt.
- Vele nieuwe evenementen!
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DIRK SMIT

Oktober 2012

Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden







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

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

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

10.00

12.30

Bibliotheek

13.00

16.00

Entertainment

13.30

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

11.00

Introductielessen Publisher - Trudy Visser

11.30

12.30

Workshop wenskaarten Pasen - Trudy Visser

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

19.00

Bridge

Woensdag

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

De Windows computerlessen
kunnen alleen worden gegeven
bij voldoende medewerkers en
belangstelling!
.
De iPad lessen zijn op
vrijdag mogelijk op een
andere tijd.

10.00

11.30

Fotobewerking

12.00

13.30

Internet + Email

13.30

15.00

Bridgeles

14.00

15.00

Computerles Beginners

15.30

16.30

Computerles Gevorderden

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

12.00

1300

iPad les.

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met Hans en Willem clublokaal

Dinsdag

Donderdag
De lessen Spaans zullen 11
oktober weer beginnen.

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

Oktober 2012

SEIZOEN 2010-2011

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:

Margje v/d Linden
Aart Krijgsman
Jose Smit

966 880 409
652 279 674
965 882 173

Bridgeles
Computers:
Evenementen:
Gastvrouwen:

Els van Meerten
Ad Wolfs
696 763 587
Bert Blom
966 866 619
Nel Arends, Corrie v.d.Vlies, Bep Pronk,
Thea Rutgers, Lena Schouten, Carla Kruse
Reserve: Mary Robbe

Hobby:
Instuifsoos:
Jeu de Boules
Klaverjassen:
Entertainment
Spaanse les:

Marianne Heinsius
Carla Kruse
Hanneke Verkuil
Lia Oversloot
Frank van de Swaluw
contactpersoon Nel Arends
Docent: Hedwig de Jong

Tekenen/Schilderen wo: Els Reniers
Tekenen/Schilderen di: Margaret de Vree
Kuieren:
Wil Korthof
Technische dienst
Bart Kieken
Voorzitter A.v.A
vacant
Team Redactie Nieuwsbrief Email
redactie@nvcb.net
Advertenties

Joop Robbe

Hugo Schenk

Vice voorzitter

654 124 991
630 110 762
662 615 194
966 881 630

965 844 067
966 867 333
691 037 339
965 888 479

jooprobbe@gmail.com 965 846 674

Ziekenboeg
HOOFDBESTUUR John Sterk

Voorzitter

966 875 762

965 846 674

Tel: 966 866 608
Mob: 625 480 883

huugschenk@hotmail.com

Bart Kieken

Tel:965 888 479

bart.kieken@telefonica.net

Secretaris

Folkert Goedkoop

Tel: 619 928 732

goedkoop.folkert@orange.nl

Penningmeester

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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Van de Voorzitter
Gelukkig dat jullie er ook weer allemaal zijn.
Kan het seizoen eindelijk weer beginnen.
Wat heb ik er naar uit gekeken. Is die er weer
en hoe zou het die vergaan zijn? Helaas hebben we van een aantal mensen ook voorgoed
afscheid moeten nemen. We hebben gedurende de drie maanden dat we in Nederland waren vijf crematies bijgewoond. We hebben
haast heel Nederland gezien. Er waren zeer trieste bij. Van mensen
die je heel dierbaar waren. Van wie je echt niet had verwacht, dat ze
ineens weg waren. Zoals ik al zei, zeer triest en niet terug te draaien.
Dan heb ik toch wat nieuws te melden. We hebben van de dame, die
namens het ziekenhuis IMED Levante, de internationale betrekkingen
verzorgt, een aanvraag gekregen om op de club op de eerste maandag
van de maand van 10 tot 12 uur een spreekuur te mogen houden. Zij
wil daar de evt. vragen die de leden hebben over repatriëring, verzekeringen etc. gelijk beantwoorden. Lijkt ons een goed plan. Dus de 1e
maandag van de maand van 10 tot 12 uur zit Celeste Faber (Ned.
sprekend) op de club te wachten op uw vragen.
Ook gaan we het nieuwe seizoen met een nieuw team van vrijwilligers van start. Annemarie Doesburg Lanooy neemt hier het voortouw.
Wij wensen haar en haar team veel succes.
Ook dit seizoen zal de bibliotheek weer een aantal boeken ter verkoop
aanbieden. Ze liggen op het tafeltje naast de piano. Let wel. Deze boeken zijn te koop, niet te huur of om te ruilen. De prijs van het boek
staat op de kaft en het geld moet in het potje dat er naast staat.
Hugo

Thea Rutgers en Ank Akkermans willen de mensen die een dierbare verloren hebben
en de crematie of begrafenis in Spanje laten plaatsvinden, in de gelegenheid stellen om, in
overleg met U, eventueel na de plechtigheid in het clubgebouw de mensen iets aan te bieden.
Zij zullen dit voor dan voor U verzorgen.
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Mededelingen
Lieve kaartvrienden
Met onze grote en kleine zorgen ,zijn we weer de zomer
doorgekomen ,waar de gezondheid wel op de 1ste plaats
komt,want daar moeten we het
van hebben .
Het nieuwe seizoen is al weer
begonnen , en hopen er ook
weer een heel gezellige tijd
van te maken op de maandag
avond.
Met mijn vaste mensen , zoals
Marja achter de bar en hopelijk ook Sjack ,maar die komt
later en laten we vooral Ank
niet vergeten die altijd maar
weer voor de heerlijke hapjes
zorgt.
Wij willen op maandag 1
Oktober weer starten.
En hopen dan ook dat alle
kaarters er weer zijn ,en natuurlijk zij de nieuwe mensen
ook altijd hartelijk welkom.
De zaal is open vanaf 19.30
uur ,en we starten om
20.00uur
Altijd graag om 19.45 uur
uiterlijk aanwezig te zijn .
Mochten er mensen zijn die
een ander kaartspel op deze
avond willen doen , wel altijd
zelf zorgen voor 4 personen ,
want hier kan ik niet voor zorgen .
Maar zijn er andere suggesties, laat het mij dan weten ,
ben ook ieder maandag ochtend op de club aanwezig
Allemaal alvast hartelijk bedankt
Lia

Dank!
Op 27 april ll. kreeg Nicole een zware
hernia-aanval in de N.V.C.B.
Zij werd met de ambulance overgebracht
naar Hospital Clinica Benidorm waar ze
1week verbleef .
Hierbij danken we allen die haar de eerste
zorgen toedienden , evenals diegenen die
haar in de kliniek bezochten .
Een bijzondere dank aan " de ziekenboeg
" o.l.v. Carla en Gerrit Kruse .
Roland en Nicole Van Daele - Coen
NIEUWS VAN DE ZIEKENBOEG
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en
hebben gemerkt dat men
staat te trappelen om weer met haar of zijn
aktiviteiten te beginnen.
Wij hebben in onze ER ZIJN NOG LIJST negentien
alleen staande.
Deze leden willen wij een ektra veiligheid geven
zo van als er iets gebeurd/
Ik heb afgelopen zomer kontakten gelegd met de
thuis zorg,en heb de indruk dat er een mogelijk
bestaat om daar op verder te gaan,Zij werken een
systeem uit en komen daar eind oktober op terug
om dat verder uit te diepen.
Er moet een systeem uit komen dat als plotseling
wat gebeurd er alleen een knopje ingedrukt moet
worden om hulp te krijgen
Wij houden u op de hoogte John Sterk
Carla & Gerrit kruse/
Pagina 7

