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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

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

09.00

10.00

Spaanse les, beginners, groep 1

10.00

11.00

Spaanse les, één seizoen les gehad, groep 2

10.00

12.00

Spelen met Taal, schrijven van verhalen en
gedichten

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
11.00
zijn weer gestart! voorlopig
alleen Windows 7 en MS
13.00
Word voor beginners.

Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2011-2012

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles
Computers:
Evenementen:
Entertainment

966 880 409
652 279 674
965 882 173
965 894 864
620 784 163
696 763 587
965 847 585
662 615 194

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:
Hanneke Verkuil
Team Redactie
Nieuwsbrief Email
redactie@nvcb.net
Advertenties
Joop Robbe jooprobbe@gmail.com
Ziekenboeg
John Sterk

655 785 335
657 301 136
965 866 128
965 846 674
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
654 124 991

965 846 674
966 865 445

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Vacature

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

Van de vice voorzitter
Ja, daar zit je dan na een zeer onverwachte week, je eerste stuk te schrijven voor de nieuwsbrief van januari.
Jammer dat de wat stroeve samenwerking in het bestuur escaleerde in een vertrouwensconflict, hetgeen voor de voorzitter aanleiding was om per direct zijn functie ter beschikking te
stellen.

Plotseling ben je door het vertrek van de voorzitter van “vice” tot plaatsvervangend voorzitter benoemd en heb je de eerste perikelen al meegemaakt. Enfin tot
de jaarvergadering in februari a.s. ga ik er met volle moed tegenaan.
Namens het bestuur van de NVCB wens ik alle leden een heel gelukkig en voorspoedig 2013. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat ook dit jaar onze club,
een club blijft waar het goed toeven is en waar de gezelligheid hoogtij viert, zodat
eenieder er zich thuis voelt.
Op 13 januari 2013 tijdens de nieuwjaarsreceptie kunnen we onze wensen verpersoonlijken.
Jammer dat we dat gevoel op oudejaarsavond niet konden beleven, omat we helaas
genoodzaakt waren dit evenement “af te blazen” in verband met de geringe belangstelling ervoor. Eind van het jaar opnieuw, maar dan goed.
Onze vereniging is groot en sterk omdat wij zoveel vrijwilligers hebben, die zich
met hart en ziel inzetten. Chapeau daarvoor!! Dit jaar weer hè.
Ook onze adverteerders en sponsoren wensen wij, ondanks de economische problematiek, een voorspoedig en gelukkig 2013.
Bart Kieken
(plaatsvervangend voorzitter)

!

Bingomiddag
uur.Leden en introducé´s zijn
van harte uitgenodigd!
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Mededelingen
VAN DE BESTUURSTAFEL
Het seizoen is al weer een tijdje op gang, sterker nog, wij zijn al bijna op de helft van het
lopende verenigingsseizoen en de dagen zijn alweer aan het lengen. 2013 ligt voor ons open.
Lange tijd draaide uw Hoofdbestuur zonder Corrie van der Vlies, die in Nederland nog altijd
hard blijft knokken voor haar herstel en zonder Bart Kieken, wiens Corrie in Nederland moest
revalideren. Wij waren als bestuur weliswaar onderbemand, maar dank zij de elektronische
post en de telefoon konden wij gelukkig wel gewoon blijven functioneren.
Was de vice-voorzitter nog maar nauwelijks terug uit Nederland, vertrok onze voorzitter Hugo. Vanaf deze plek bedanken wij hem en zijn Elly voor alle tijd en inspanning, die zij aan
onze vereniging besteed hebben.
Het is geen eenvoudige opgave om op korte termijn een geschikte voorzitter voor de NVCB
te vinden. Bart, onze vice-voorzitter, zal in de tussentijd waarnemen.
Wij lagen als hoofdbestuur al volop onder stoom: in samenspraak met de afdelingsvoorzitters
is een begin gemaakt met een aantal algemene verbeteringen en wordt er hard gewerkt aan de
interne communicatie, zoals ik u in het Sociale Jaarverslag van februari jongstleden toegezegd heb.
Transparantie, Betrokkenheid en Inspraak zijn daarbij de belangrijkste sleutelwoorden.
De inbreng van de afdelingsvoorzitters is geweldig positief en wordt bijzonder gewaardeerd !
Verschillende werkgroepen zijn geformeerd om tot klinkende resultaten te komen.
Ik kan u alvast meedelen, dat in de komende Algemene Ledenvergadering door het Hoofdbestuur voorgesteld zal worden om de Afdelingsvoorzitters een permanente afvaardiging en
stem binnen het Hoofdbestuur te geven.
Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.
Ook de Evenementencommissie lijkt stevig opgeschud en barst van de creatieve ideeën, die
wij onder andere tot uiting hebben zien komen in de eind november gehouden WINTER
FAIR, een happening,waar niemand om heen kan !
Let op !
Op  13  januari  is  om  3  uur  ’s  middags  de  Nieuwjaarsreceptie. Het Hoofdbestuur wil de NVCB
-leden graag een drankje aanbieden en persoonlijk een voorspoedig en goed Nieuwjaar toewensen.    Daarna,  om  4  uur,    komt  de  alom  bekende  VOICE  ons  twee  uur  lang  ‘entertainen'.    
U bent van harte uitgenodigd.
Om alles in beweging te houden is het hoofdbestuur en zijn onze afdelingen op zoek naar
vrijwilligers op alle denkbare vakgebieden. Enthousiasme is de belangrijkste drijfveer achter
onze vereniging, dus meldt u aan, zodat een deel van uw Spaanse vrije tijd ten dienste
gemaakt wordt voor uw mede-clubgenoten, want nog altijd geldt voor de NVCB:
Een vereniging van leden voor leden door leden !
Folkert Goedkoop, secretaris
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Evenementen Kalender 2013


