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Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden







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

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

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

10.00

12.30

Bibliotheek

13.00

Windows 7 en Word, computerles beginners.

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

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

19.00

24.00

Biljarten / internet

Donderdag

09.00

10.00

Spaanse les, beginners, groep 1

De lessen Spaans
zijn 11 oktober weer
begonnen.

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

13.30

14.00

Spaanse les, ver gevorderden, groep 5

14.30

16.00

Bridgeles

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

13.00

iPad les gevorderden

13.00

14.00

iPad les beginners

14.00

19.00

Bridge

19.30

24.00

Biljarten

0945

?????

Kuieren met Hans en Willem clublokaal

De Windows computerlessen
Zijn weer gestart! voorlopig 11.00
alleen Windows 7 en MS
13.00
Word voor beginners.

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

voor

Zaterdag
Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING
Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles
Computers:
Evenementen:
Entertainment

December 2012

SEIZOEN 2011-2012

Margje v/d Linden
Aart Krijgsman
Jose Smit
Frank van der Swaluw
Ans Bijsterveld
Ad Wolfs
Anne-Marie Doesburg Lanooy
Frank van der Swaluw

Gastvrouwen:

Corrie v.d.Vlies,
Thea Rutgers,
Carla Kruse
Reserve: Mary Robbe
Hobby:
Marianne Heinsius
Instuifsoos:
Carla Kruse
Jeu de Boules:
Hanneke Verkuil
Klaverjassen:
Lia Oversloot
Ledenadministratie:
Nel Arends
Spaanse les:
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:
Vacature
Team Redactie
Nieuwsbrief Email
redactie@gmail.com
Advertenties
Joop Robbe jooprobbe@gmail.com
Ziekenboeg
John Sterk

966 880 409
652 279 674
965 882 173
965 894 864
620 784 163
696 763 587
965 847 585
662 615 194
655 785 335
657 301 136
681 004 697
679 148 879
966 875 762
965 866 128
654 124 991
630 110 762
966 881 630
966 881 630
965 844 067
966 867 333
691 037 339
965 888 479

965 846 674
966 865 445

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

info@nvcb.net

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
Lieve mensen
Alweer een maand voorbij. Wat gaat dat toch vlug. Zo heb je
een bingo gehad of de hele club is bezig zich op te maken voor
de Winter Fair. Als jullie dit lezen is die ook al weer achter de
rug. De voorboden van een gigantische happening zijn zeer
positief. We gaan het meemaken.
De oproep om vrienden en kennissen mee naar de club te nemen in de vorige Nieuwsbrief heeft toch succes gehad. Als het goed is staat de teller
van het aantal leden bijna gelijk aan die van vorig jaar. Dus ga zo door, dan blijven wij
de grootste Nederlands sprekende vereniging aan de Costa’s.
En dan gaan we ons al een beetje voorbereiden op de Kerst en Oud en Nieuw. Velen
van U gaan net als ik even naar Nederland om deze feestdagen in huiselijke kring bij
de kinderen en kleinkinderen te vieren. Ik heb het daar altijd reuze gezellig maar ben
altijd weer blij als ik hier in mijn appartementje in Albir zit. Er even uit kunnen. Even
naar een terrasje een Americano of wat sterkers gebruiken. Mensen tegenkomen die
even een praatje bij je komen maken of nog beter even bij je komen zitten en wat te
vertellen hebben. Dat mis ik zo erg in Nederland. Het weer laat het niet toe, dat je, net
als ik vanochtend, even in je overhemd op de fiets naar de markt rijdt. Wat boodschapjes doet, een terrasje pikt en even in de zon zit. Wat hebben we het dan goed, mijmer
ik dan wel eens.
Maar net als anderen hebben we er ook voor gewerkt. Heel lang en heel hard.
En nu, met de recessie, kan dat werken voor verschillende van onze kinderen niet
meer. Dat benauwd me soms wel eens. Als de komende generatie niet meer kan werken omdat dat er gewoon niet genoeg werk is, wat moeten wij dan met een club. Geen
van ons heeft het eeuwige leven. Wij moeten toch opgevolgd worden door de volgende generatie. Moet die wel daartoe in staat worden gesteld. Geen verdiensten, geen
overwintering, en geen opvolging. Denk ik dan. Sombere bui heb ik vandaag.
Laten we het maar over wat anders hebben. Alle afdelingen zijn weer volop bezig. Het
gaat goed en iedereen is vol enthousiasme begonnen aan het komende seizoen. Dat er
wat nieuwe richtingen ingeslagen gaan en moeten worden is duidelijk. Niet iedereen
vindt dat leuk of ziet de noodzaak er van in. Maar dat komt nog wel. Laten we echter
elkaar de ruimte geven om te experimenteren. Gaat het fout dan kun je altijd bijsturen.
De goede dingen laten we natuurlijk staan. Zo vernieuw je de club en breng je ook
nieuwe initiatieven en mogelijkheden naar voren. Niet alles gelijk afkappen maar samen bekijken naar de haalbaarheid. En dat gaan we doen. Het principe blijft: de
NVCB is en blijft een club van, voor en door leden.
Tot ziens, Hugo
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Mededelingen
Oproep!