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Oktober 2012

Evenementen Kalender
Seizoen 2012-2013


7 oktober open dag



18 oktober Fiesta avond



17 november Bingo Middag / Avond



24 november Winter Fair



5 december St. Nicolaas viering



21 december uitslag loterij ( 24 nov. Start verkoop loten )



25 december Kerstinloop



31 december Oudejaars viering



19 januari Bingo Middag of Avond



27 januari Spaanse middag ( paella maaltijd )



10 februari Theo Muilenboom toernooi ( jeu de Boule)



17 februari Valentijnsrit



22- 23- 24 februari Entertainment uitvoeringen



17 maart Thema Maaltijd ( b.v. Een Hollandsche Middag )



31 maart Paasbrunch



21 april Barbeque



30 april Koninginnedag v.a. 9.30 u.

Zoals u wellicht weet zijn deze evenementen altijd een voorlopige planning.
Maar wel zo zeker dat u ze alvast in uw agenda kunt zetten!
Het ligt in de bedoeling nog enkele evenementen extra te gaan doen zoals;
Lady's day, een filmmiddag,
of bijvoldoende belangstelling ..... Dansavond met Diner dansant!
Verder denken we aan:
Excursies o.a. Wijnproeverij, turn fabriek, eiland tabarca etc. Stijldansen / Salsa /
Linedance, Rommelmarkt ten bate van de club. Kooklessen 1 x per maand.
Fiftyfit ( beweging/ gymnastiek ) Happy Friday.......
Met de schilderclub eens een bezoekje aan een atelier of de opleiding in Altea.
Dit zijn zomaar wat mogelijkheden, wij staan open voor suggesties!
Pagina 8
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instuif

Open dag NVCB 7 Oktober!
Zondag 7 Oktober houden we
weer Open Huis !
U wordt ontvangen met een hapje en een
drankje en geinformeerd over al onze
aktiviteiten. (zie de vaste aktiviteitenlijst op
pag.4)
Op deze dag kunt zich als NVCB lid aanmelden en ook inschrijven bij
een of meer aktiviteiten.

Kom ook en neem uw buren en kennissen mee!
Pagina 9
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Biljarten

INSTUIFSOOS

Al vanaf woensdag de 5e september zijn de
twee biljarts in de bovenzaal volledig in
gebruik. Even alleen op de woensdagavond
omdat de meeste leden nog niet waren
gearriveerd.

De opening is op DONDERDAGAVOND 25
oktober
van 20,00 tot 23,30 uur voor alle N.V.C.B.
leden. zaal open om 19,30 uur

Intussen zijn we een maand verder en het
zou me niet verbazen als de overige
dagdelen al volledig in gebruik zijn.
Naast de woensdagavond zijn dat de
donderdagavond en vrijdagavond.
Daarnaast ook de maandag, vrijdag en
zaterdagmorgen. Ik zeg 'zou me niet
verbazen', omdat ik dit voor de 20e
september moest inleveren en het toen nog
niet het geval was. Vandaar.
Aart

Oktober 2012

Wat kunt u deze avonden doen :
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten Tafeltennis en andere gezelschapsspelen en
natuurlijk onze gezellige Praattafel.
Iedere Donderdagavond een gezellige
bijeenkomst, waar iedereen van harte welkom is.
Deze avonden zijn geheel gratis om te
bezoeken, drankjes en hapjes zijn voor eigen
rekening.
Het wordt vast gezellig als jullie allemaal
komen.
Thea en Carla.
Met vriendelijke groeten,Gerrit & Carla Kruse

EEN BIJZONDER JAAR
Op 1 juni dit jaar heb ik afscheid moeten nemen van mijn Ties. Hij en ik hebben de
laatste paar jaren samen met heel veel inspanning geprobeerd het leven zo leuk
mogelijk te houden. Dat het grotendeels lukte lag vooral aan Ties.Hij was altijd in voor
leuke dingen en klaagde nooit over hoe veel moeite het hem kostte.Dat zag ik wel. Dat
hield hem nooit tegen om tot op het laatste moment bijvoorbeeld altijd mee te willen, en
dan zei hij als ik dacht dat het niet dat erg verstandig leek, “och ik hoef toch alleen
maar te “zitten en om me heen te kijken “ en het lukte ook meestal wel. Ook met bridgen
en klaverjassen. “het kon toch niet doorgaan zonder hem”. Hij probeerde altijd te
concentreren op de positieve dingen en daar ook van te genieten. Zijn grote interesse
voor iedereen en alles om zich heen, zullen de meeste van jullie wel herkennen. Voor
iedereen een moment een praatje of een grapje. Ofschoon ook de meeste wel zagen dat
hij er niet op vooruit ging, was het laatste half jaar toch voor ons samen heel dierbaar.
Het feit dat ik hem thuis kon verzorgen tot en met de laatste dag, heeft ons beide veel
bijzondere momenten geschonken. En dan ook nog lachen, nu denk ik waar haalden we
de moed vandaan. Zijn afscheid werd door vele van jullie bijgewoond ,voor mij een heel
grote troost, echte vrienden om je heen maakt je sterk. En afscheid nemen gezamenlijk is
een waardevol iets. Daar ben ik iedereen erg dankbaar voor. Ik heb met Ties
afgesproken dat ik terug ga naar Spanje, alles moest in zijn beleving gewoon doorgaan.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie steun,lieve woorden, kaartjes telefoontjes en
bezoekjes,vele e-mailtjes Al met al een grote troost,goed om nooit te vergeten dat er
zoveel lieve mensen met een groot hart mij hebben gesteund en nog steeds doen.
Hanneke
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Advieskantoor voor:
Spaanse belastingen,
erfeniszaken, verzekeringen &
Makelaardij

Tel./Fax: (0034) 96 688 11 76

Openingstijden ma t/m vr van 09:30 - 13.30 uur
C/. La LLum, nummer 1, local 10 (t.o. de haven
van Altea) 03590 ALTEA








Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar

Wij verzorgen:

de belastingaangifte voor residenten(tussen 1 mei en30 juni ieder jaar),
de belastingaangifte voor huisbezitters die niet fiscaal resident zijn,
opstellen van spaans testament en volledige afwikkeling van erfenissen,
begeleiding bij het aanvragen van een NIE nummer en de inschrijving in het
residenten register,
overschrijving van uw auto op spaans kenteken ( als resident of niet-resident),
Verzekeringen: ziektekosten, huis opstal en inboedel, auto, leven, lijfrente en
begrafenis,
Volledige begeleiding bij de aan– en verkoop van onroerend goed en de
financiering hiervan.