13 januari Nieuwjaarsreceptie 16.00 uur.
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 Valentijnspuzzletocht
22- 23- 24 februari Entertainment uitvoeringen
10 maart Expositie schilderclub.
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!
KERST KLAVERJAS
Onder het nuttigen van een diner
kwamen er een paar met een goed idee
Lia, zou het niet eens leuk zijn
om te zorgen voor een buffet en wijn
De plannen werden gesmeed
Maar o,o wat een klus, het is maar dat U het
weet
Boodschappenbrieven vol werden
geschreven
Lia wist precies waar ze moest wezen
Alle supermarkten heeft zij bezocht
en overal werd wat gekocht
Dagen lang waren wij met zijn allen in de
weer
en steeds maar weer vergaderen, keer op
keer
Hebben we dit of moeten we nog dat ?
en wij zeiden toen, weet je wat.....................
Het feest kan beginnen
want alle boodschappen zijn binnen
dec. werden veel voorbereidingen gedaan
zodat we 16 dec. geen uren meer in de
keuken hoefden te staan
Lia had toen alles klaar was, wel een beetje
"pijn"
of het allemaal wel zo leuk zal "zijn"
Maar gelukkig werd ons harde werken
beloond
want, door jullie, LIEVE KLAVERJASSERS,
werd het dik bekroond!!!!!!!!!!!!
Marja Beems en alle andere medewerkers.
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Evenementen
Lezing van dokter Nora Hendriks over: Voeding in relatie tot
hart- en 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.

SPAANSE MIDDAG met

Paélla !

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.

Op Zondag 27 januari is er
Mary Robbe Mestemaker
gelegenheid voor de liefhebbers van
een goede
Paélla Maaltijd eens te zien hoe deze Kerstloterij
de volgende nrs. zijn uitgeloot maar nog
bereid wordt en DIT TYPISCH
SPAANSE GERECHT en daarna te niet geincasseerd ;
Op het
proeven.
165 336 434 informatiebord in het
clubgebouw hangt
Buiten OP HET TERRAS worden
175 341 458 deze info ook.
door een kok twee Paélla's gemaakt,
184 368 613 Als u bij de Bar uw
een met kip en een met vis.
194 391
winnende nummer
Dus voor ELK WAT WILS !
toont zult u daar
254
416
Deze Spaanse Middag begint vanaf
verder geholpen
321 424
worden.
13.00 u.
U kunt hierop inschrijven op de
Hartelijk dank en goede feestdagen
toegewenst.
maandagochtenden in de club.
Introducee's zijn zoals bekend welkom

Anne Marie
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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
Pagina 10

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Januari 2013

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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In elke NVCB-Nieuwsbrief zal

