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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

11.00

13.00

Windows 7 en Word, computerles beginners.

13.00

16.00

Entertainment

13.30

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

11.00

11.00

12.15

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

19.00

Bridge

Woensdag
De Windows computerlessen 10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

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

13.00

14.00

iPad les beginners.

12.00

13.00

iPad les gevorderden

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met Hans en Willem clublokaal

Dinsdag

kunnen weer van start!
Voorlopig 5 nov. alleen
Windows en Word voor
beginners en 6 nov.
De iPad lessen zijn op
vrijdagmorgen 12.00 uur
en 13.00 uur.

Donderdag

De lessen Spaans
zijn 11 oktober weer
begonnen.

Vrijdag

Zaterdag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2010-2011

Bibliotheek:

Margje v/d Linden

966 880 409

Biljarten:

Aart Krijgsman

652 279 674

Bridge:

Jose Smit

965 882 173

Bowlen

Frank van der Swaluw

662 615 194

Bridgeles

Ans Bijsterveld

620 784 163

Computers:

Ad Wolfs

696 763 587

Evenementen:

Anne-Marie Doesburg Lanooy

965 647 585

Entertainment

Frank van der Swaluw

662 615 194

Gastvrouwen:

Nel Arends, Corrie v.d.Vlies,

Hobby:

Marianne Heinsius

966 875 762

Instuifsoos:

Carla Kruse

965 866 128

Jeu de Boules

Hanneke Verkuil

654 124 991

Klaverjassen:

Lia Oversloot

630 110 762

Ledenadministratie

Nel Arends

966 881 630

Spaanse les:

contactpersoon Nel Arends

966 881 630

Thea Rutgers, Carla Kruse

Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo: Els Reniers

965 844 067

Tekenen/Schilderen di:

Margaret de Vree

966 867 333

Kuieren:

Wil Korthof

691 037 339

Technische dienst

Bart Kieken

965 888 479

Voorzitter A.v.A

Vacature

Team Redactie Nieuwsbrief Email

redactie@nvcb.net

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Hugo Schenk

Tel: 966 866 608
Mob: 625 480 883

huugschenk@hotmail.com

Vice voorzitter

Bart Kieken

Tel:965 888 479

bart.kieken@telefonica.net

Secretaris

Folkert Goedkoop

Tel: 619 928 732

goedkoop.folkert@orange.nl

Penningmeester

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
Beste mensen.
Wat is het heerlijk iedereen weer te mogen begroeten. Maar
tegelijkertijd is het triest dat er zoveel mensen zijn weggevallen en dat er zoveel mensen in Nederland zijn achtergebleven met een ernstige ziekte of leden die een grote operatie moeten ondergaan.
Ja, dan kun je wel zeggen, we zijn een club van senioren,
en dus is de kans groter dat je ziek wordt, maar toch. Waarom moet het dan precies die en die zijn. Maar goed. Ik
wens die zieken en geopereerden heel veel sterkte toe en een spoedig herstel.
Nu langzamerhand iedereen er weer is, hebben Gerda en Thea, met ondersteuning van
Gerrit, een fantastisch begin van de instuifavonden, die op donderdagavond vallen, in
elkaar gezet. Dat vonden de leden ook, want er werd massaal op ingeschreven. Maar
liefst 125 mensen deden mee. Dat is toch een kroon op het werken van die twee. En
het was me toch een feest. Een prima muzikant. Een hartstikke leuke flooract. En dan
heb ik het nog niet eens over de mensen van het team van Annemarie. Hulde aan de
mensen achter de bar en de velen die haar geholpen hebben in de keuken en bij het
rondbrengen van de hapjes. Het is heel jammer dat Thea op het laatste ogenblik wegens ziekte af moest zeggen en naar Nederland moest verkassen. Maar we hebben
foto’s gemaakt dus kunnen we haar tonen dat ze samen met Carla prima werk heeft
geleverd. Van harte beterschap Thea, en tot spoedig weerziens.
En dan moet het me toch van het hart. Ook onze vereniging heeft last van de recessie.
Er hebben zich minder leden ingeschreven dan vorig jaar. Dus de oproep aan U allen
is dan natuurlijk, neem vrienden en kennissen mee en laat ze kennis maken met onze
club en bovenal probeer ze lid te maken dan zien ze vanzelf dat dit een club is: “ van,
voor en door leden”. Een club van enthousiaste leden die altijd voor je klaar staan.
Dan is er 17 nov. een Bingo-middag en zondag, 25 nov., een Winter Fair. Een kerstmiddag dus. Alle jaren is dit een speciale gebeurtenis en dat zal nu, in de speciale opzet, zeker het geval zijn. En dan hebben we natuurlijk op 5 dec. de Sint Nicolaas happening in een nieuw jasje. Je ziet, de club is springlevend en evalueert mee.
De computerclub heeft een andere provider in de arm genomen want ook zij vonden
het uiteraard niet leuk dat het internet steeds uitviel. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Dus laten we hopen dat het lek boven is.
Tot ziens, Hugo
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Mededelingen
Even voorstellen,
Ik ben Adriénne Colin, dichteres en
docente creatief schrijven.
Mijn opleiding heb ik gedaan in Amsterdam, Utrecht en intern op
“Olaertsduyn”.
Vier gedichtenbundels heb ik uitgegeven en samengewerkt met beeldende
kunstenaars, het reageren op elkaars
werk op exposities en in galeries.
De afgelopen 20 jaar heb ik in Nederland cursussen gegeven aan
verschillende groepen en leeftijden op
locatie, in buurthuizen, bibliotheken
en in mijn eigen schrijfatelier.
Ook heb ik 3 jaar op scholen gewerkt,
groepen 4-6 en 8, met gedichten
schrijven in het project “Naschoolse
Opvang”.
Wij verblijven sinds 3 jaar de meeste
tijd in Spanje en wonen dan in Albir.
Ik mis het `samen` schrijven, wie op
de donderdagochtend 18 en 25 oktober eens kennis wil maken met gedichten, het vrije vers, korte verhaaltjes of anders “spelen met woorden”,
is van harte welkom.