CV-m 277-A
VLIEGREIZEN

AUTOVERZEKERINGEN

BUSREIZEN

REISVERZEKERINGEN

EXCURSIES

OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERINGEN

RENT - A - CAR

ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN
*. ZONDER LEEFTIJDSLIMIET

HOTELRESERVERINGEN
VERHUUR VAN APPARTEMENTEN

*. WERELDDEKKING

Avda. Del Albir 80 - Edif. Albir Plaza
03581 ALBIR - Alfaz del Pi
Tel.: 96 686 68 76 - Fax : 96 686 68 27
E - mail: fresno@viajesfresno.com
Internet: www.viajesfresno.com
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Thuiszorg op elk niveau bij U aan
huis, hotel, camping en appartement.
Geen lidmaatschap vereist.

De thuiszorg wordt geleverd door gediplomeerd personeel:

Diabeteszorg

Wondverzorging

Injecties

Hulp bij douchen en aankleden

Psychische zorg

Huishoudelijke verzorging

Stomazorg

Verpl eeghui sopname en of dagbehandeli ng:
Als Thuiszorg permanent of tijdelijk niet meer mogelijk is, kunnen wij u begeleiden bij een verpleeghuisopname of dagbehandeling. Met uw volledige
inspraak en wensen zoeken wij samen met u een goed verpleeghuis.
Alle administratieve taken worden door ons verzorgd, zo dat op een prettige manier, met een van onze verzorgende eens naar buiten kan voor
een wandeling, kappersbezoek, bank of kerkbezoek, etc.
Geen extra kosten achteraf door deze persoonlijke activiteiten.

Afgezien van de eigen bijdrage dus geen extra kosten.
* Samenwerking met de ANWB, maar ook met Huisartsen, Specialisten, en Ziekenhuizen in de regio.
* AWBZ van toepassing.
* Gratis info en advies op elk gebied, b.v. maaltijdservice aan huis,
satelliet problemen, rolstoeltaxi. pedicure, vertalingen enz.
* Ook voor rolstoelen, rollators, toiletverhogingen enz. staan wij voor
u klaar.

Bel Flor 96 680 5714

24 uur bereikbaar.

Kantoor open van 09.30 tot 14.00 uur.

Avda, Juan Fuster Zaragoza 6
Edif. Marical III —Local 2-3
03503 Benidorm - Alicante - Espana.
Fax

0034 966805702

Email
dethuiszorg@ctv.es
Internet www.dethuiszorgsl.com
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Kwoonderbij
Vriendenhulp
Op 15 augustus waren we hier en precies een week later bevond ik me in IMED
hospitales. Het ziekenhuis waar ik van mijn zorgverzekeraar eigenlijk niet naar toe had
gemogen, omdat zij afspraken had met Hosptal Clínica Benidorm. Het bleef bij de
opdracht om een eventueel vervolg wel in het 'goede' ziekenhuis te laten gebeuren,
maar een onwelwillende verzekeraar zou gerust een dikke rekening sturen. Dit een
beetje als waarschuwing als u ook niet precies weet wat u wel of niet mag. En nu wilt u
vanzelf ook weten wat er mis ging. Dat ga ik u vertellen. Plotsklaps kon ik geen woord
meer uitbrengen. Het spraakvermogen weigerde volledig. En om een lang verhaal kort
te houden gaat alles weer goed en langzaam maar zeker kom ik weer uit mijn woorden.
Wat ik u hiermee eigenlijk wil vertellen is nog een andere noodzaak. Namelijk die van
'hulp in de buurt'. Een vriendje of goede buur direct onder knop 1 van je mobiel. Een
vriendje in de buurt die het Spaans machtig is. Binnen vijf minuten ter plaatse en hij
stond drie dagen aan onze zijde. Het was bijna een genoegen om ziek te zijn en te
weten dat verder alles in goede handen is. Prima voor het genezingsproces maar voor
die tijd een lekker gevoel dat als er wat gebeurd, je weet wat je te doen staat. Ikzelf
namelijk ben ook de gedachten toegedaan dat je veel gevallen niet voor kunt zijn. “Dat
zien we wel als het zover is” maar vaker nog de onbewuste arrogantie dat verdriet en
narigheid alleen bij anderen plaats vindt en dat het ons niet zal overkomen.
Nationale burendag
Op 22 september was de nationale burendag. Op de televisie werden we per
commercial dagelijks geconfronteerd met dat fenomeen. Blijkt al langer te bestaan,
maar voor mij toch een beetje een nieuw. Buren waren in mijn leefwereld mensen die
naast elkaar woonden en waarvan werd verwacht dat ze elkaar zo min mogelijk
overlast bezorgen. Wij wonen in Nederland in een klein straatje. Een straatje met
negen huisnummers. Waarvan drie nummers niet in gebruik zijn. Vijf buren dus. En
nog nooit zijn wij bij de buren of de buren bij ons over de vloer geweest. We wonen er
18 jaar en hebben met niemand ruzie. Zeggen elkaar ook allemaal vriendelijk goede
morgen en andere delen van de dag. Geven wel de pakjes af die bij afwezigheid niet
door de brievenbussen passen. Van een enkeling lees ik dan pas de naam. “Oh, heten
zij zo?!” Maar is dat erg? Is dat een gemis of nalatigheid? Zelf vond ik jaar en dag van
niet. Prima zo. En sinds de laatste tijd. Zeg maar sinds een paar jaar. En vooral na die
22e augustus jl. weet ik beter. Of beter; – denk ik anders, want weten doe ik niet veel.
Maar ik denk intussen wel dat het anders moet. Net als die besturen van de
Oranjeverenigingen – want die burendag is hun initiatief – net als die 'oranjelingen' ben
ik er van overtuigd aan het worden dat goede buren steeds meer onmisbaar aan het
worden zijn. Vooral als het ouderen betreft. Alhoewel jongeren natuurlijk net zo goed
gebruik zouden kunnen maken van ouderen. Heb ook in Spanje, je buren net zo lief als
jezelf.
Aart Krijgsman
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 29
Introductie en huidverzorging
In dit seizoen ga ik weer, in elke nieuwsbrief, over voeding
schrijven. Eerst wil ik me even aan de nieuwe lezers voorstellen .
Ik ben Mary Robbe Mestemaker en heb op H B O niveau
gezondheidskunde/huishoudkunde gestudeerd. Voeding werd
mijn specialiteit. Op allerlei scholen heb ik les gegeven in
voeding, zowel praktisch als theoretisch, heb dieetleer gegeven aan opleiding voor verpleegkundigen, bejaardenverzorgenden en ziekenverzorgenden. Ook heb ik mensen met allerlei voedingsproblemen individueel begeleid op een kuurcentrum in Ned. Ondertussen had ik me bijgeschoold in de natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire voedingsleer en heb ik ruime ervaring met vastenkuren opgedaan.
De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik me beziggehouden met het adviseren van diëten voor zieke mensen en ook met mensen die wilden afvallen. Ik werk en
denk vanuit de reguliere, natuurgeneeskundige en de orthomoleculaire invalshoek.
Huidverzorging en de relatie met voeding
Onze huid heeft, net als de rest van ons lichaam, een goede verzorging nodig, o.a.
Vitamines en anti-oxydanten zijn van groot belang voor een gezonde huid.
Maakt het nog uit of die uit voeding of uit een crème komen?
De vraag is dus hebben die dure potjes crèmes, oliën en serums, die ons aangeprezen
worden, wel zin voor onze huid? Ze hebben allerlei toevoegingen o.a. Vitamines A,
B3, B6, C, en E. Anti-oxydanten, Siliconen, Peptiden, Zuren, Huidbarrière versterkers enz. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het zit in anti-aging crèmes.
Volgens de fabrikanten van de diverse smeermiddelen trekken deze dure crèmes je
huid binnen 3 weken strak of heb je na gebruik 20% minder rimpels. Er zijn crèmes
die dit ook doen, helaas maar tijdelijk. Na een maand of drie werken ze niet meer.
Het ontstaan van rimpels heeft 2 grote oorzaken