Joop Robbe verslag doen van
Iedere regelmatige bezoeker/ster van onze club op
gesprekken met NVCB-leden.
maandagmorgen, kent hem :
Het zal dan gaan over hun
De vrolijk lachende, guitig ogende man, die je altijd
hartelijk te woord staat - bereid met iedereen een
achtergronden, overtuigingen en
praatje te maken.
toekomstplannen .
Bij menigeen bekend vanwege zijn steeds weer
gestelde  vraag  :”Wat  is  het  laatste  nieuws?”
De man met een teleurgestelde blik in zijn ogen, als je op deze voor hem zo typerende vraag, het
antwoord moet schuldig blijven, omdat je het laatste nieuws niet weet.
Ik sprak met (weet U het al?) : Leen van der Linden, geboren en getogen in 1932 in het mooie
Zuid Hollandse dorp Zuidland, gelegen tussen Hellevoetsluis en Spijkenisse, in díe tijd ongeveer
zo’n  2000  inwoners.
Opgegroeid dus in het Zuid Hollandse, met uitzondering van de oorlogsjaren 1943-1944,
vanwege de Duitsers, die een gedeelte van de streek onder water hadden gezet, waardoor ook
Zuidland werd getroffen. Het gezin Van der Linden (bestaande uit Vader en Moeder en nog 3
zussen en Leen) was daardoor ook gedwongen tijdelijk van woonplaats te veranderen. Leen
bezocht zodoende drie lagere scholen.
Nà  de  lagere  schoolperiode    bezocht  Leen  de  LTS,  afdeling  “bakkerij”  in  Brielle.  Daarnà  ging  hij  
werken  in  de  bakkerij  van  zijn  Vader.  ‘s  Avonds  werd    de  avondschool  bezocht,  waardoor  hij  zich  
nog méér specialiseerde en bekwaamde.
Leen was inmiddels 17 jaar en hij leerde een meisje kennen, Ati, zijn eerste vriendin met wie hij
later ook ging trouwen. Samen zetten ze hun schouders
onder het bedrijf, waarin ze beiden met hart en ziel
werkten.
In 1953, Leen was 20 jaar, de watersnood ramp in
Zeeland. Ons allen wélbekend! Leen was in militaire
dienst, maar zijn Vader kon het alleen in de bakkerij niet
bolwerken. Eigenhandig stapte Vader Van der Linden naar
Defensie in Den Haag en slaagde erin zijn zoon, nà vijf
maanden militaire dienst, vrij te krijgen.
De watersdnoodramp had ook in hun bakkerij grote
schade aangericht. De zéér kostbare machines stonden
praktisch volledig onder water en moesten nadien
compleet worden gereviseerd.
Leen trouwde met Ati in 1957. Ze kregen twee zonen,
Samen waren ze inmiddels druk met de opbouw en
verdere modernisering van hun bedrijf.

Kleine Leen als bakkershulp.

Het grootste verdriet in zijn leven overkwam hem in 1974 , toen zijn vrouw Ati stierf.
“Als  je  jong  bent    WIL  je  elkaar    niet  missen    en  als  je  oud  bent,  KUN  je  elkaar  niet  missen”,  
aldus Leen.
Leen ging aan zijn verdriet niet ten onder. Integendeel : een man alleen – is maar alleen en
spoedig leerde Leen Margje kennen. (U kent haar zeker : de voortreffelijke leidster van de
bibliotheek).
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Samen met zijn nieuwe, initiatiefrijke partner, werd het proces van verandering/verdere
modernisering voortgezet. Het bedrijf bloeide nog verder op. Er werd , samen mét het personeel,