Beste clubleden.

Wij willen graag van onze
leden weten of er
belangstelling bestaat om in
het nieuwe jaar eens een
dagje samen een excursie te
gaan doen ?

Wat fijn dat het zo goed gaat met de
evenementen, het nieuwe hoofd Annemarie en haar
vrijwillige medewerkers.
De afgelopen 6 jaar heb ik het met heel veel plezier
voor jullie gedaan met Ank en de vele vrijwilligers.
Maar het werd mij te zwaar, want zoals Annemarie in
het vorige blad schrijft, het kost ook veel tijd.

Is er ook belangstelling voor
Nordic Walking of een
Fietsdagje?
( dit is mogelijk met of zonder
eigen fiets )

Ook zoals ik nu in het clubblad lees, ben ik het met
Annemarie eens, dat er om de 4 a 5 jaar eens een
vernieuwing moet komen,want anders blijft alles bij
het oude en dat is niet de bedoeling.

contact: het evenementen
team 965847585 of laat naam
en tel.nr. nog liever uw e mail adres achter bij de bar in
het clubhuis

Want we willen verder met nieuwe dingen.
Namens Ank en mijzelf wens ik Annemarie en haar
staf heel veel succes toe met deze zware, maar leuke
taak.
Verder wil ik alle mensen die zich hebben ingezet voor
de evenementen,dus ook het opbouwen,afwassen en
alle andere hulp, hartelijk bedanken.

Let op !
de uitslag van de KERSTLOTERIJ is op Donderdagmiddag 20 december
om 16.00u.
IEDEREEN DIE IN HET BEZIT IS VAN ONZE LOTEN IS WELKOM,
DUS OOK VOOR NIET LEDEN.
Geslaagd Huwelijksfeest!
Joke en Bram hebben op 27 oktober
samen met kinderen, kleinkinderen en
vrienden hun 60-jarig huwelijksfeest
gevierd.
Zij bedanken iedereen die aanwezig wasd
en in het bijzonder alls lieve mensen die
gezorgd hebben voor de prachtige
versiering. Het was voor hen een
onvergetelijke avond waar zij nog lang
aan terug zullen denken.
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Evenementen Kalender
Seizoen 2012-2013



5 december St. Nicolaas viering
20 december uitslag loterij om 16.00 uur.
( 24 nov. Start verkoop loten )



25 december Kerstinloop



31 december Oudejaars viering



19 januari Bingo Middag of Avond



27 januari Spaanse middag ( paella maaltijd )



3 februari lezing Dr. Nora Hendriks



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.

EERSTE KERSTDAG WORDEN ONZE LEDEN
hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie met
Toebehoren tijdens onze Kerstinloop
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Evenementen
Oudejaarsavond!
31 December a.s. wordt er in ons clubgebouw

een BUFFET DANSANT gegeven.

Er is Live Muziek, zodat er een dansje gemaakt kan worden
Er staat er een Heerlijk Warm en Koud Buffet voor u klaar!
en natuurlijk IS ER om klokslag twaalf ......
een glaasje cava, om elkaar in het nieuwe jaar toe te klinken.

de avond begint vanaf 19.30u. en eindigt op 1 januari om 1.00 u.
inschrijving verplicht en kan vanaf heden.
de entree prijs is voor leden € 10.00
voor niet leden
€ 12.50

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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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
Pagina 11

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 3

IK SPRAK MET (1)
Onlangs was ik op een feestje op de club. Je spreekt er met
allerlei mensen - voor jou bekende en ook onbekende mensen.
Zo sprak ik een man aan, die Geert Puite bleek te heten.
We raakten dus met elkaar in gesprek en toen bleek, dat hij ook
uit het Noorden des lands kwam, was het ijs gebroken.
We maakten een afspraak om elkaar nog wat beter te leren
kennen. Van dàt gesprek vindt U dus hier het verslag, onder de
titel :”Ik sprak met”.

December 2012

Vanaf dit nummer van
uw NVCB-Nieuwsbrief
zal Joop Robbe verslag
doen van gesprekken
met NVCB-leden.
Het zal dan gaan over
hun achtergronden,
overtuigingen en
toekomstplannen .