We staan de hele dag bloot aan de zon, regen en uitlaatgassen, en ook krijgen
we voeding binnen met gifstoffen waardoor onze huid te lijden heeft aan een
verhoogde aanmaak van vrije radicalen, vooral UV stralen, zonnen dus.

Onze huid veroudert ook zonder invloed van de buitenwereld omdat ons lichaam de productie van bepaalde stoffen vermindert en op den duur helemaal
stopt . Deze stoffen zijn cruciaal voor een mooi strak gezicht en zijn: coenzym q10, elastine, collageen en hyarulonzuur.
De aanmaak van vrije radicalen is overigens een natuurlijk proces dat niet stopgezet
kan worden. De aanmaak kan wel beïnvloed worden zowel positief als negatief. Bovendien kun je de werking ervan te niet doen, door voedingsmiddelen met antioxydanten te eten vooral met vit. A- C en E. Deze zitten vooral in groente en fruit.
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Het ontstaan van vrije radicalen
Een stabiel molecuul, is een stof met een kern en om de kern zweven elektronen.
Bij een VRIJE RADICAAL is een elektron uit zijn baan geraakt waardoor dit molecuul een elektron mist. Zo`n vrije radicaal zal er alles aan doen om weer een elektron te pakken, in de chemie heet dat OXYDATIE. Op het moment dat een vrije radicaal een elektron afpakt van een andere molecuul is die molecuul weer een vrije
radicaal geworden en zo kun je een kettingreactie in je lichaam krijgen. Deze kettingreactie kan schade aan je lichaam geven,waardoor je allerlei ziektes en huidaandoeningen kunt krijgen Een vrije radicaal wordt pas onschadelijk gemaakt als
hij een anti-oxidant tegenkomt, dat is een stof die de oxydatie tegengaat. Een goede antioxidant is een stof die zoveel elektronen om zich heen heeft dat hij er makkelijk eentje kan missen. Het is logisch dat deze anti-oxydanten heel erg belangrijk
zijn.
Voedingsstoffen via de huid.
De huid is gebouwd om te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De bovenste laag huid bestaat uit allemaal dode cellen die een barrière vormen tegen stoffen van buiten. Hierdoor kunnen
alleen hooggedoseerde medicinale crèmes door de
levende huidcellen heendringen. Deze zijn alleen
op medisch voorschrift van een dermatoloog te
krijgen bij een huidaandoening. De huid is een
orgaan en kan zichzelf prima verzorgen. Alles wat
ze nodig heeft haalt ze uit de voeding. Een voeding met heel veel groente en fruit
bevatten veel anti-oxydanten en allerlei vitamines. Maar onze voeding bevat niet
meer zoveel van deze stoffen als het zou moeten. Daarom is het hier ook weer van
belang dat je de voeding aanvult met voedingssupplementen zeker bij het ouder
worden. Minimaal een goede Multivitamine, Vit. C en Vit. D en een goede
GREENS.
Maar natuurlijk heb je wel een goede crème nodig om je huid te beschermen altijd
en bij veel zon een goede UV beschermer. Maar wat is een goede crème? Er kunnen allerlei giftige stoffen in verstopt zitten die huidproblemen kunnen veroorzaken. Het is best lastig om goede cosmetische producten te vinden. Waar je op kunt
letten zijn:
Synthetische meng en bindmiddelen zoals PEG en RETH met een nummer erachter zoals Polysorbate 20, 60,80 enz. Synthetische oliën zoals dimethicone en
onnatuurlijke oliën en vetten zoals paraffine en vaseline. Synthetische toevoegingen en/of hulpmiddelen zoals carbomeren, dithylphaat (DEP) EDTA,
TEA,,DEA,propylene glycol
Het beste kun je veilige producten kopen met uitsluitend natuurlijke ingrediënten
zoals DR Hauschka, Weleda, Sante of Lavera.
Mary Robbe Mestemaker
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Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco’s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.
Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

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

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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INFORMATIE OVER DE SPAANSE LESSEN
Onze lerares is Hedwig de Jong
De lessen vinden altijd plaats op de donderdagochtenden.
Op de “Open dag”, zondag 7 oktober, zal Hedwig aanwezig zijn voor informatie
over de lessen.
Op donderdag 11 oktober om 11 uur worden alle deelnemers aan de Spaanse
lessen, ook de beginners, door Hedwig uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en deelt ze de groepen in voor de lessen. Dan hoor je tevens op welk uur je
les zal beginnen en op welke datum.
De beginners zullen van Hedwig les krijgen uit het door haar geschreven boekje:
“Café con Leche”en “Spaans in Spanje”. Deze boekjes zijn bij haar te verkrijgen bij de eerste les. Verder gebruikt zij stencils met opdrachten voor de komende les.
Op de maandagochtenden kun je ook van mij informatie krijgen over de Spaanse lessen. Ik ben dan aanwezig bij de ledenadministratie.
Nel Arends, contactpersoon Spaanse les.