intensief en vol overgave gewerkt.
Ze werkten hard aan het samensmeden tot één geheel van hun twee gebroken gezinnen. Geen
eenvoudige opgave, maar ze slaagden erin om het tot een harmonisch geheel te laten groeien.
“In  het  weekend  bakte  ik  wel  80  soorten  brood”,  vertelt  Leen,  ook  nu  nog,  vol  trots  met  ook  weer  
die enthousiaste blik in zijn ogen, zoals we die van hem kennen.
Door  zijn    collega’s    in  de  regio  werd  hij  de  vergaderbakker  genoemd.  Die  bijeenkomsten  waren  
voor Leen niet alleen maar gezellige ontmoetingsbijeenkomsten (óók wel natuurlijk) maar er
werd ook informatie uitgewissweld over elkaars bakkerij; nieuwe ideeén werden er gelanceerd.
Op dié manier werd ook ieders vakkennis uitgebreid en deed men er in de praktijk van alle dag
z’n  voordeel  mee.
In 1992 ging Leen (en dus ook Margje) met pensioen. Leen was toen 60 jaar. We konden de
zaak  verkopen  en,    aldus  Leen,  “Als  de  bel  gaat,  moet  je  winkelen”.
Leen  ging  niet  op  z’n  lauweren  rusten,  integendeel    :  hij  aanvaardde,  op  verzoek,  een  baan  als  
oproepkracht bij ESSO in de Botlek, waar hij o.a. de eet- en drinkautomaten van voorraad
voorzag. Verder knapte hij er allerlei zich voordoende karweitjes op.
Ook dit werk deed Leen met enthousiasme en grote inzet – tot  z’n  65e.
Daarnà  werden  ze  ,    beiden  nog  steeds  gezond  en  jong  van  geest,  lid  van  “Projekt  Uitzending  
Managers”.  Een  instelling  die  zich  bezighield/bezighoudt  met  het  ondersteunen  van  ,  in  hun  
situatie, noodlijdende bakkersbedrijven in ontwikkelingslanden.
Ze werden allereerst uitgezonden naar Honduras om daar een bakkersbedrijf op te waarderen,
waarnà ze hetzelfde deden in Kenia.
Nà deze periode, het was inmiddels 1996, werden ze gevraagd om op een huis ten passen in
Albir. Het was hun eerste kennismaking met Spanje en de Costa Blanca. Ze waren meteen
“verloren”.    Ze    besloten    dan  ook    spoedig  om      definitief  in  Spanje  te  gaan  wonen,  eerst  in  Albir    
en later dus in Altea.
Natuurlijk werden ze lid van de NVCB en
dat zijn ze nog steeds. Ooit werd Leen ook
lid van de biljartclub, een afdeling die
mede door hem werd opgericht.
Oneindig veel plezier beleeft hij aan die
supergezellige biljartafdeling,
“waar    niet  alleen  ballen  worden  geraakt”,
“maar  ook  menige  humoristische  noot  
wordt  gekraakt”      - aldus Leen.
Nu wonen ze al weer 16 jaar in het Spaanse
Zuidland, Zuid-Holland
land en nog steeds genieten ze beiden van
de goede Spaanse geneugten des levens. In volle tevredenheid - nà een intensief, arbeidzaam en
vreugdevol leven.
Dit was Leen van der Linden, de man die wij toch vooral kennen als de vrolijke, hartelijke
barman , die voor iedereen een vriendelijk woord of een kwinkslag heeft.
“Mensen  die  niet  weten  dat  de  NVCB  bestaat,
Missen  veel”    - aldus Leen.
Bedankt Leen voor dit gesprek, Joop Robbe
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Weet wat je eet !
Weet wat je eet Deel 32