Ik sprak dus met Geert Puite. Lid van onze NVCB en getrouwd met Anne Marie Doesburg
Lanooij. Geboren en getogen in het Drentse Hollandse Veld, nabij Hoogeveen (7 juli 1945)
1945 : einde van de 2e wereldoorlog, maar omdat de wonden nog té vers waren, was dat in zijn
dorp aanvankelijk nog geen onderwerp van gesprek.
Er werd weer turf gewonnen, zoals voorheen en tegelijkertijd werd de veengrond geschikt
gemaakt om erop te kunnen verbouwen.
Geert ging naar de Lagere School in Hollandse Veld en na getest te zijn was de MULO zijn
vervolgopleiding(MULO : Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) Geert behaalde het diploma MULO
-B., waarmee hij toelaatbaar was voor de HTS in Zwolle – afdeling Bouwkunde.
Voor de klasgenoten van de Lagere School was Geert een uitzondering. Traditioneel gingen de
jongens n.l. naar de LTS of gingen werken in Vaders bedrijf of anderszins.( De meisjes
bezochten in groten getale de Huishoudschool)
Geert werd daardoor met bepaalde blikken bekeken in zijn dorp..................
Nà zijn opleiding aan de HTS met succes te hebben beëindigd, ging Geert werken bij de gemeente
Nijkerk. Het was 1970. Geert begeleidde er de grote bouwprojekten.
Op een gegeven moment werd hij door de gemeente gevraagd om als vrijwilliger
plaatsvervangend brandweercommandant te worden (in Nijkerk). Hij was toen 25 jaar – inmiddels
getrouwd en uiteindelijk kregen ze 3 zonen.
Geert ontwikkelde zich met zéér veel enthousiasme als een vakkundig brandweerman. Het
brandweerleven had grote invloed op zijn leven, t.g.v. alles wat hij hier meemaakte.
Het is inmiddels 1988. Geert is 43 jaar en samen met Anne Marie denkt hij na over zijn verdere
toekomst : blijf ik actief als brandweerman of ligt mijn toekomst in de bouwwereld?
Welke kant ga ik op? Of wil ik misschien iets geheel anders? En dit laatste werd het.
Want : i.v.m. uitbreidingsplannen van de gemeente, moest Geert vele moeilijke gesprekken voeren
met de boeren, die hun bedrijven wilden uitbreiden, hetgeen nog al eens werd geblokkeerd door
de ammoniakwet. Deze wet maakte de uitbreidingsplannen van de boeren vaak onmogelijk.........
En Geert was de kwaaie pier.
Deze moeilijke gesprekken hadden grote invloed op zijn lichamelijk, maar vooral ook op zijn
geestelijk wélbevinden.
De knoop werd doorgehakt en het gezin Puite emigreerde naar Nieuw Zeeland. Een grote stap in
een totaal andere wereld - een land in het Zuid-Westen van de Grote Oceaan; bestaande uit
twee grote eilanden, nl. Het Noorder- en het Zuidereiland. ( met in totaal 4.327.944 inwoners in
2012)
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Vergeleken met Nederland, werd Nieuw Zeeland ervaren als een open “society”; een land met
méér vrijheid van denken en méér mogelijkheden tot individuële ontwikkelingen. Vriendelijke
mensen, die het gezin Puite met open armen ontvingen.
Er werd een KIWI-PLANTAGE gekocht, opleidingen werden gevolgd en met zéér veel
enthousiasme werkte en leefde Geert met zijn gezin in KATIKATI, een dorp in de buurt van de
grote stad TAURANGA, gelegen op het Noordereiland met nu 111.000 inwoners en een heerlijk
subtropisch klimaat.
De reden om nà vier jaar weer terug te
gaan naar Nederland, Geert was
inmiddels 46 jaar, had te maken met
de universitaire studies van de
kinderen, die daarvoor toch de
voorkeur gaven aan Nederland.
In Nederland ging het gezin in
Zaltbommel wonen, waar Geert
brandweercommandant werd, met als
speciale taken : verdere ontwikkeling
van de “brandpreventie”, alsook van
“de bestaande organisatie”.

Tauranga, Nw. Zealand

Nà tien jaar als zodanig gewerkt te hebben, het was intussen 2005, kon Geert op 60 jarige leeftijd
met pensioen.
De Costa Blanca lonkte en nà één bezoek wisten Geert en Anne Marie hetb zeker :
Altea La Vella, het mooie, witte en typisch Spaans dorpje, wordt onze woonplaats
.
Als thema van zijn leven zou Geert willen
zeggen : VERANDERING.
Verandering m.b.t. bestaande organisatie in
zijn werk, veranderingen in zijn privé-leven,
verandering ook in zijn leven als gelovig
mens.
De Bijbel was en is zijn leiddraad, maar ook
hierin was bij Geert sprake van verandering.
Verandering van inzichten en van interpretatie.
Door bijbelstudie gestimuleerd en
geïnspireerd, werd Geert ook zélf actief in het
kader van EVANGELISATIE.
Hij bezocht daarvoor allerlei landen, met het
doel er “de blijde boodschap” te brengen, o.a.
Tanzania, de vroegere DDR, Rusland en
Nieuw Zeeland.
Geert bedankt voor dit gesprek.
Joop Robbe
November 2012

Mt_Ngaurahoe, een van nog actieve vulkanen bij
Tauranga
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 31