Fimme Hornstra
Fysiotherapeut
Colegiado 6820

Inger van Dokkum
Fysiotherapeut
Colegiado 6810

Fysiotherapie, Manuele Therapie, Lymfedrainage,
Bindweefsel massage, Voetreflexologie,
Aromatherapie, Haptonomie en EFT.
C.C. Arabi Plaza,
C. Tabarca 16 A
03580 Alfaz del Pi
Spanje

tel: 965 888 797
email: info@fingerspain.com
www.fingerspain.com
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(+34)96 585 0891 - Fax (+34 586 6988 servitur@servitur.es-www-servitur.es

Avda. Del Pla- Edificio Caribe, 10
Ctra Cabo de la Nao, 125
03730 Jávea - Xàbia (Alicante)
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Open van maandag t/m zaterdag

info@ebikesholanda.com

van 09:00 -14:00 uur

www.ebikesholanda.com

Of bel nu voor een afspraak!

(+34) 665 226 728
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Wij willen het beter
-Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
-Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
-Nederlandstalige Personenalarmering.
(hiervoor hoeft u niet per se zorg van ons te ontvangen)

-Buro Thuiszorg S.L. is gecontracteerd
door UVIT-zorgverzekeringen.
www.burothuiszorgmontebello.com
burothuiszorg@gmail.com
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD

Seguros -Verzekeringen - Insurances

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 96 686 06 11 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Liegua 23, Arabi Piaza Alfaz del Pi. C.C. Bahia de Las Dunas, 53 San Fulgencia
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10

Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10

Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur

E-mail: info@mcsseguros.net - Website: www.mcs-verzekeringen.net

www.mcs-verzekeringen.net
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www.deweek.net

Het grootste assortiment
Nederlandstalige boeken in
Spanje

met o.a. Romans, spanning, science,
fiction, kookboeken, kind & jeugs,
computer & en hobby, kunst en cultuur.
Spanje gerelateerde boeken, bestsellers,
vrije tijd, gezondheid & psychologie,
Engelstalige boeken, tijdschriften, kaarten,
ect.
U vindt Boekhandel DE LEESHOEK in Super
Content in Albir, naast de Mc Donalds.

Calle Juan Sebastián Bach 2 – 6, 03581, Playa del Albir
Tel./Fax: 0034-966 86 59 50 Movil: 633 15 29 09
Openingstijden, Horas de apertura, Opening Hours, Geschaftszeit.
Bar de Copas 10.00 – 2200 uur
Keuken, Cocina, Kitchen, Kuche, 12.30– 22.00 uur
Alle dagen open! Abierto todos los dias! Täglich geöffnet! Open every day!
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Nieuws van de Computer@fdeling
Een bericht van uw voorzitter van de Computer@fdeling van de NVCB

Beste leden van de Computer@fdeling van de NVCB,
Na een achteraf nog redelijke zomer in Nederland en, naar ik heb gehoord, een zeer hete
zomer in Spanje hier dan een berichtje van mij.
Allereerst het volgende. Ons bestuur van de Computer@afdeling heeft het zwaar dit jaar.
Onze penningmeester Truus Verhagen zal niet langer onze vereniging kunnen bezoeken
i.v.m. de gezondheid van haar man Jos. Onze secretaris Trudy Visser kan door eigen lichamelijke problemen niet langer deel uitmaken van ons bestuur en Ad Roeland houdt er mee
op om persoonlijke redenen. Vervolgens kan ik als voorzitter pas op zijn vroegst volgend
voorjaar in Benidorm/Altea terugkomen als gevolg van lichamelijke problemen van mjn
vrouw. Ze krijgt eind deze maand een nieuwe heup en zal daarna nog geruime tijd dienen
te revalideren. Een en ander betekent dat ons bestuur op dit moment voor 80% niet (meer)
beschikbaar is!
Gelukkig hebben John en Willem (van de "Apple- groep") binnen de Computer@fdeling
het hoofdbestuur beloofd voorlopig de lopende zaken op zich te nemen. John en Willem,
bedankt voor de hulp!!
Het zou jammer zijn dat onze afdeling als gevolg van deze problemen het niet langer zou
gaan redden. Immers, we zijn nog steeds de grootste afdeling met de meeste leden en vervullen daarom een grote behoefte binnen de NVCB.
De ontwikkelingen t.a.v. de iPads, iPhones en Tablets zitten nog steeds in een grote
stroomversnelling en wij ouderen kunnen hiervan profiteren als we maar bij blijven en de
mogelijkheden van deze ontwikkelingen kunnen volgen. Want de ontwikkelingen op dit
vlak blijven razendsnel gaan! Daar doen John en Willem met veel enthousiasme gelukkig
invulling aan. De andere activiteiten zullen door andere leden zoveel mogelijk dienen te
worden ingevuld, al zal dit soms wel de nodige problemen kunnen opleveren. Hiervoor
vraag ik u allen begrip.
Ik wens iedereen heel veel succes toe in de komende maanden.
Ad Wolfs Voorzitter van de Computer@fdeling van de NVCB

Bridgen
We verwachten weer vele bridgevrienden op onze gezellige dinsdag en vrijdagmiddag te
ontmoeten. inschrijven tot 13u45 aanvang 14u.
De bridgelessen,voor beginnende speler,,welke dit jaar gegeven worden door Ans en Wim
Bijsterveld beginnen op donderdagmiddag 15 november om 14u in ons clubgebouw. De
cursusduur is 2x 6 weken
Voor de lessen is het basisboek van wereldkampioen Berry Westra "Bridge in een flits"
noodzakelijk
Dit kan bij Ans en Wim besteld worden tel:0031-172409971
of 0034-620784163 e-mail answimboffer@zonnet.nl kosten EUR 14,95
Inschrijven kan op maandag morgen van 10.00 tot 12.30 bij een van onze charmante
gastvrouwen of op dinsdag en vrijdagmiddag tussen 13u15 en 13u45
Gijs
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Computerclub; aanpassen aan realiteit.
Zoals de Ad Wolfs hiernaast aangeeft heeft de computerclub een groot praktisch probleem.
De onverwachte, soms tijdelijke, uitval van bijna het hele computerbestuur maakt het onvermijdelijk de activiteiten aan te passen aan de realiteit. Even zonder bestuur is lastig maar bij de
computerclub zijn de bestuursleden ook de mensen die de lessen en de persoonlijke computeradviezen verzorgen en als die wegvallen is dat erger.
Daarom kan er voorlopig geen les worden gegeven in het gebruik of verkenning van Windows
computers.
Natuurlijk kan er wél gebruikt gemaakt worden van INTERNET op de maandag- en
Vrijdagochtend
Dit met de kanttekening dat op de maandagmorgen min of meer is gereserveerd voor de bezitters
van een Windows PC en vrijdagmorgen voor de bezitters van de Apple iPad of Macbook.
De lessen in het gebruik van de iPad zullen dan ook op de vrijdagmorgen worden gehouden en
zelfs worden uitgebreid met aparte lessen voor beginners en gevorderden, u kunt zich daarvoor
opgeven op de Open-Huis-dag, zondag 7 Oktober.
John de Kievith