Afvallen en op gewicht blijven
met koolhydraatbeperkt dieet
In de 2 vorige artikelen is zo vaak over afvallen gesproken dat
ik nog maar eens op het koolhydraat beperkt dieet wil in gaan
en ook over de werking ervan.
Want waarom werkt dit zo goed en is het ook nog gezond.
Koolhydraten zijn suikers en zetmeel. Ze zitten in alles wat zoet
en bloemig is zoals koekjes, gebak, en wit brood. Dit zijn de
geraffineerde koolhydraten of de bewerkte-. Ze worden snel verteerd en in het bloed
opgenomen (het bloedsuiker stijgt) en dat is dan de reden dat een snelle energiestoot
volgt op het eten van een koekje of chocolade. Want deze voedingsmiddelen hebben
een zgn. hoge glycemische index. Bijv. suiker heeft 100. Als het bloedsuiker omhooggaat komt er een hormoon, de insuline, dat het bloedsuiker weer snel laat dalen.
(hypoglycemie) En we voelen ons slap/hongerig en flauw. Dus nog meer zoet om ons
beter te voelen weer insuline om suiker in het bloed te verlagen en zo gaat de koolhydratencyclus maar door.
De effecten van insuline zijn, dat het zorgt dat het teveel aan suiker uit koolhydraten
opgeslagen wordt als vet in je lichaam, vooral rond de taille en heupen het bekende
bierbuikje bij mannen !!!!!!!!Bij vrouwen rondom heupen en taille.
Het doorbreken van deze cyclus
Hoe  kan  deze  cyclus  doorbroken  worden?  Als  je  niet  eet,  na  een  “energiestoot”word  je  
steeds slapper en prikkelbaarder. Het antwoord is dus heel eenvoudig
Verminder de insuline !!!!
Als je de hoeveelheid insuline die je lichaam vrijmaakt verlaagt, dan zal het bloedsuikerniveau niet zo pijlsnel naar beneden gaan en voel je je niet zo slap/hongerig en prikkelbaar. Je hebt niet de neiging om meer koolhydraten te eten om energie te krijgen.
Uiteindelijk zal het vet zich niet afzetten op je heupen en taille. Als je wilt afvallen
moet je dus de hoeveelheid insuline verlagen waardoor het lichaam gedwongen wordt
om je lichaamsvet te verbranden m.a.w. dat je afvalt. Ook hier is het antwoord heel eenvoudig.
Eet geen geraffineerde koolhydraten (hoge glycemische index)en verminder het eten
van ongeraffineerde koolhydraten (lage glycemische index)
Hiernaast staat een tabel met wat wel en wat niet is toegestaan, als je dit doet zul je afvallen. Je moet niet meer dan 40 -50 gr koolhydraten per dag eten. Heb je het streefgewicht bereikt dan kun je geleidelijk meer koolhydraten eten zonder dat je weer aankomt!!! Je kunt op Google allerlei koolhydraatlijsten vinden. Een voorbeeldje 1 snee
volkoren brood heeft 14 gr, kh maar 1 snee Wasa knäckebröd vezelrijk(fibra) heeft
maar 4,8 gr kh. KH. beperkt eten wordt dus een leefwijze en een zeer gezonde.
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Maar wil niet te snel afvallen,1/2 tot 1 kg per week is genoeg en minder omvang is belangrijker dan minder gewicht. Dus meet je buik op het smalste deel, meer dan 88 cm
bij vrouwen en meer dan 102 cm bij mannen betekent dat je in de gevarenzone bent dus
afvallen
Geraffineerde koolhydraten zijn de bewerkte. Bijv. witte bloem is gemaakt van de gemalen en gezeefde tarwekorrel. Volkorenmeel daarentegen wordt gemaakt van de hele
tarwekorrel en is dus niet geraffineerd. Suiker wordt gemaakt van de suikerbiet d.m.v.
een enorm productieproces wordt gezeefd en gebleekt is dus geraffineerd.
De geraffineerde producten hebben een hoge glycemische index is veel insulineproductie en de geraffineerde een lagere tot veel lagere glycemische index dus minder insuline
productie.
Om ervoor te zorgen dat je voeding compleet blijft is het belangrijk een goede
GREENS te gebruiken en ook een goede vit C in estervorm of een multivitamine.
Als je veel medicijnen gebruikt is het ook belangrijk je behandelend arts te raadplegen
Vaak weet deze te weinig van het effect van voeding op medicijnen maar dan kun je
altijd een orthomoleculaire arts raadplegen.
Koolhydraat beperkt eten is gezond omdat je lijf minder vet wordt zowel zichtbaar als
onzichtbaar (tussen en rondom de organen)Bovendien is de kans op het krijgen van
diabetes, hart– en vaataandoeningen, hoge bloeddruk en kanker lager. Je eet immers
veel meer groente en als je op gewicht bent ook meer fruit dan als je veel koolhydraten
eet!
Mary Robbe Mestemaker
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KRASSE KNARREN KNALLEN.
Ongetwijfeld herinnert U zich nog het opvallend bericht in de Nieuwsbrief
van november jl., waarin U las over twee krasse knarren, die bezig waren zich voor te
bereiden op deelname aan de halve marathon (21 km en 96 m.) in Benidorm op
zondag 25 november.
Die twee krasse knarren hebben, zoals de titel van dit verhaal aangeeft, inderdaad