Zie ook pagina 24 !

Bedankt!
Graag wil ik het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur van de computerafdeling bedanken voor het
presentje bij mijn afscheid van de club. Helaas zou
ik bijna zeggen want natuurlijk waren wij graag
weer de winter naar Spanje gekomen en lid van de
club gebleven. Jos z'n gezondheid laat dat echter
niet toe.
In 2004 ben ik lid van de NVCB geworden omdat
ik wilde leren omgaan met een pc. Ik heb de eerste
stappen op de computer dus ook bij de club gezet
en veel geleerd.
Daarom vond en vind ik het ook niet meer dan
normaal, dat ik daar iets voor terug deed en omdat
ik enorm veel dingen leuk vind, groeide het uit tot
mijn functie van penningmeester, hetgeen ik ook
leuk vond om te doen en graag gedaan heb.
Ook Jos vond het leuk om zijn steentje bij te dragen en heeft genoten van zijn werk achter de bar,
ook hij kreeg daar vooral met de heren van het
biljart, leuke contacten door en een vereniging
moet het nu eenmaal van hardwerkende vrijwilligers hebben om welvarend te zijn.
Ik wil al de leden van de club die ik wegens mijn
korte verblijf nu niet getroffen heb, via deze weg
groeten en veel plezier bij de club toewensen.
Wij hebben in de 8 jaren dat ik lid geweest ben
veel fijne contacten gehad en hoop dat via mail
ook te houden , zodat ik de club op die manier kan
blijven volgen. Wij zullen de gezelligheid missen
en hopen dat het de NVCB ook in de toekomst
goed mag gaan.
Jos en Truus Verhagen
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Evenementen Kalender
Seizoen 2012-2013