De geboorte van IMED Hospitales

Ingezonden stuk

Vaak horen wij NVCB-leden die ons ziekenhuis bezoeken,
vertellen over de sfeer in hun clubhuis.
Een gevoel van gezelligheid, thuiskomen, gastvrijheid, en de
geur van verse koffie, kortom, een gemoedelijke sfeer waar de mensen zich thuis voelen.
De laatste jaren heeft U vast meegekregen dat ons ziekenhuis van naam is veranderd. Het
vroegere ‘Hospital de Levante’ in Benidorm heet sinds een kleine twee jaar Hospital IMED Levante.
IMED is de naam die is ontstaan toen we zijn uitgebreid met onze polikliniek in Teulada. Met
Hospital de Levante en de Policlínica de Teulada wilde men één naam bedenken. Dat werd
Ziekenhuisgroep IMED Hospitales. Een ziekenhuisgroep waaraan vorig jaar nog een ziekenhuis
is toegevoegd: IMED Elche en dat volgend jaar met de bouw van IMED Valencia en IMED Murcia
vijf medische centra telt.
Over de naam, IMED Hospitales, is goed nagedacht. Het is een afkorting en een samenvoeging
van de woorden Innovación MEDica; Medische Innovatie.
Als u de ontwikkelingen van IMED een beetje heeft gevolgd ziet u dat we onze naam eer aan doen.
Medische innovatie staat voorop. IMED wil altijd de nieuwste technieken bieden, met de modernste
medische apparatuur,opgeleide medici die met hun tijd meegaan door een opleidingstraject dat
geen einde kent. Daarnaast hebben we in IMED Levante een samenwerkingscontract met Philips
Medical Systems. Dit contract draagt eraan bij om onze naam waar te maken. Wordt er nieuwe
medische apparatuur ontwikkeld, dan loopt IMED Levante voorop. Dit alles met één doel: de
mensen op een zo goed en menselijk mogelijke manier te diagnosticeren en te behandelen.
Ik heb de geboorte van de ziekenhuisgroep niet meegemaakt, velen van u wel. De filosofie van
NVCB en IMED heeft deels iets gemeen. Namelijk dat we er allebei alles aandoen om de mensen
die IMED bezoeken zoveel mogelijk toe te reiken zodat men zich op zijn gemak voelt, in hun eigen
taal, met hun eigen gewoontes, omringd door een goed, warm en enthousiast team.
C.F
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Specialismen
 Huisarts
 Tandarts
 Cardioloog
 Dermatoloog
 Algemeen chirurg
 Orthopedisch chirurg
 Internist
 Longarts
 Gynaecoloog
 Uroloog
 Radioloog
 Fysiotherapeut
 Therapeut Mensendieck
 Diëtiste
 Medisch pedicure
 Flebologie
 Psychiatrie
 Verloskunde
 Neurologie
 Acupunctuur
 Bekkenbodem fysiotherapie
 Diabetes verpleegkundige
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Overige faciliteiten:
 Algemeen Röntgenonderzoek
 Mammografie
 Osteoporose onderzoek (DEXA)
 Echo onderzoek
 E.C.G.
 Longfunctie
 Trombosedienst
 Laboratorium

 Tevens is er eigen thuiszorg

aan de clinica Rincòn verbonden.

De polikliniek is geopend:
Maandag tot en met vrijdag
Van 09.00 tot 18.00 uur
Spreekuren op afspraak
Telefoon 966 830 849

Supermercado
Maxi dia

Spoedgevallen en huisbezoek,
Bel (24 uur) 96 586 7801

Centro Comercial Rey Don Jaime ( Naast supermercado Maxi Dia )
Local 17 & 18
C ̸ Servero Ochoa 6
Voor meer info: www.euroclinicarincon.com
03503 Benidorm
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel spanje
al meer dan 30 jaar uw vertrouwd adres.











Verzekeringen:
Woonhuis en inboedelverzekeringen inclusief
uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering.
Autoverzekering, ook voor nederlands
gekentekende auto´s die permanent in Spanje
verblijven.
Ziektenkostenverzekeringen met een complete
dekking zoals u in Nederland gewend bent.
Speciale doorlopende 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.
Spanje:
Bob Cats Correduria de Seguros S.L
Calle Sardinal 4, 03590 Altea
Tel: 965 843 861 Fax: 965 841 818
E-mail: info@bobcatsverzekeringen.com

Nederland:
Stoof assurantiën Breda B.V.
Stadionstraat 15, 4815 NC Breda
Tel: 076-5213771 Fax: 076-5200991
E-mail: info@stoofass.nl

info@bobcatsverzekeringen.com
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www.interbureau.es

Belastingadviseurs

Sinds 1988 de rechterhand voor vele residenten en niet
residenten in Spanje.
Adres : Avda. Albir, 111 EL ALBIR
Tel: 96 686 66 40
fax: 96 686 52 92

paco.alcaraz@interbureau.es

NTERBUREAU
Consultores

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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Verhuizen
naar of vanuit
Spanje?

Profiteer van de topkwaliteit van Spanjespecialist De Haan.







Internationaal FIDI verhuisspecialist
FAIM iso gecertificeerd
Elke week in geheel Spanje
Aantrekkelijke combinatietarieven
Inboedelopslag in Nederland of Spanje
Vestigingen in Alicante en Marbella

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

Edisonweg 18 2952 AD Alblasserdam
T +31 78 69 20 333
E info@dehaan.nl
Vestiging Alicante – Robbert de Haan

De Haan.Vertrouwd sinds1777.

T +34 61 94 56 274
E costablanca@dehaan.nl

www.dehaan.nl

Advt. De Haan
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tel.nummer : 966 864 301

Schoonheidssalon Brigitte tel.nummer : 647 691 415
voor : semi permanente make up - hairstroke
wenkbrauwen , eyeliners en luxe gezichtsbehandelingen 75
minuten 37,50 euro
Medische Pedicure Gabi
tel. nummer : 696 844 942
voor : medische pedicures, manicures en diabetische voet !!
Adres : Camino Viejo de Altea 36,
Local 1 ( op de hoek ) in albir
( gratis parkeren bij Mercadona )