geknald. Want : ga maar na : zowel Johnny Weller (62) als ikzelf(73) , liepen beiden
een fantastische tijd : Johnny : 1 uur 43 en ik 1 uur 58. Nog nooit eerder liep ik in
Benidorm onder de twee uur.
Aan dit succes ging een intensieve training vooraf. Vanaf augustus liepen we twee
keer  per  week  :  door  de  week  liep  ieder  voor  zich  en  ’s  zondags  trainden  we  samen.  
Een flink aantal zondagen liepen we méér dan twee uur. We begonnen dan bij de
vlaggen in Altea en gingen dan tot diep in het centrum van Benidorm.(en weer terug).
We zijn dus zéér tevreden over de tijd die we hebben gelopen. Zéér tevreden zijn we
ook over de totale organisatie van deze halve marathon. Die was werkelijk
fantastisch. En dan denk ik niet alleen aan de vele zaken, die we als deelnemers
ontvingen (een shirt, een pet, zoetigheden, frisdrank, een sleutelhouder), maar ook aan
de andere voorzieningen, zoals de vele ambulances, de policía, de massage nà afloop,
water onderweg . Eigenlijk té veel om op te noemen.
Ook werden we onderweg
aangemoedigd door het in
groten getale aanwezige publiek.
Zelfs was er een lid van onze
NVCB, die op verschillende
plekken in het parcours stond
opgesteld en ons steeds luid
aanmoedigde.(waarvoor nogmaals
oprechte dank) Dergelijke
aanmoedigingen doen je als loper
enorm goed, vooral als je het even
moeilijk hebt.
We zien beiden dus met grote
voldoening terug op onze
deelname. We kijken nu alweer
reikhalzend uit naar onze
volgende halve marathon in
Benidorm op de laatste zondag in
november van het jaar 2013.
Ook namens Johnny Weller,
Joop Robbe
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Kwoonderbij
COMMUNICATIE II
Waarom ik stukjes schrijf is vaak omdat ik twijfel over een eigen ervaring. Over een eigen
gevoel. Ik kom er met denken alleen niet uit, erover praten lukt niet in verband met mijn
communicatieve tekortkomingen, dus is 'van me afschrijven' soms het enige redmiddel. Andere
stukjes gaan over wat ik lees of meemaak in mijn omgeving. En dan schrijf ik meestal naar die
omgeving toe, met de bedoeling dat het daar wordt opgepakt. Opgepakt door de zenders en de
ontvangers, of de daders en de slachtoffers zo u wilt. En niet omdat ik het weet, maar gewoon
omdat ik er – al weer - over twijfel. Soms schrijf ik echt naar mensen toe, zonder naam, waarbij
ik hoop dat ze mijn goede bedoelingen begrijpen. Of mij morgen laten weten dat ikzelf het
verkeerd zag of hoorde. En dat nu blijkt in het echt bijna nooit te gebeuren. Vaak ben ik bang dat
alleen een ander het leest en nooit de betrokkenen. Wat ik wel bijna zeker weet, is dat de meeste
lezers al lezende tegen zichzelf zeggen; – 'wat bedoelt hij' of 'hij bedoelt een ander' en dat terwijl
ik nu juist hem of haar bedoelde. Bent u er nog? Over slechte communicatie gesproken. Ik zag
laatst een TV programma over een man en zijn communiceren met wilde kalkoenen. En vroeger
over een vrouw die dat deed met apen. In films zie ik vaak verliefde mensen het met elkaar doen.
Communiceren. Of mensen die het vriendelijk over het weer doen en over de kleur van een
blauwe lucht. Zelf vind ik zulks heel iets anders. Heeft helemaal niets met communiceren te
maken.
SCHOENMAKER....
Mijn vader was schoenmaker. Als kind was ik daar niet trots op. Het is dat hij een bord op de
muur had met ¨gediplomeerd schoen en zadelmaker¨, wat ik trouwens in twijfel trok – anders zou
ik het nooit tegen iemand hebben durven vertellen. Even ter verduidelijking: – Mijn vader was de
beste vader van alle vaders. Ik vertel dit omdat het gezegde de man min of meer verplichtte om
bij zijn leest te blijven. En dat is waar ik het over wil hebben. Want daarmee ben ik het geheel
oneens. Wijlen mijn vader trouwens ook. Want toen hij met schoenen maken steeds minder ging
verdienen moest hij ander dingen gaan doen. Dingen, die zo bleek, hij veel liever deed en
waardoor hij veel gelukkiger werd. Wat mij betreft zou het gezegde dan ook gewoon mogen
luiden: – Schoenmaker, verlaat gerust uw leest. Aan u – alle gepensioneerde overwinteraars – de
vraag: – Was u gelukkig in uw arbeidzame leven? Dat werken een noodzakelijk kwaad is, net als
salaris trouwens, zijn ook uitlatingen die het bovenstaande min of meer bevestigen, toch?
Ter zake, zijn er in mijn omgeving nogal wat mensen, waarbij ik me afvraag; Zit jij wel op de
goede stoel? ,en , Zou jij niet veel liever iets geheel anders doen? Niet omdat je het niet goed
zou doen, maar gewoon omdat je niet blij overkomt. Niet gelukkig uit je ogen kijkt. Zelf ben ik –
realiseer ik me na jaren – te weinig aan iets anders begonnen. Dan hadden zij die jaloers waren op
mijn functie, baantje of ondernemerschap, dat gewoon van mij kunnen overnemen.
Aart.