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!
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Evenementen
Een nieuwe start!
De meesten van u hebben tijdens de afgelopen jaarvergadering de mededeling gehoord,
dat Bert Blom en Ank Akkermans besloten hadden hun taak om onze Evenementen te
organiseren, na vele jaren neer te leggen.
Wat mij betreft verdienen zij een groot compliment voor hun jarenlange inzet ! En...zij
niet alléén, want dit geldt óók voor hun partners. Geen enkele club kan immers goed
draaien als er geen mensen zijn die " vrijwillig " véél van hun tijd geven, om het voor
anderen zo aangenaam mogelijk te maken.
Het is goed, te beseffen, dat het niet vanzelfsprekend is, dat ze dit doen. Vanuit “Den
Haag” heeft men dat zich óók gerealiseerd. Zo is er op enig moment besloten, éénmaal
per jaar álle vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten! Onze maatschappij draait mede
op "vrijwilligers werk ". Ik wil dit stukje dan ook niet beginnen zonder “een dank jullie
wel” voor al het werk en alle inzet. Ja....... en dan komt er dus een vacature.
Het bestuur vergadert, stelt een wensen- en een takenpakket op en maakt een
profielscherts, want... zo gaat dat in een moderne maatschappij ! Ondertussen zijn er "
scouts " die rondneuzen, eens informeren wie er evt. geinteresseerd zou zijn; deze en
gene krijgt eens een vraagje, wat meestal beantwoord wordt met “geen tijd,” “geen
zin”, “kan ik niet”, “te oud”, “te vaak weg”, het ontbreekt nog aan " te druk gezin” ,
“met té kleine kinderen “!
Maar... er moet toch ergens in een kastje, ( of op de kast ) ergens in een rommelig
hoekje, iemand zitten die zegt; géén tijd, dan maar tijd maken, géén zin, dan maken we
maar zin, te oud? dat klopt ! Onze Evenementen moeten immers door kunnen gaan?
"The Show Must Go On " Willen we als club toekomst gericht door kunnen gaan.
Óók als in 2015 ongeveer de hele "BABY BOOM " generatie het werk neer legt, is het
belangrijk vernieuwing aan te durven. Ons in te willen leven in de 65 + generatie die
er óók hier aan gaat komen. Zij hebben een andere Life Style, andere wensen en
meestal een ander bestedingspatroon. Ze willen hun tijd ook vaak anders doorbrengen.
Toen de vraag aan mij werd gesteld of..... heb ik de nodige informatie verzameld,
uitgebreid de tijd genomen, om de inns en outs goed op een rijtje te zetten. Het
zwaartepunt lag óók voor mij in de hoeveelheid tijd die het zou kosten.
Toch heb ik het besluit genomen er voor te gaan en na een jaar weer verder te kijken.
Ik vind het namelijk wel een uitdaging, om een nieuwe invulling voor de
Evenementen te bedenken. Met een frisse kijk en wat andere ideeën. Niet omdat het
niet goed was, maar anders, niet beter , maar anders !
Ik stel het dan ook zeer op prijs dat het team van vaste medewerkers, net als bij Bert en
Ank, ook nu door willen gaan de handjes uit de mouwen te blijven steken. Er
zijn meer mensen die hebben gemeld graag mee te doen, dank jullie wel. We hopen
van dit club jaar, een gezellig club jaar te maken.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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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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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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Kwoonderbij
Zeker weten
Wekelijks heb ik contact met Johan van Baelen. Johan is een soort 'pen – vriend' waar
tegenwoordig geen pen meer aan te pas komt. Johan is net zo'n grote twijfelreet als
ikzelf die net als ik nog nooit iets zeker heeft geweten. Wel al honderd keer beweerd
dat het juist wel zo was, maar dat duurde nooit langer dan een etmaal. En Johan weet
zodoende alles van mij en ik van hem. Niks dus. Johan en ik zien elkaar twee maal
per jaar een hele dag, soms bellen we elkaar en voor de rest mailen we. Johan is in de
zeventig, weduwnaar, een ietwat hulpbehoevend en toevallig deze maand een dag bij
mij in Spanje. Hij had gehoord van mijn spraakgebrek, wist van wat andere
probleempjes en voelde met me mee. Het vliegtuig vloog voor (actie) 100 € heen en
weer en thuis regende het nogal. Vandaar. Dan kocht ik op een Engelse rommelmarkt
een Hollands boek voor 50 cent. Gaat over alle geloven van de wereld en heet:
¨ANTWOORD¨. Geschreven door zestien mensen die, denk ik, allemaal een
antwoord weten. En waarom ik dit vertel? Omdat ik er zeker van ben dat de waarheid
niet bestaat. Dat ik de ene week de waarheid vertel die morgen een leugen blijkt te
zijn. En dat doet Johan van Baelen ook. En die zestien auteurs evenzo. Het enige wat
ik vraag is, om de 'leugen' een beetje te nuanceren. ¨Net een beetje anders¨ is waar het
meestal op aankomt. Zodoende ben ik al jaren een ongelovige Tomas maar niet
iemand die het beter weet. Wel weet ik dat het meestal binnenkort net een beetje
(meer) anders kan zijn.
Tien pond scheten
Wel waar was de open dag van de eerste zondag in oktober behalve als die op de 1e
valt. Die heb ik even geobserveerd en vele (oud-) leden met mij. En ook u als nieuw
lid en natuurlijk en zij die geweest zijn en besloten hebben om geen lid te worden. En
als ik de vorige nieuwsbrief lees, vanaf 'van de voorzitter' tot 'Jeu de Boules' zijn er
door af en toe zeer verdrietige omstandigheden nogal wat afhakers. Want het leven
gaat door en de verdrietige omstandigheden ook. Gewoon weer twee waarheden. Ook
kwam ik gezellig in gesprek met een paar leuke nieuwe leden. Deden ook al mee met
enkele activiteiten. Hadden het zo te horen al behoorlijk naar hun zin maar ook wel
enkele kanttekeningen bij binnenkomst. Leuke en ook wel wat mindere. En dat is ook
de waarheid. Wat de één leuk vindt, vindt een ander gerust niet kloppen. Maar
allemaal onderschrijven ze het belang van een vereniging voor Nederlandstaligen aan
de Costa Blanca. Wat ik echter ook wel een beetje door kreeg was dat de behoefte aan
ontmoeten van en praten met leuke mensen vaak nog belangrijker werd gevonden dan
de activiteit op zich. En dat ging gelukkig vaak samen. En dan weten wij als oud
leden ook nog dat per 1 november nog een lading overwinteraars aankomt. En dat
daar ook veel tot bijna allemaal leuke mensen bij zitten Hele leuke zelfs. Maar helaas
ook wat minder leuke. En dan zit ik ook nog met Johan van Baelen en het 'antwoord'.
En ik weet nu al dat ik u van en over beide 'problemen' op de hoogte zal blijven
houden.
Aart
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LET OP !!!
DE REEDS AANGEKONDIGDE

' WINTER FAIR '

HOUDEN WE OP ZONDAG 25 NOVEMBER A.S. VAN
11.00 TOT 16.00 uur.
WORDT U AL NIEUWSGIERIG NAAR DE NIEUWE OPZET ?
KOM DAN KIJKEN EN BRENG VRIENDEN, BUREN EN KENNISSEN
MEE .
PAK DEZE GELEGENHEID AAN UW MEDE CLUBGENOTEN WEER TE
ZIEN EN MAAK ER ZO EEN GEZELLIGE DAG VAN !
U SUPPORT DAARMEE UW CLUB EN...... DE MENSEN DIE HUN BEST
GEDAAN HEBBEN ER IETS LEUKS VAN TE MAKEN.