Relatie cholesterol Hart- en Vaatziekten
Deel 2
In het vorige artikel heb je kunnen lezen dat hart en vaatziektes
niet alleen veroorzaakt worden door een verhoogd cholesterol.
Sterker nog sommige wetenschappers zeggen dat bij cholesterolverhoging het lichaam schade in een bloedvat aan het repareren
is!!
Bij de behandeling van Hart en Vaatziekten is het zeer belangrijk
om niet alleen bloedverdunners, cholesterol-,en bloeddrukverlagers enz. te gebruiken,
maar ook iets te doen aan de andere factoren, zoals overgewicht,alcoholgebruik, roken,
bewegen, ontspanning, voeding en bepaalde supplementen te gebruiken. Je hebt grote
kans dat je op den duur een of meerdere medicijnen kunt afbouwen! Want de bijwerkingen van de medicijnen zijn behoorlijk ingrijpend Bovendien, medicatie behandelt niet de
oorzaken van de ziekte maar onderdrukt enkel de symptomen. Als er in je auto een
lampje gaat branden dan ga je naar de garage en vraagt wat is er aan de hand. O, zegt de
monteur ik zal even het lampje er uit draaien dan kan hij ook niet meer branden. Dat is
symptoombestrijding en dat doen dus ook medicijnen.
Enkele feiten Als je 4,5 kg afvalt heb je 50% minder kans om diabetes 2 te krijgen, je
bloeddruk verlaagt en je hebt minder kans op hart en vaatziektes. Vooral het vet dat
zich opstapelt ter hoogte van de buik (bierbuikje) is ongezond. Dat buikvet scheidt allerlei ontstekingsfactoren af die de bloedvaten sneller doen dichtslibben.
Personen met diabetes hebben 4x meer kans op een hartaanval. Mensen die roken hebben 20 keer kans op longkanker en de kans op een hartaanval verdubbelt. Mensen die
dagelijks hun tanden flossen hebben minder kans op een hartaanval omdat de ruimte
tussen de tanden schoner is en minder bacteriën door het tandvlees in de bloedbaan kunnen doordringen. Deze bacteriën kunnen in de bloedvaten ontstekingen veroorzaken die
de bloedvaten sneller doen dichtslibben.
Regelmatig (5x per week) bewegen zoals lopen, fietsen, zwemmen of dansen vermindert
met 40% de kans op een beroerte. Dagelijks meditatie of ontspanningsoefening
vermindert de kans op een hartaanval of beroerte. Wie dagelijks verse groente eet vermindert de kans op een hartaanval met meer dan 30%.Dagelijks een handvol walnoten
vermindert de kans op een hartaanval met 30%.Voldoende omega-3 vetzuren binnenkrijgen kan de kans op een hartaanval met de helft verminderen.
Een groot onderzoek (meer dan 195000 deelnemers) toonde aan dat mensen die dagelijks 3 koppen groene thee dronken 21% minder kans op een beroerte hebben Wie elke
dag één frisdrank drinkt heeft dubbel zoveel kans op diabetes
Je kunt er zelf dus heel veel aan doen!!!
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Ik ga me nu beperken tot de voeding
Goede vetten zijn zeer belangrijk dat zijn kokosvet gemengd
met roomboter om in te bakken en braden. Roomboter
(biologisch)op je brood. Olijfolie extra virgine op de rauwkost, regelmatig vette vis eten of als voedingssupplement een
goede visolie zoals PluShinzO3.Ik kies voor visolie i.v.m. de
vervuilde viswateren, bij visolie weet je tenminste waar het
vandaan komt. Kokosvet is te koop in de Eco Tienda in Altea
La Vella
De slechte vetten/oliën die je dus zou moeten vermijden!
Alle geharde of gedeeltelijke geharde vetten,kijk op de verpakking, de transvetten (grasas hydrogenada)
Alle geraffineerde oliën (90% van alle supermarktolie dus)Ranzige (bedorven)olie en
oververhitte olie,(frituurvet) Bijna alle margarines omdat ze bijna allemaal gemaakt zijn
van geraffineerde- en vaak ook geharde vetten. Veel kant en klare saladedressings en
mayonaise omdat ze vaak gemaakt zijn van geraffineerde oliën. Vet vlees zou je moeten
vermijden, vooral geen varkensvlees en producten van varkens zoals worstsoorten en
spek. Eet niet te veel vlees en bij voorkeur wild en gevogelte.
Ook koekjes, kant en klare maaltijden, pakjes soep en sausen, snacks ,chips bevatten
veel slechte vetten o.a. de transvetzuren en E nummers. Koekjes en croissants van roomboter gemaakt hebben in ieder geval niet die rottige transvetten, wel veel suiker.
Ook bewerkt vlees zoals hamburgers, chicken nuggets, hot dog, frituurgerechten, diepvriespizza, diepvrieslasagne en barbecuevlees is ronduit slecht. Het bevat transvetten die
overal in het lichaam samenklonteren en ontstekingen veroorzaken en fosfaten die het
verouderingsprocessen versnellen. Bovendien bevatten ze amper de broodnodige vitamines,mineralen en flavonoiden. Ik heb het hier over de kant en klare producten, bij alles
wat je zelf maakt, weet je wat er in zit.
Flavonoiden zijn belangrijke stoffen die een antiallergische-,antiontstekende, antimicrobiële en antikanker werking hebben. Ze komen voor in fruit,groente,groene thee, noten
en zaden en rode wijn.
Ga een goede “GREENS”gebruiken. Het bevat veel geconcentreerde groente en fruit
dus flavonoiden en last but not least neem vitamine ester C.
Maar let op !!!!Als je supplementen wilt gebruiken overleg dan eerst met je behandelende arts. Dit in verband met de interactie van de medicijnen. Ook als je veel
wilt afvallen. Het probleem is alleen dat de meeste artsen niets tot heel weinig van voeding weten, zij hebben immers medicijnen gestudeerd! Inmiddels is er wel onderzoek
gedaan naar de relatie voeding en gezondheid. Onze eigen dr. Moerman is er een voorbeeld van (Kanker en voeding.) Zo zijn er ook onderzoekers naar voeding en hart en
vaatziekten. Er zijn positieve resultaten te melden zelfs als je al een hart of vaatziekte
hebt, bij verandering van je voeding en gebruik van supplementen.
Daarover komt Dr Nora Hendriks een lezing houden in ons clubgebouw zie blz.23
.