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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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.
-Mobile Personenalarmering.
(hiervoor hoeft u niet per se zorg van ons te ontvangen)

-Buro Thuiszorg S.L. is gecontracteerd
door VGZ-zorgverzekeringen.
http://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

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

www.mcs-verzekeringen.net
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www.deweek.net
info@deweek.net

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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wilspanjers@live.com

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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AVA
Nieuws van de AVA
De eerste vergadering van dit seizoen is gehouden op 14 november 2012. De directe aanleiding was een
uitnodiging van het Hoofdbestuur om gezamenlijk van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen en
vooral om diverse voorstellen van AVA-leden te presenteren. Bijna alle afdelingen waren vertegenwoordigd
met uitzondering, door verhindering van Wil Korthof, wandelen, en Margaret de Vree, schilderen/dinsdag.
Tijdens deze bijeenkomst ben ik gekozen tot voorzitter van de AVA en zal direct contact onderhouden met
Folkert Goedkoop, secretaris van het Hoofdbestuur mbt alle zaken die binnen de afdelingen spelen en
overleg behoeven met het Hoofdbestuur.
Anne Marie Doesburg Lanooij zal optreden, indien nodig , als plaatsvervangend voorzitter en
woordvoerster.
Jose Smit (voorzitter Bridge) is bereid gevonden op te treden als secretaris.
De onderwerpen die we meegenomen hebben naar het gezamelijk overleg zijn samen te vatten onder de
volgende kernpunten:
. Transparant Bestuur 2. Flexibiliteit 3. Positieve communicatie.
Alle leden van de AVA hechten aan een toekomst voor onze NVCB met groot respect voor onze "Oude
tradities" en tevens ruimte voor nieuwe en enthousiaste ideeën, zodat we ook nieuwe leden verwelkomen
als lid van een warme en levendige vereniging in snel veranderende tijden.
Onze NVCB leeft en bloeit door de inzet van heel veel vrijwilligers, die heel veel tijd en energie steken in
vereniging. Bij deze hulde! Van mij persoonlijk wens ik een ieder een liefdevol en positief 2013
9 december 2012
Hanneke Verkuil

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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Bridge
Kerstdrive 2012
Dinsdagmiddag 18 december jl. heeft
onze bridgeafdeling
de jaarlijke Kerstdrive gehouden.
Er was een enorme opkomst,
te weten6 tafels in de -Blijn en 7
tafels in de A
-lijn.
Het bridge gedeelte was in handen
van Janny van Spronsen en Henk
Lubbersen en was zoals altijd weer
voortreffelijk geregeld.
De sfeer was prima, mede door de
goede verzorging van de inwendige
mens door Els en Bas van Andel met
de door
Rietje van Oudenrijn gemaakte
borrelhapjes. Ook hadden we nog
een jarige, nl. Fien Kievits. Zij vierde
haar 87e verjaardag door ons
allemaal een drankje aan te bieden,
hetgeen niet afge
-slagen werd. Fien
bedankt en nog vele goede jaren
gewenst!
Aan het eind van deze gezellige
middag, werden onder het genot van
Els beroemde bitterballen de tasjes en
pakketten uitgereikt.
Al met al een geslaagd feest.
José Smit

Pagina 24

Januari 2013

Nieuwsbrief NVCB

Allerlei
Spelen met woorden.
Drie weken geleden zijn we
onder leiding van Adriënne
Colin begonnen met het maken  van  “vrije  verzen”  en  le-
ren een acrostion te maken.
Een andere manier van schrijven zou je het kunnen noemen. Het is werkelijk een ontdekking wat je allemaal met
woorden kunt doen. B.v.: een
Elfje maken. Niet lachen maar
het is een erg leuke manier om
iets in de vorm van een klein
gedichtje te maken.
Iets wil ik wel verklappen
hierover:
mijn eerste ¨Elf¨
1e zin 1 woord
gevoel
2e zin 2 woorden
vrij zijn
3e zin 3 woorden
genieten van bewegen
4e zin 4 woorden
wandelen op het strand
5e zin de clou:
warmte
Dit en nog veel meer leuke en
interessante dingen leren wij.
Het is een belevenis. Elly
Inl.: Adriënne Colin. Tijd:
donderdag 10 uur. Clubgebouw, boven.
Te Koop.
HP printer zonder cartridges, 20 euro.
Vragen aan Hanneke of bij de
computerclub.
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CAPRICHIOS
AGUA