HIJ KOMT, Hij komt !
OP WOENSDAG 5 DECEMBER
WORDT DE "GOED en HEILIG MAN"
weer in ons clubgebouw verwacht.
We zijn wel benieuwd of ook de Sint zich aan gaat passen
aan deze tijd! En wat hij allemaal meebrengt.
Entree prijs: € 5.-Entree prijs € 7.50

voor leden
voor introducees

Zaal open v.a. 19.30 u.
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 30
Relatie Cholesterol hart en vaatziekten
Deel 1
Heel veel mensen komen zelf, of in hun omgeving, in aanraking met Hoge bloeddruk, Tia, Beroerte of Aderverkalking
Dan komt ook het begrip Cholesterol om de hoek kijken. Pure
cholesterol is een witte vetachtige stof en de meesten van ons
denken dat het slecht is voor het hart. Maar dat ligt wel wat
genuanceerder. Cholesterol is zelfs van levensbelang.
Het komt voor in alle cellen van je lichaam, is de grondstof
van gal bepaalde vitaminen en hormonen o.a. van het super belangrijke cortisol en
de geslachtshormonen.
Als een arts tegenwoordig een te hoog cholesterol vermoedt zal hij bloed laten prikken. Bij een cholesterol meting komen de volgende waarden er uit:
1 Totaal- cholesterolgehalte zou niet hoger dan 5,0 moeten zijn.
2 HDL cholesterol tussen 1,0 en 1,5 mmol/l is goed mag niet lager wél hoger
Bij vrouwen zijn de waarden tussen 1,2 en 1,7 mmol/l goed het is goede cholesterol !
3 LDL- cholesterolgehalte maximaal 2,5 mmol/l liefst lager
4 Triglyceriden- gehalte maximaal 1,7 mmol/l liefst lager
5 Totaal- cholesterolgehalte is de optelsom van LDL+HDL+Triglyceriden
6 Cholesterolratio dit is het totaalcholesterol gedeeld door het HDL cholesterol
Deze eenheden worden in Nederland gehanteerd in Spanje heeft men andere eenheden
Maar het principe is hetzelfde. HDL is de goede cholesterol en LDL is de slechte ,
ook de triglyceriden zijn slecht. De verhouding van slecht en goed cholesterol is belangrijk. Is het HDL hoger dan de norm dan kan ook het LDL wat hoger zijn Maar
vergeet al die getallen maar gauw. Waar het om gaat is dat het HDL gehalte niet lager moet zijn en LDL niet hoger. En deze getallen zijn maar getallen en worden afhankelijk van je situatie gehanteerd, o.a. je leeftijd.
Eerst een misverstand uit de weg ruimen. HDL is een afkorting van High Density
Lipoproteïne-cholesterol en LDL is Low Density Lipoproteïne-cholesterol dit zijn
geen cholesterolvormen maar eiwitten die cholesterol vervoeren. Daarom spreken we
van HDL- cholesterolcomplex en van LDL-cholesterolcomplex.
We krijgen cholesterol binnen door onze voeding het zit verstopt in voedingsmiddelen zoals gebak, koekjes, kant en klare voeding en snacks, Zo krijg je via de voeding
van buiten cholesterol. aangevoerd. Het HDL-lipoproteïne neemt het door de voeding toegevoerde en door de cellen afgestoten cholesterol op en vervoert het naar de
lever. Die maakt er galzuren (80% )en vrije cholesterol van.
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Maar het meeste cholesterol maakt het lichaam zelf .
Dit gebeurt in de lever. Deze door het LDL -lipoproteïne
naar de biljarden cellen van ons lichaam vervoerd.
Je ziet de lever is voor de Cholesterol waarden superbelangrijk
Wat is aderverkalking ( arteriosclerose) Aderverkalking is een gecompliceerd en langzaam voortschrijdend
proces waarbij vetachtige stoffen in de wand van de slagaders worden afgezet, in de kransslagaders, de aorta en de
vertakkingen van de aorta. Het is een natuurlijk proces en
het begint al in je jeugd. Gezonde slagaders zijn flexibel,sterk en elastisch.
Door allerlei oorzaken kan het bloedvat stug en stijf
worden en kan het plaatselijk vetachtige ophopingen krijgen, de zgn. plaques, vetknobbels die de holte van de
bloedvaten smaller maken. Deze vetophopingen kunnen
ook nog verharden en dan worden de vaten ook nog harRood slagaders Blauw aders
der en dus stugger. Deze combinatie van processen leidt
tot een verminderde bloeddoorstroming en dit kan betekenen dat er weefsels of een
orgaan te weinig of helemaal geen bloed meer krijgt. Ziekten van de kransslagaders
zoals angina pectoris en een hartinfarct zijn er voorbeelden van. Wanneer de slagaders die de hersenen van bloed voorzien worden beïnvloed kun je een TIA Trancient
Ischemic Attack oftewel voorbijgaande beroerte krijgen of CVA echte een beroerte.
Cholesterol alleen heeft geen invloed op het ontstaan van Hart en Vaatziekten
Er spelen ook andere factoren mee. Deze zijn :
1
Erfelijke aanleg
2
Nicotine misbruik Roken beschadigt de vaatwanden
3
Overgewicht
4
Jicht, er kan afzetting van urinezuur kristallen in de vaatwanden plaats vinden
5
Diabetes
6
Hoge bloeddruk kan leiden tot scheurtjes in de vaten door rek in de vaten
7
Chronische stress
8
Te weinig beweging.
9
Alcoholmisbruik
Bij de behandeling van Hart en Vaatziekten is het dus zeer belangrijk om niet alleen
bloedverdunners, cholesterolverlagers enz. te gebruiken, maar ook iets te doen aan de
andere factoren en bepaalde supplementen te gebruiken Bovendien kun je hierdoor de
bijwerkingen van de medicijnen verminderen. Volgende keer hier meer over.
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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EEN TOPPER!
Dat was dan een mooi begin van de
afdeling instuif.
Een Spaanse avond.de meeste
feestgangers waren op zijn spaans
uitgedost.
Erg mooi en het werkte aanstekelijk. De
stemming zat er vroeg in en dat was
vooral de verdienste van de muziek, dat
werd verzorgd door ¨THE VOICE¨ Nooit
van gehoord maar geweldig.