Mary Robbe Mestemaker
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Clubreis naar Sevilla, november 2012.
Met alle plezier schrijf ik dit korte verslag over de clubreis naar Sevilla.
De dagen voor de reis angstvallig de weersverwachting rondom Sevilla op internet bekeken. Dat
leek reuze mee te gaan vallen. Alleen de eerste dag wat neerslag maar dan zaten we toch in de
bus zo werd althans voorspeld.
Iedereen was keurig op tijd zodat de reis op schema kon beginnen. Eenmaal in de bus keek iedereen met spanning naar de voorbijvliegende (regen)wolken. Helaas vlogen die met de bus mee en
trakteerden ons gedurende het gehele verblijf, in en rondom Sevilla, op echt ouderwets Hollands
weer. Grijs, miezerig en langdurig. Het was alsof de winter begon en de laatste kleuren uit Spanje werden weggeblazen en alles in zwart wit verderging. Gelukkig kwam de regen meestal niet
met bakken uit de hemel doch bleef mistroostig, druilerig op ons neerdalen met af en toe een
kleine opklaring. Hier konden wij, stoere Hollanders, best tegen en dit weertype heeft ons plezier
beslist niet bedorven, integendeel. Om onder een zinderende zon bij tropische temperaturen, die
in Sevilla eerder regel dan uitzondering zijn, de bezienswaardigheden zoals in ons programma
stonden, te bezoeken zou een slecht alternatief geweest zijn.
Het hotel was uitstekend. Lekker centraal gelegen, goede kamers en het eten was prima geregeld.
´s Morgens een uitstekend ontbijt en ´s avonds niets overdadigs of culinairs doch netjes en voldoende. De lounge en aanwezige bar werden ´s avonds door vele clubleden dankbaar bezocht.
De stadstoer in Sevilla onder leiding van een uitstekende gids was erg interessant. Vooral de
gebouwen van de wereldtentoonstelling van 1929 zijn ware pareltjes. Voor ondergetekende, die
al vaak het voornemen heeft gemaakt om alle paleis/klooster/kathedraal/kasteel toestanden niet
meer te bezoeken was deze reis weer eens een blijk van een te snel ingenomen standpunt. Ondanks dat wij al eens in Sevilla zijn geweest blijft men werkelijk schitterende bouwwerken ontdekken.
Een zeer kleine greep: de grootste gotische kathedraal ter wereld, de Giraldi toren,het Alcázar, de
Torre del Oro, de Barrio de Santa Cruz, de Plaza de España. De liefhebbers konden ´s avonds
genieten van een wervelende flamenco show. De volgende dag met de bus naar El Rocío. Dit
bedevaartsoord maakte zo´n indruk op ons dat wij ter plekke besloten om hier volgend jaar mei
aanwezig te zijn. Dat moet toch een prachtig
schouwspel zijn als al die zigeuners met
paard en kar hier samenkomen uit alle hoeken van Europa. Onmogelijk om dit aparte
dorpje met zijn zandwegen en indrukwekkende kerkjes te beschrijven. Dit moet men
gewoon gezien hebben.
Tijd om de maag te vullen. Wij legden aan
bij een willekeurig restaurantje alwaar men
in staat bleek om, binnen drie kwartier, voor
33 personen een compleet menu à la carte te
serveren en dat met een minimale bezetting.
Zoals reeds vermeld: zonder afspraak vooraf!! Dit geschiedde eveneens op de tweede dag hetgeen mijn geloof in Spanje´s toekomst pijlsnel deed stijgen. Eenieder die bij mij in de toekomst aankomt met: in Spanje is het altijd mañana of onpractisch, wordt dus direct afgeserveerd.
De volgende busreis voerde ons naar Jerez alwaar wij een uitvoering van de beroemde rijschool
mochten bijwonen. Ook hier schieten woorden tekort.
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(Zelf heb ik slechts eenmaal een vergelijkbare uitvoering mogen bijwonen. Dit was de Spaanse
rijschool in Wenen met lippizaners.) Een schouwspel van gedresseerde paarden waar je gewoon
akelig stil van werd. Vele gangen en wendingen afgewisseld door oefeningen aan de hand/lange
teugel. Eveneens een drietal mooie rijtuigen met twee,drie en vier paarden bespannen. Het
oordovende applaus na elke act was dan ook geheel terecht.
Wat een kunstenaars met dieren in een chique omgeving.
Tijdens onze reis mochten wij nog de overwinning van Obama proeven die zeer gewaardeerd
werd.
De terugreis verliep na een tussenstop in Córdoba voorspoedig.
Ank is er weer eens in geslaagd een
schitterende, boeiende en zeer betaalbare reis uit haar koker te toveren. Uiteraard met behulp van Antoon en diverse clubleden. Zelfs
tijdens de busreis werden wij zeer
educatief beziggehouden met vele
wetenswaardigheden. Zo weet nu
iedere medereiziger hoe hij in Londen de Theems moet vinden, dat
bijna niemand geheel vegetariër is
omdat hij/zij weleens slapend een
spin heeft opgegeten, iedereen de
uitkomst van
111111111x111111111 kent en op
de hoogte is van het feit dat Alfred Hitchcock geen navel had.
Wat ondergetekende ook steeds meer opvalt (en niet alleen hem) is het feit dat onze club van die
pracht vrouwen heeft. Immer bezig als een kloek, (ver)zorgend, onderhoudend, mogelijke onenigheden in de kiem smorend, sociaal informerend, versnaperingen rond delend, informatie
verstrekkend en noem maar op. Tja, de beste clubmannen zijn blijkbaar onze dames, dit in tegenstelling met de harde maatschappij waar vaak domme zelfingenomen mannen beslissen over
slimme vrouwen met hoogtevrees.
Gelukkig geldt dit niet voor onze club waardoor onze vrouwen geen hoogtevrees hebben. Overigens moet mij van het hart dat onze club uiteraard ook vele prachtkerels kent. Bijna niets is
zwart-wit. Een club om heel gewoon trots op te zijn en te koesteren.
Me warm aanbevelend voor de volgende reis.
Ad Robbesom
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-(Esp)