www.asesoria-flores.es
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Jeu de Boules
De afdeling Jeu de Boules.
Deze is ontstaan door enige fanatieke jeu de boulers onder leiding van Theo
Muilenboom en uitgegroeid tot een echte onderafdeling van de NVCB.
Met een eigen bestuur, op dit moment bestaande uit Hanneke Verkuil, voorzitter, Toon Akkermans, penningmeester en ondergetekende, secretaris.
De gebruikelijke jaarvergadering is dit
jaar gepland op 15 oktober en daar
moeten de volgende voorstellen worden
bekrachtigd:
De voorzitter stond dit voorjaar, door
persoonlijke omstandigheden, op het
punt zich terug te trekken, maar is nu
weer beschikbaar. Indien zich geen
andere kandidaten melden wordt voorgesteld deze voortzetting te bekrachtigen.
Het financieel jaarverslag van de penningmeester dient te worden goedgekeurd.
De penningmeester is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaat voor
deze functie is Rens Richardson. Indien er andere leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen, dienen zij een bewijs met de handtekeningen van tenminste
tien afdelingsleden te overleggen. In dat geval wordt er over de benoeming
gestemd.
Op dit moment is het voorstel om de contributie op 3,50 euro te handhaven.
Verder is er het voorstel om het jaarlijkse
terugkerende Theo Muilenboom toernooi te
houden op 10 februari 2013. Het hoofdbestuur is akkoord met deze datum.
Wat verder ter tafel zal komen is het voorstel om zoveel mogelijk banen te gebruiken
om deze in goede conditie te houden dat wil
zeggen dat er uitsluitend, bijzondere omstandigheden daargelaten, met vier personen per baan wordt gespeeld.
Om meningsverschillen tijdens het spel te voorkomen is het de bedoeling dat er
volgens de officiële spelregels gespeeld gaat worden.
Herman Richardson zal, met een enige aan te trekken vrijwilligers, het groot
onderhoud van de banen ter hand nemen. Het onderhoud vóór en na het spelen zal ook dit seizoen door Bas van Andel worden verricht.
Ter afsluiting van deze mededelingen, wensen wij alle leden een sportief en
gezellig speelseizoen.
De secretaris, Joep de Wit.
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www.eurocarslanucia.com
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30

Nederlandstalige

TANDARTS

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

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistentes
Luci en Norma heten u van harte welkom

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
woensdag gesloten.

Wij bieden U iedere dag een lunch-menu aan,
bereid door onze chef-kok,
Voorgerechten : Spaghetti Bolognese , Vissoep

Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail , Hertenpaté
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten : Varkenshaas met Champignonsaus

Plaza de la Iglesia 6,
Altea.
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk

Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus
(supplement €.2,00)
Zalm filet
of Dorada (supplement € 2,00
Groenten en frites
Dessert :
van het huis

€ 15incl. wijn, brood en aioli.
Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis
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TANDARTS
Ad-Jan van Bergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /

MONDHYGIËNISTE
 NEDERLANDSE REKENING MOGELIJK
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN

ALS VOOR (KLIK-) PROTHESES ALS VOOR PROTHESEN )

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

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

Restaurant
Los Rubios
Elodie en Wim Kop

Nu in Ciudad Patricia

calle Rumania—Benidorm
Geopend van 13.00 tot 15.30; woensdag gesloten
Elke dag een menu; op zondag lopend buffet
prijs : €. 12,00
Leden NVCB op vertoon Lidmaatschap €. 10,00,
behalve op zondag.
Zondags reserveren gewenst.
Telefoon: 966 831 701
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Bel gratis Spoedeisende hulp: 900 22 33 44
Nederlandse lijn:
900 187 187
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Reisbureau Link
TUI-Reisbureau Link stelt gaarne Uw reis naar Uw wensen
samen,
wij boeken hotels, zeecruises, riviercruises, campers, huurauto’s,
rondreizen, groepsreizen, excursies en vluchten via
gerenommeerde duitse en spaanse touroperators.
Ook lijndienstvluchten, paradores, pousadas,
de autotrein, attractieparken etc.
Langjarige ervaring als TUI chef-reisleidster van Bali tot de
Bahama’s.
Urb. Panorama, C. Puerto Rico 19, La Nucía.
Tel. 96 687 3817 email: m.link@dragonet.es
Openingstijden:
maandag - vrijdag 10.00 – 13.30 uur / 17.00 – 19.00 uur.

TUI

Costa Blanca Satelite
Partida Cap Blanc 77 - 03590 ALTEA
tegenover Rastro International

“Vlotte service en eerlijke prijzen”
Digitale installaties voor Nederlandse en Vlaamse programma’s

SAT-TV service + reparaties
Tel: 966 88 00 14
E-mail: cbsat@hotmail.com
Ma -Vr. 10.00 - 18.00 uur * Za. 10.00 - 13.00 uur
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De wereld is een schouwtoneel,
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
Joost van den Vondel. Nederlands dichter 1587-1679
-

-

-

WAT doet PODIUM voor U?
Sprankelende toneelvoorstellingen
Boeiend en gezellig samen met anderen bezig zijn met toneel
Het enige ‘social network’ zonder mobieltje of tablet, waar u
niets dan genoegens aan beleeft.
WAAROM zou u mee willen doen?
Omdat u stiekem altijd al ‘aan het toneel’ wilde
Omdat u het leuk vindt om applaus te krijgen
Omdat u graag achter de schermen mee wilt helpen
Omdat u gewoon lekker bezig wilt zijn, samen met leuke mensen
WAAROM zou u een voorstelling bezoeken?
Vergeleken met ‘elders’ extreem laag geprijsde kaartjes
Een voorstelling die onder professionele leiding tot stand kwam
Acteurs en actrices die uw verwachtingen veruit zullen overtreffen
Omdat u een heerlijk avondje ‘UIT’ wilt, waar u nog lang van kunt
nagenieten.
INLICHTINGEN:
www.podium-cb.net
Joke van der Velden, 96 686 02 99 gwjvdvelden@gmail.com
Jenny Moers, 96 686 02 14 jennymoers@gmail.com.
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Clubreis
CLUBREIS

5 - 9 NOVEMBER 201

SEVILLA

Hotel Don Paco
5 dagen half pension

325, -- Euro

Toeslag 1 persoonskamer
90, -- Euro
Bezoek Jerez Real Escuela
Paardendressuur
13, -- Euro
te voldoen bij boeki ng.
Bezoek Sevilla met Nederlandse gi ds.
Costa De La Luz - El Rocio - Donana
en bezoek aan de beroemde Hermitage
Bollullos met een van zijn beroemde klui zen.
Jerez Koninklijke Paardenrijschool
Cordoba met Nederlandse Gids op terugrei s.
eventuele entreeprijzen niet inbegrepen
Inlichtingen en boeken bij Ank Akkermans
tel. 966873476 of mob. 619508134
Leuk