De man, met behulp van zijn vrouw, begon
om 20.00 uur en zong tot het einde aan
een stuk door, zonder pauze maar wel een
flesje water achter de hand.
Dit is echt een een gouden greep. Het was
te merken de dansvloer was doorlopend
bezet.
Tussen door het optreden van een artiest
(e) die haar -niet goed dus- eigenlijk moet
ik zeggen, zijn beste beentje voorzette. Bar
en keuken bezetting ook jullie waren weer
geweldig. Heel veel dank.
Het is bedoeling geweest van de afdeling
instuif om nu eens de zaak om te draaien,
in het verleden werd aan het einde van het
seizoen een feestavond gegeven voor de
leden, maar nu een vooraf. Zo gezegd een
schot in de roos..
Natuurlijk niet zo groot de Spaanse avond
maar elke donderdag is er een gezellige
Instuif-avond. Komt u ook eens kijken.
Carla & gerrit Kruse en natuurlijk onze
Thea Rutger; (jammer genoeg in het
ziekenhuis) Jullie zorgden voor een
geweldige opening.
HEEL VEEL DANK VOOR JULLIE FRISSE
INZET
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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 VGZ-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
Windows PC cursus kan toch van start!
Allereerst moet er een rectificatie plaatsvinden. De bestuursfunctie van secretaris wordt
nog steeds door mijn persoontje vervuld. Tijdens de zomermaanden is er waarschijnlijk
een verkeerde veronderstelling ontstaan, dit i.v.m. mijn gezondheidsproblemen, waardoor men heeft gedacht dat ik de bestuursfunctie zou neerleggen. Gelukkig is dit niet
het geval, dus zal de computerafdeling mij nog zien rondlopen met allerlei activiteiten.
Truus Verhagen, onze penningmeester, heeft helaas afscheid moeten nemen. Met de
gezondheid van Jos, haar man, ging het niet goed. Truus heeft op maandag 08 oktober
officieel afscheid genomen. Onze verenigingsvoorzitter Hugo en John de Kievith hebben haar bedankt en een cadeaubon overhandigd. Voor haar een emotioneel gebeuren.
Sinds het seizoen van 2004 was zij lid van de computer@fdeling en heeft zich ontwikkeld tot een geliefd en gewaardeerd lid. Na diverse cursussen te hebben doorlopen op de
@fdeling, is zij Internetles gaan geven. Ook is zij gevraagd om de bestuursfunctie van
Penningmeester te beheren, hetgeen Truus uitstekend heeft gedaan. Jos stond achter de
bar, met een lekker kopje koffie en een gezellige babbel met humor. Beiden zullen we
gaan missen. Wij wensen Jos veel beterschap en Truus veel sterkte.
Ad Roeland is om persoonlijke redenen niet meer actief op onze @fdeling. Dit betreuren wij! Ad is toch het gezicht van de NVCB en de computer@fdeling. Al het werk en
inzet wat hij heeft verricht is echter niet te evenaren. De lessen van Word voor beginners en gevorderden zijn door de jaren heen druk bezocht. Er kan wel een A4tje worden
volgeschreven van al zijn activiteiten. Ook zijn bestuursfunctie als vicevoorzitting is
beëindigd. Maar gelukkig kunnen we bij Ad altijd nog terecht voor advies.
Zo zijn er twee vacatures ontstaan namelijk voor:
VICEVOORZITTER en voor: PENNINGMEESTER
Bent u eventueel geïnteresseerd voor één van deze functies, meldt u zich dan aan bij
John de Kievith en/of Trudy Visser.
Ad Wolfs, onze voorzitter, is ook door gezondheidsproblemen van zijn vrouw, nog
steeds in Nederland. Zij heeft een operatie moeten ondergaan, en pas na een langdurige
revalidatie is het weer mogelijk naar Spanje te vertrekken. Voorlopig zullen we het ook
zonder Ad moeten stellen. Vanuit Spanje een spoedig herstel gewenst en hopelijk toch
snel tot ziens.
De cursus Word, Windows 7 voor beginners gaat weer van start, nu op:
maandag 05 november t/m 10 december van 11.00 tot 12.00 uur.
De workshop van Publisher 2007, waar u visitekaartjes en wenskaarten (kerstkaarten)
kunt maken, gaat van start op:
dinsdag 06 november t/m 11 december van 10.00 tot 12.15 uur.
Alleen bij voldoende inschrijvingen! Heeft u al een cursus gevolgd of voldoende ervaring met de pc, bent u creatief? Schrijft u zich dan in. U moet wel het programma van
Publisher 2007 op de pc hebben staan.
Beide cursussen worden verzorgd door Trudy Visser. Nicole van Daele Coen is assistentie voor de cursus Word. U kunt zich inschrijven op de computer@fdeling.
Trudy Visser, Secretaris van de computer@fdeling van de NVCB
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Nieuws van de Computer@fdeling
NVCB Internet verbinding sterk verbeterd!
Op woensdag 10 oktober is dan toch het langverwachte snelle internet (10 Mb/sec) van
Aeromax geïnstalleerd! Het mooie is dat het echt goed werkt en dat de beloofde
snelheid op zijn sloffen wordt gehaald, een genot om er mee te internetten!
Ons internet is daarmee zeker 5x sneller dan onze oude Telefonica aansluiting dus een
hele verbetering.
De verbinding is nu zo snel en betrouwbaar geworden dat het ook voor de NVCB
leden, die geen lid van de computerclub zijn, interessant wordt om er gebruik van te
maken.
Omdat ons internet veel sneller zal zijn dan wat de meeste leden thuis hebben wordt het
de moeite waard om bij de NVCB te komen internetten. Er zullen heel wat mensen zijn
die ook wel eens even snel een groot programma willen downloaden of willen Skypen
met video zonder stotteren en slecht beeld.
Leden van de NVCB kunnen nu al op woensdagavond voor 1 euro internetten maar
het zou mooi zijn als er op alle NVCB openingsuren tegen een geringe vergoeding
geinternet kon worden. U hoort nog hoe dat geregeld gaat worden.
John de Kievith