(+34)96 585 0891 - Fax (+34 586 6988 servitur@servitur.es-www-servitur.es
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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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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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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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Lezing van dokter Nora Hendriks over: Voeding in relatie tot harten vaatziektes
Dokter Nora Hendriks is huisarts en heeft een praktijk in Calpe.
Daarnaast is ze gespecialiseerd in o.a. :
- Klassieke homeopathie
- Orthomoleculaire geneeskunde en geeft ze voedingsadviezen.
Ze is dus een allround arts.
Ze is bereid om bij ons op de club te spreken over Voeding in relatie tot hart- en vaatziektes en over natuurlijke behandelingen ervan.
In de 2 laatste Nieuwsbrieven heb ik geschreven over hart- en vaatziektes, dus sluit
het mooi aan.
Het is een goede gelegenheid voor ons om te horen over preventie van hart- en vaat
ziektes en dat er naast medicatie ook nog andere natuurlijke manieren zijn om te behandelen.
Het is dus voor iedereen van ons interessant, zeker nu we wat ouder worden en gezond
oud willen worden/zijn.
De lezing staat gepland op Zondag 3 Februari 2013 om 10.30 in ons clubgebouw.
Mary Robbe Mestemaker

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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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
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Kwoonderbij
DEMOCRATIE
Het voelt niet goed bij Johan (van Baelen, u weet wel). Johan, weer lang en breed in
Nederland, heeft gestemd en valt me om de twee dagen lastig met zijn problemen met
het Nederlandse stelsel. Hij zegt dat hij zo langzamerhand stront – ziek wordt
(vergeef me, zo zei hij het) van de 'democratie'. Hij zei onder andere: ¨Democratie is
dingen willen die je niet krijgt en dingen krijgen die je niet wil¨. En hij had het over
hypotheekrenteaftrek, kosten in de zorg, koopkrachtplaatje en nog meer van die
dingen die allemaal in het voordeel van een ander uitpakten. En een mail later was het
allemaal nog erger. Was een kabinet bekend waar hij in het geheel geen rol in had
gehad, ging iedereen er zich mee bemoeien en dat maakte beslissers zo bang dat alles
weer anders moest. Hij zei ook helemaal niet meer te weten wat links of rechts was.
Hij raakte zelfs met zijn Tom Tom in de war. En als ze het ooit eens worden, is de
kans groot dat een 1e kamer het weer oneens is. En van die mensen ken ik helemaal
niemand, heb ik nooit op gestemd en zijn maar met de helft. Over 'helft' gesproken,
ook zo lekker democratisch, als je toevallig niet bij de grootste helft hoort en dat zijn
er 49 van de honderd, ben je jaren de klos. Ik stelde voor te emigreren. Hij schreef na
een week: Nederland is een 'krotenland', maar wel het beste dat ik ken. En ook de
democratie is een 'kroten' systeem, maar ik weet niks beters. Persoonlijk ben ik altijd
weer heel erg blij met mijn kiesrecht en dat ik in dit land alles mag schrijven wat ik
wil.
COMMUNICATIE
Wat democratie te maken heeft met de NVCB? Dank je de koekoek. Een vereniging
is een en al democratie wat de klok slaat. Denk aan 'Van de voorzitter' van de vorige
maand, dat de club is; ¨van, voor en door leden¨. Maar het is niet alleen de
democratie die telt. Wat te denken van de communicatie? Althans, dat is wat je
overal hoort of leest. ¨Het hapert vaak aan een goede communicatie¨. En met dat
woord, 'communicatie', heeft de filosoof in mij altijd moeite. En dat komt omdat ik er
bijna altijd een andere menig over heb. Ik ken mensen bijvoorbeeld die niks zeggen
en in mijn ogen de hele dag lopen te communiceren. Non-verbaal communiceert men
vaak heftiger dan verbaal. Ikzelf betrap me regelmatig op mijn non-verbale, negatieve
communicatie, om aan te geven dat het niet aan een ander hoeft te liggen(!) Na goed
nadenken en bestaande betekenissen uit bijvoorbeeld woordenboeken even negerend,
kom ik tot mijn volgende betekenis. Communicatie is: Wanneer personen
begrijpelijk en begripvol met elkaar van gedachten wisselen over een
gezamenlijk doel. En dan zou je voor 'doel' gerust een ander woord kunnen invullen,
maar de begrippen begrijpelijk, begripvol en met elkaar zijn bij communicatie
onvervangbaar. Als men daar niet de hand aan houdt, gaat menige communicatie
verloren en worden goede bedoelingen, wensen, hoop en verlangen niet waar