Het lijkt me leuk, wanneer leden een gezellig uitstapje maken, dat via de nieuwsbrief
wereldkundig maken.
Zo gaan wij sinds kort regelmatig naar Rastro Don Quijote in Alfaz. Al jaren 'gewoon' een finca
waar soms (leuke?) dingen werden georganiseerd, de laatste tijd op zaterdag en zondag totaal
in gebruik als rastro.
Ik breng dit onder uw aandacht, omdat wij er regelmatig een paar uurtjes gezellig vertoeven.
Het heeft een beetje Wild west sfeer, met een foto van John Wayne aan de muur. Een beetje
saloon – achtig zonder dat het popperig is. Zelf laat ik er mijn haar knippen voor 5€. Er is ook
een afdeling met Nederlandse 'handelaren'. Maar meestal een beetje Engels. Gezellige
vriendelijke verkopers. Een biertje kost 1€20 en een zak patat 1€. En rond het middaguur
maakt een mens alleen of groep een beetje gezellige muziek. Meezingen mag. En wat voor
ons belangrijk is, het is minder druk dan bij gelijksoortige aangelegenheden. Maar niemand
vindt het erg als het er wat drukker wordt. Je komt er, door vanaf Mac Donald naar Alfaz te
rijden. Alfaz in en gewoon rechtdoor weer uit. En een paar kilometer verder aan de linkse kant
bevindt zich de finca.
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Ik las in “EL PAÍS“
Ik las in EL PAÏS.
Hebt U dat nou ook? Ik bedoel : een schilderij dat je ooit een keer gezien hebt
en dat je niet meer “loslaat”?. Een schilderij, dat bij de eerste keer aanschouwen kennelijk een diepe indruk heeft gemaakt.
Dat kàn een beroemd/bekend schilderij zijn geweest, maar dat is natuurlijk
helemaal niet persé noodzakelijk.
Misschien was het een schilderij, dat altijd bij U huis hing. Een schilderij, dat
je misschien voor het eerst zag toen je nog een kind was. of misschien wel
tijdens je middelbare schoolperiode.
Hoe dan ook : een schilderij, dat regelmatig weer in je herinnering naar boven
komt.

Zo’n schilderij is voor de Spanjaarden :”EL GUERNICA”., een schilderij, dat
75 jaar geleden werd geschilderd door Pablo Picasso (1881 -1973) en dat nu
hangt in Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid.
Het schilderij dat werd geschilderd in 1937 – een jaar nà het uitbreken van de
Spaanse Burgeroorlog (1936) n.a.v. een verschrikkelijk bombardement op het
Noord Spaanse stadje Guernica in Baskenland.
Een vernietiging die werd uitgevoerd door Duitse vliegtuigen en piloten geleend van Hitler!
Verder op pag. 38
Pagina 37

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

Oktober 2012

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis , de creatie van LA GUERNICA, verscheen er in El P aïs van donderdag 10 mei 2012 een artikel, waarin verschillende mensen hun gedachten en hun gevoelens op papier zetten wat het met
hen deed, toen ze dit schilderij voor het eerst zagen.
Enkele reacties :
--Toen ik het voor het eerst zag, durfde
ik er nauwelijks naar te kijken, alsof
het iets gevaarlijks was, iets radioactiefs. (Luis Gordillo – schilder).
--Een historisch monument, dat we
allen in ons moeten opnemen.
(Fernando Savater)
--Toen ik er voor het eerst mee werd
geconfronteerd, schrok ik erg, veroorzaakt door de enorme expressiviteit die Picasso had gecreëerd. (Adonis – Syrisch dichter)
--Het schilderij was voor mij één en al schreeuw - een schreeuw van verontwaardiging,
van wanhoop dat in ons land zoiets kon gebeuren. (Carlos Fuentes = Mexicaanse schrijver)
En al zijn àl deze mensen ook voor U misschien onbekend, het zegt iets over de onuitwisbare indruk, die het schilderij, LA GUERNICA, op hen heeft achtergelaten.

Ik weet zeker, dat wij ons allen herkennen in
een gelijksoortige ervaring. Ik bedoel : een
schilderij dat ook op ons een niet te vergeten
indruk heeft gemaakt.
En daarom nodig ik U uit om Uw ervaring in
deze met ons allen te delen en Uw reactie vóór 20 oktober a.s. op te sturen naar de redactie van onze Nieuwsbrief, onder de titel :”Een schilderij, dat ik nooit zal vergeten”
Uw reactie leest U dan in de Nieuwsbrief van november a.s.
We kijken uit naar Uw verhalen.
Joop Robbe
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Oogmeting, Oogdrukmeting,
glaucoom, staar…
Contactlenzen specialist
Solderen, reparaties alle div.
monturen
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H. KOENDERS
HUISARTS
Spreekuren uitsluitend
volgens afspraak
bellen tussen
09:00 en 10:00 uur:
ontbijt, lunch en diner... heerlijke
maaltijdsalades, baguettes, kleine
gerechtjes en hoofdgerechten
op een geweldige locatie...
tegenover de haven van altea. ¡diferens....

Net even anders!
avenida del puerto1 edif. san rafael puerto altea
tel. 96 688 33 41
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Ochtendspreekuur:
ARABI PLAZA Local 30
Calle Tabarca, ALFAZ del PI
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Volg de pijlen SHA Wellness
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Van het Consulaat.
Bericht van het Consulaat der Nederlanden te La Nucia
Hieronder volgt een persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Ik heb contact opgenomen met dit Ministerie en met de Rijksdienst voor
Wegverkeer om te weten bij welke keuringstations in Spanje de APK gedaan kan worden.
Op dit moment is dat nog niet bekend, maar men heeft mij toegezegd, dat
aan het eind van deze maand e.e.a. gepubliceerd zal worden op de betreffende websites.
Ik hou dit in de gaten.
H.E. (Eric) Durieux - Consul

Apk-keuring Nederlands voertuig ook in Spanje mogelijk
Voertuigen en aanhangers met een Nederlands kenteken kunnen vanaf 1 oktober 2012
in Spanje APK-gekeurd worden.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen Infrastructuur en
Milieu ingestemd met deze wijziging van het Besluit Voertuigen. De wijziging maakt
een experiment met het accepteren van APK-keuringen in het buitenland van auto’s met
een Nederlands kenteken mogelijk.
Met het experiment kunnen Nederlands gekentekende voertuigen, aanhangers en vrachtauto’s in het buitenland volgens de daar geldende nationale regels worden APKgekeurd. Goedgekeurde voertuigen krijgen vervolgens een Nederlands keuringsbewijs
en worden als goedgekeurd afgemeld in het Nederlandse kentekenregister.
De proef van de erkenning van buitenlandse APK’s begint bij enkele APK-stations in
Spanje. Voor Spanje is gekozen omdat relatief veel verzoeken voor het erkennen van
buitenlandse APK uit Spanje komen van Nederlanders die daar een tweede huis hebben.
Voor bedrijven en personen die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland
komt, betekent dit een lastenvermindering. Het is niet langer nodig jaarlijks terug te
rijden voor de APK-keuring of boetes te betalen wegens het niet voldoen aan de APKplicht.
Indien het experiment succesvol blijkt, kan het op termijn ook plaatsvinden in andere
lidstaten van de Europese Unie. Daarbij geldt het uitgangspunt van wederkerigheid:
alleen de APK-keuringen van landen die hebben aangegeven ook Nederlandse APK’s te
zullen erkennen, worden geaccepteerd. Het experiment heeft een looptijd van maximaal
6 jaar en zal over 2 jaar worden geëvalueerd.
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Adverteerder
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