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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Cursus: spelen met woorden !
POTLOOD EN PAPIER
DOODGEWONE DINGEN
KUNNEN TOT PLEZIER
HERRINERINGEN BEZINGEN

Voor iedereen die wil schrijven met en zonder ervaring die:
+ al langer het idee in hun hoofd hebben iets”op te schrijven
+ schrijfideeën op willen doen
+ of in gedichtvorm willen verhalen
Er zijn allerlei redenen om te schrijven, het is een manier om dingen vast te leggen
en door te geven aan de (klein)kinderen.
Het materiaal om te schrijven zoeken we vaak in eigen belevenissen en ervaringen.
Het is ook een manier je eigen fantasie haar gang te laten gaan.
Iedereen die “al wat jaartjes meegaat” heeft heel veel te verhalen, vaak meer dan
men zelf denkt.
Hoe gaat het er aan toe in een bijeenkomst?
1. Startpunt: dat kan bijvoorbeeld een foto zijn van een persoon die je goed
hebt gekend, of een gegeven onderwerp is : een “eerste herinnering”.
2. Uitbreiding: bv. Een vertelronde dat je in de groep over die persoon vertelt om deze helemaal weer in beeld te krijgen.
3. Schrijfronde.
4. voorlezen
5. bespreken
6. afsluiting, soms met een passend literair fragment, dat past bij het onderwerp.
De cursus start op 1 november op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 .
De bijeenkomsten zijn kosteloos ( alleen je eigen schrijfspullen meebrengen )
en worden gegeven in een periode van 6 weken.
Ik hoop u dan te verwelkomen op onze vereniging NVCB.
Voor inlichtingen en/of aanmelden:
Adriënne Colin
Tel: 96686843 – Mob: 633462175
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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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Profiteer van de topkwaliteit van Spanjespecialist De Haan.
InternationaalFIDIverhuisspecialist
FAIMisogecertificeerd
Elke weekingeheelSpanje
Aantrekkelijke combinatietarieven
InboedelopslaginNederlandof Spanje
VestigingeninAlicante enMarbella
Hoe ver u ookgaat…de service van DeHaangaataltijd net even verder.
DeHaan.Vertrouwdsinds1777.