gemaakt. En als we denken dat mensen met een goede babbel automatisch goed
communiceren, kunnen we ons best eens vergissen.
Aart
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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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Afdeling Biljarten

BILJARTEN
De uitnodiging/agenda hangt of komt nog op de publicatieborden, maar bij deze alvast
een herinnering.
Onze jaarvergadering 2012 – 2013 vindt plaats op:
VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 OM 18.30 UUR IN DE BILJARTRUIMTE.
De sluiting is uiterlijk 20.00 uur.
Voor alle zekerheid; – een biljarter is lid van de NVCB en lid van de afdeling biljarten
en heeft de daarbij behorende financiële bijdrage afgehandeld.
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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
Elke dag geopend vanaf
12.00 uur.

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
U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 52, en 26 december!

Dessert :

Mixed grill
Entrecote met pepersaus of
champignonsaus
(supplement €.2,00)
Zalm filet of Dorada
(supplement € 2,00
Groenten en frites
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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Bridge
BRIDGECURSUS
Donderdag 15 november jl. is de bridgecursus van start gegaan. Deze wordt gegeven door Ans en
Wim Bijsterveld, aanvang 14.30 uur.
Wij hadden zo´n 15 aanvragen gekregen voor deze cursus, maar helaas zijn er donderdag maar 2
mensen gekomen.
Langs deze weg willen wij de cursus nogmaals onder uw aandacht brengen en hopen u
binnenkort te mogen verwelkomen.
Voor inlichtingen Ans Bijsterveld, tel.nr. 620784163
of José Smit, tel.nr. 965882173.
Groetjes,
José Smit

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 20,00 tot 23,30 uur voor alle N.V.C.B. leden.
zaal open om 19,30 uur
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten - Tafeltennis en andere gezelschapsspelen
en natuurlijk onze gezellige Praattafel.
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Ik las in “EL PAÍS
Ik las in EL PAÏS :
Op 29 september j.l., las ik een artikel in El Païs, waarvan ik de inhoud als schokkend heb ervaren. Graag wil ik U, lezers en lezeressen van onze Nieuwsbrief, deelgenoot maken aan die gevoelens.
Wij leven in 2012, bijna in 2013, en hoewel ik me realiseer, dat ik in Spanje woon, had ik niet
gedacht, dat HOMOSEXUALITEIT hier nog een dergelijk taboe zou zijn.
Oordeelt U zelf :
Alleen de kop van het artikel al :
“20% van de scholieren in Spanje, voelt zich op school belaagd, bedreigd, vanwege hun homosexuéle geaardheid. Zelfs zódanig, dat onder hen een grote groep gedachten heeft omtrent zelfmoord.”
Homosexueel zijn is in Spanje, aldus het artikel, nog steeds een groot taboe. Niet alleen in de
Spaanse maatschappij, maar met name dus ook, op de Spaanse scholen. Betrokkenen voelen zich,
zoals gezegd, bedreigd, verbaal maar zelfs ook fysiek.
Een op de 5 scholieren erkent, aldus het artikel, slachtoffer te zijn geweest van dergelijke bedreigingen en verklaart regelmatig te overwegen uit dit leven te stappen.
Dit betreft informatie uit een onderzoek, gebaseerd op getuigenissen, door José Lamo in zijn functie van algehele coórdinator van een vereniging die op komt voor de belangen en rechten van homosexuélen, lesbienes, transsexuélen en bisexuélen.
Op 28 september j.l. bracht genoemde coórdinator de resultaten van zijn onderzoek naar buiten. In
zijn persconferentie, gehouden n.a.v. dit onderzoek, stelt José Lamo :
“gevoelens van vernedering, onbegrip, isolering en hulpeloosheid, creéeren onder deze groep
jongeren een gevoel van wanhoop en leiden dus tot gedachten en realisering van zelfmoord. Een
gedachte die 1 op de 5 jeugdigen ook realiseert.”
Maar ondanks deze intens trieste en intens aanwezige gevoelens van eenzaamheid, spreken deze
jongeren er niet over met hun ouders, aldus José Lamo in zijn onderzoek.
En ook niet met hun mentoren op school; zó groot is hun angst voor hun “uit de kast” komen.
Ook de scholen zelf durven homosexualiteit niet bespreekbaar te maken in deklas, aldus het onderzoek Ook onder de leerkrachten is het dus een taboe………..
Zowel de afwijzing in het gezin, alsook
die van de school en in de maatschappij,
drukken een zéér zware stempel op het
gehele leven van deze jeugdigen, met
alle gevolgen van dien.
Over tolerantie gesproken………
Deze maand vieren we weer kerstmis.
Eten - drinken - eenzaamheid.
Vrede op aarde - Voor U? - Voor
allen? OOK VOOR DEZE MENSEN/?