Edisonweg 18 2952 AD Alblasserdam T +31 78 69 20 333 E info@dehaan.nl
Vestiging Alicante – Robbert de Haan T+34 61 94 56 274 Ecostablanca@dehaan.nl
www.dehaan.nl
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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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Afdeling Biljarten
BILJARTEN
Twee spiksplinternieuwe lakens en
twee net zo nieuwe sets biljartballen.
En een penningmeester die zegt het
naar alle tevredenheid te hebben
afgehandeld.
De servicemensen uit Holland namen
gelijk de verenigingskeus onder
handen en lieten wat accessoires achter
voor de liefhebbers. Dan zijn ook weer
alle zes de biljartdagdelen in gebruik
en alle leden van de biljartafdeling
lopen met een glimlach de trap op en af.
Of er zich nieuwe leden hebben opgegeven is mij op dit moment nog onbekend, dat
hoort u de volgende keer. Wel hebben intussen de meeste leden hun afdelingsbijdrage
van € 30,-- betaald zodat we met veel optimisme en zonder zorgen het seizoen '12 –
'13 zijn in gestoten.
Hoe komt het toch dat.......? Zo stelt menigeen zich een vraag en op deze plek zal ik
proberen maandelijks een (heel kort) antwoord te geven op één van die vragen.
1.

(c) de afdeling zo gezellig is.
Antw.: Ieder dagdeel heeft zijn eigen goedwillende animator en op de
dagdelen overdag tevens een zeer gezellige barmedewerker. Aukje bedankt.
Aart Krijgsman

B O W L E N met de NVCB
Elke derde vrijdag van de maand.
In Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games ( € 2,40 per game )
Schoenenhuur € 1,00 p.p.
Start om 16.00 uur
Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk
te gaan eten. Informatie en Aanmelden bij
Frank v d Swaluw tel: 662615194
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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

Pagina 33

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 34

November 2012

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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Bridge
Van de bridgeafdeling
Inmiddels hebben we de "open dag" gehad, gezellig met een drankje
en een hapje.
Er was veel belangstelling voor de bridgeafdeling en zoals het er nu
uitziet, kunnen we een aantal nieuwe leden verwachten.
Door de inzet van Henk Lubbers, trouw geholpen door zijn Beppie,
zijn wij er ook klaar voor om alle oude en nieuwe leden te ontvangen, nl
door uitbreiding van het materiaal tot 3 lijnen en nieuwe kaarten !!, wat
iedereen zal toejuichen. Henk bedankt voor het shoppen en het meeslepen van de
spulletjes naar Spanje.
De groei van onze afdeling is voor een groot deel te danken aan de
gezellig sfeer. Natuurlijk proberen wij allemaal de beste te zijn, maar dit
gaat gelukkig nooit ten koste van het plezier, dat wij aan het bridgen beleven.
Ik hoop, dat dit ook dit seizoen weer het geval zal zijn en ik verheug
mij er dan
ook op iedereen weer terug te zien en er samen leuke middagen van te maken.
Tot bridge !
José Smit
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Ik las in “EL PAÍS
Ik las in El PAIS
In El País dd 8 september 2012, las ik een artikel met als titel :”Verloren erfgoed”.
Zo op het eerste gezicht een vrij abstracte titel, zou je zeggen, maar het geheel wordt een
stuk concreter, als je leest waar het artikel over gaat.
De schrijver, Antonio Muñoz Molina, schrijft
op beeldende wijze over een verlaten kerkje
“San Lorenzo”, in de plaats Übeda. (nabij
Granada)
Een kerkje met zéér veel historische waarde,
o.a. met zuilen waarop klassieke Griekse
afbeeldingen - echter volkomen vervallen en
langzamerhand verworden tot een ruïne.
In de loop der tijden hebben vooruitstrevende
mensen op verschillende manieren geprobeerd om het kerkje alsnog te restaureren en
er allerlei culturele activiteiten in te organiseren.
Maar, de gemeente, zowel als het bisdom,
waartoe het kerkje behoorde, hebben alles gedaan om dat te voorkomen. En met succes,
zodat het kerkje, zoals ik al schreef, is vervallen tot een ruïne, compleet begroeid met
klimop en op het punt staat in te storten.
De schrijver van het artikel betreurt in hoge mate, dat geen enkele instantie bereid was om
er geld in te investeren.
’t Zou een toeristische trekpleister hebben kunnen worden en dat niet alleen. Maar
niemand, welke instantie dan ook, zag de waarde van dit erfgoed in.
Zo wordt er nu zelfs overwogen om het kerkje af te breken en er een modern kantoorpand
voor in de plaats te zetten. Een ontsiering voor de plaats Ubeda.
En de schrijver vervolgt het artikel dan ook met zich af te zetten tegen wat tegenwoordig
“een modern gebouw” wordt genoemd : met gebruik van allerlei materialen van kunststof
– zo onnatuurlijk mogelijk en vaak een enorme ontsiering voor de omgeving.
Ik denk, dat U, lezer(es) zo’n situatie als boven omschreven, wel herkent.. Want waar gebeurt dat niet : een historisch pand wordt afgebroken en hup : weer een “modern” gebouw
ervoor in de plaats gezet.
En daarom nodig ik U, lezer(es) uit om te reageren, als er in Uw omgeving inderdaad hetzelfde aan de hand is geweest of dreigt te gaan gebeuren.
Uw bijdrage wordt dan geplaatst in de Nieuwsbrief van december a.s. en moet vóór 20
november binnen zijn
.
Stuur Uw reactie naar redactie@nvcb.net.
Grijp deze kans om de Nieuwsbrief nog meer van U, lezer(es) te maken.
Joop Robbe
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TRIPTIP
Onder het stadje Fortuna bevindt zich een
warmwaterbron. En daar maakt de
thermenindustrie dankbaar gebruik van. Wij
gingen op bezoek.
Er is naast de (vermoedelijke) duurdere verwenindustrie ook een zwembad annex camping en
hostel-accommodatie met de naam La Fuente
(de bron).
(Voorbeeld zwembad)
Het zwembad – een beetje ouderwets aan de kleine kant – kent
enkele in elkaar overlopende baden met water van – schat ik – een graad of veertig.
Met harde stralen, bubbels en douches.
Aan de kant ligbedden voor 'broodnodige rust'. Een bar restaurant binnen handbereik.
Alleen het zwembad kost € 7,-- per persoon. Samen met diner € 15,--. Een biertje kost
€ 1,20 en onze hamburger plus € 5,50.
Je moet er wel een stukje voor rijden. Vanaf de club is het een kleine 140 km heen.
Gewoon richting Murcia tot een km of tien ervoor een bord richting Fortuna. Waarna
nog behoorlijk ver bochtig gebied. Aangekomen in de bebouwde kom gewoon
alsmaar rechtdoor het dorp weer uit en na een paar kilometer vind u het wel. Het staat
op borden aangegeven.
Aart

Krasse (NVCB) Knarren!
We zien elk jaar weer met bewondering hoe enkele NVCB-leden zo maar een
Vierdaagse uitlopen. Maar een vergelijkbare prestatie komt van een paar andere leden
die zich op het hardlopen hebben gestort. Niet zomaar een beetje trimmen, nee, 10 km
of zelfs een halve marathon hardlopen staat gewoon op hun sportieve programma.
Binnenkort kunnen we dat met eigen ogen zien als de Media Marathon Benidorm
wordt gelopen. Onze hardloop-bikkels
John Weller en Joop Robbe gaan deze
afstand lopen en natuurlijk een goede
tijd neerzetten.
We kunnen dat gaan zien en ook onze
bikkels aanmoedigen op zondag 25
november start 10 uur. De route gaat
dwars door Benidorm natuurlijk over de
Poniente en Levante boulevards, waar ze
een half uurtje later zullen langskomen.
Prima plekken dus waar de lopers
kunnen worden aangemoedigd.
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Uw Nederlandstalige Opticiën in Alfas del Pí
DE BESTE PRIJZEN HET HELE
JAAR DOOR
Oogmeting, Oogdrukmeting,
glaucoom, staar…
Contactlenzen specialist
Solderen, reparaties alle div.
Monturen
Openeningstijden: 10:00 - 18:00 Maandag gesloten.

Zaterdag: 10:00 -14:00
Av. Pais Valencia, 9 - local 10
03580 ALFAZ DEL PI (Alicante)
Telefono / Fax 96 686 02 76

www.eurooptica-alfaz.com
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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

Vraagt u een vrijblijvende offerte voor een
ziektekostenverzekering speciaal voor residenten in Spanje

LOMERPER
VERZEKERINGSKANTOOR

Teléfono: 965867404
Tel.Bedrijf: 636965081
Tel. Particulier: 696122371
Avda. de Europa,Edificio Centro, 8 bajo
Benidorm, Alicante,03503

ALDO ENRIQUE ROBELLO
COMERCIELE AFDELING
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Van het Consulaat.
Een NIE "Verblijfsvergunning" in
Spanje:
Verblijf in Spanje Minder dan drie maanden
Europese toeristen die minder dan drie maanden
in Spanje verblijven dienen slechts in bezit te
zijn van een geldig paspoort of geldige
identiteitskaart waaruit de nationaliteit blijkt.
Langer dan drie maanden
Indien u langer dan drie maanden in Spanje
verblijft, dient u zich in te schrijven in de
Oficina de Extranjeros of de Comisaria de
Policia van de provincie waar u verblijft
(Oficina de Extranjeros of de Comisaria de
Policía). U kunt daar een verklaring van
inschrijving (certificado de registro) aanvragen.
Sind 2 april 2007 is de “tarjeta de residencia
comunitaria” (het zogenaamde
residentiekaartje) afgeschaft voor EUonderdanen.
Er bestaat de mogelijkheid om via internet een
afspraak te maken https://sede.mpt.gob.es/
icpplus/citar (Selecteer gewenste provincie
onder “Provincias Disponibles”, Selecteer
“certificado ue” onder “tipo de trámites
disponibles para la provincia solicitada”, Klik
op aceptar).
Op 10 juli 2012 hebben de Spaanse
autoriteiten de procedure voor verstrekking
van de verklaring van verblijf (certificado de
registro de ciudadano de la Unión) gewijzigd.
Er wordt, onder andere, gevraagd om aan te
tonen dat u over voldoende middelen
beschikt om in uw onderhoud te kunnen
voorzien en naar uw
ziektekostenverzekering.
H.E. (Eric) Durieux
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos
Consulaat La Nucia/Consulado La Nucia
Crta. CV 70, Benidorm - La Nucia (Polop-Callosa)
Urbanización Caravana, 12
03530 La Nucia
Tel. (+34)96 687 5932
Fax (+34)96 687 5248
Email: nlgovlanucia@telefonica.net
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