Joop Robbe

Tim Ribberink, slachtoffer van intolerantie, ook in Nederland.
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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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De kuieraars
Een van de activiteiten van de NVCB is het
wandelen. Elke zaterdag gaat om half 10
de deur van de club open; de koffie staat
dan klaar en om 10 uur gaan we
vervolgens naar het startpunt van de
wandeling van die week.
Afhankelijk van het weer van de afgelopen
dagen wordt er een wandeling gemaakt in
de bergen op onverharde wegen, een
wandeling in de campo op verharde wegen
tussen de boomgaarden in de wijde
omgeving van de club, of een
stadswandeling. Het is niet altijd mogelijk
om van tevoren een route door te geven,
het weer kan tegen zitten; overigens als
het op zaterdag regent wordt er niet
gewandeld
Het is altijd een gezellige boel waar de
monden minstens zo goed gebruikt worden
als de benen, en na afloop drinken we
nog een glaasje karnemelk (of wat
anders).
De dagafstanden liggen gemiddeld tussen
de 8 à 10 kilometer.
Er zijn natuurlijk wel wat spelregels. Goede
wandelschoenen zijn ( ook voor de eigen
veiligheid) noodzakelijk. We nemen altijd
voldoende drinken en eten mee, evenals
een goed humeur én de eigen
verantwoordelijkheid. NVCB aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid.
Ook voor de voorloper/gids van de
wandelingen geldt dit! Voor de deelnemers
die geen eigen vervoer hebben is er altijd
wel een plekje te vinden in een andere
auto. De afspraak is dat voor het meerijden
2 euro betaald wordt aan de chauffeur.
Tenslotte: Leden mogen altijd een
introducé meenemen. Ook nietleden mogen
een keer meelopen, maar dienen wel lid te
worden als ze willen blijven wandelen.
Voor meer informatie:
Wil Korthof tel. 69193733
e-mail: weemko@hotmail.com
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LOMERPER
VERZEKERINGSKANTOOR

Teléfono: 965867404
Tel.Bedrijf: 636965081
Tel. Particulier: 696122371
Email: aldo.cial@lomerper.com
Avda. de Europa,Edificio Centro, 8 bajo
Benidorm, Alicante,03503
ALDO ENRIQUE ROBELLO

COMERCIELE AFDELING

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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Van het Consulaat.
APK in Spanje
Na in eerste instantie verwarrende
informatie te hebben gekregen van
zowel het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu als de RWD is dan nu toch de
kogel door de kerk.
Vanaf 1 november 2012 bestaat de
mogelijkheid voor Nederlanders om in
Spanje bij een beperkt aantal
keuringsbedrijven een APK-keuring te
laten uitvoeren voor hun voertuigen en
aanhangers met Nederlands kenteken.
Zij krijgen dan een Nederlands
keuringsrapport en de Spaanse
keurmeester meldt het gekeurde
voertuig af in het voertuigregister.
Deze APK-keuringen kunnen in de
volgende plaatsen uitgevoerd worden:
(door de redactie beperkt tot stations
in de directe omgeving.)

Alicante.
APPLUS. Tel.: 965 107 977
Polígono Industrial Pla de la
Vallonga Calle 5, n° 5 03006 Alicante
www.applusiteuve.com

Benidorm
Av Dew la Comunidad Valenciana
s/n
03503 Benidorm
www.applusiteuve.com

Voor verdere informatie zie
website van de RWD (www.rwd.nl)
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