Vandaag gaan we eens praten over een van de belangrijkste
natuurelementen nl WATER ofwel AGUA
In het Spaans zijn er heel wat gezegdes en uitdrukkingen met
agua Ook in een waterrijk land als Nederland bestaan
natuurlijk de nodige spreekwoorden en idiomatische
uitdrukkingen met water als onderwerp.
Laten we eens beginnen met een enigszins vermakelijke
variant.
! Agua va ! Betekent letterlijk: daar gaat het water!!
De eigenlijke betekenis is: Pas op!! Kijk uit!!
Waarom en waarvoor je op moet passen en uitkijken zal ik U
uitleggen.
Vroeger had men in de Spaanse huizen géén of weinig
sanitaire voorzieningen.
Moest men s-nachts een plasje doen dan werd dat in een
schaal gedaan (un orinal) die daartoe onder het bed klaar
stond.
Bij het aanbreken van de nieuwe dag smeet de ama de casa
de inhoud door het (openstaande) raam op de ongeplaveide
straat onder het slaken van de kreet: !Agua va!
De gealarmeerde voorbijganger die zo ongelukkig was op
dat moment ter plekke te zijn diende snel dekking te zoeken
om niet de verdere dag onwelriekend te hoeven
doorbrengen.
Een iets andere betekenis hieronder.
Se fue sin decir agua va....hij vertrok zonder verder iets te
zeggen
!Para mí es como agua de mayo!..= letterlijk: dat is als
water (regen) in Mei.
Dat komt voor mij als geroepen!
Dat is méér dan welkom!
In deze zin komt tot uitdrukking hoe groot de behoefte aan
regen in deze streken is en zeker in het voorjaar.
Je kunt ook soms horen: Ah, es agua pasada..(gepasseerd
water) dat is ouwe koek
dat is een gedane zaak.
Van een beetje dubieuze figuur zegt men wel:
Pesca en aguas revueltas....hij vist in troebel water
En als een plannetje mislukt kun je altijd nog zeggen:
Se quedó en aguas borrajas...het is op niets uitgelopen.
Het zou zo maar kunnen voorkomen dat je door het
bovenstaande moet zeggen:Estoy con el agua al cuello... het
water staat me tot de lippen.
Opvallend hierbij is dat wij Nederlanders het benauwder
hebben in deze situatie dan de Spanjaarden omdat bij hen het
water slechts tot de hals (cuello) komt.
En over benauwd gesproken, in het Spaans kun je zeggen:
Se ahoga en un vaso de agua...hij verdrinkt in een glas
water terwijl wij daar een storm in een glas water van
maken
Tot slot, heeft U enig idee welke Nederlandse uitdrukking er
schuil gaat achter het Spaanse gezegde:
Mejor ser cabeza de ratón que cola de león
Letterlijk vertaalt staat er: Je kunt beter het kopje van een
muisje zijn dan de staart van een leeuw.
Saludos de Martín.
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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 )

W:www.floresjuridischadvies.com
www.asesoria-flores.es

E: info@floresjuridischadvies.com
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Uit de enorme belangstelling die er bestaat voor het t.v. programma: Moeder ik wil bij
de Revue, blijkt weer eens duidelijk dat theater, musicals en revues nog steeds veel
vermaak geven voor het grote publiek.
De theatergroep Podium is al vele jaren actief aan de Costa Blanca om met name voor
het vele Nederlandstalige publiek een meestal komisch theaterstuk te brengen waar veel
plezier aan beleefd kan worden. Elders in dit magazine vindt u veel informatie en de
info over de website van Podium.
Ondanks het feit dat t.v. veel vermaak geeft blijkt er bij een groot publiek nog steeds
interesse te bestaan om naar een theater te gaan en er een leuk avondje uit van te maken,
met zijn tweetjes of met vrienden en kennissen.
Op dit moment is de theatergroep actief bezig om nieuwe leden te winnen. Leden zijn
voor ons erg belangrijk en wat zou het leuk zijn als u misschien zelf ook op het toneel
zou komen te staan. Met elkaar een toneelstuk in te studeren en voor het publiek dit ten
tonele te brengen. Een mooie uitdaging en veel plezier met elkaar te beleven.
Indien u interesse hebt in theater dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen,
via de website, email of per telefoon. Wij informeren u dan over de theatergroep. U
kunt natuurlijk ook info lezen op de website: www.podium-cb.net . Zie svp elders in dit
magazine de informatie over Podium.
Graag tot ziens:

Geert H. Puite
voorzitter Podium. gpuite@planet.nl

Goed nieuws voor de schilderijen expositie
Ik heb van de FIRMA " A-STYLE "voor de schilderijen expositie, 2 prachtige rollen
gordijnstof gekregen die Janny Boon trots kon komen overhandigen.
Mooie witte gordijnstof, zodat we voor de komende expositie overal dezelfde, op maat
gemaakte, achtergrondgordijnen hebben. De expositie is op 10 maart.
Wat zullen onze kunstwerken mooi uitkomen.
De vrijwilligsters hebben zich al
aangemeld, zodat we in januari kunnen
beginnen met het maken hiervan. Ook dit
zal ongetwijfeld een hele gezellige job
worden.
Ik dank de Firma "A-STYLE "dan ook
hartelijk voor deze gulle gift.We zullen er
iets moois van maken en laten het
resultaat graag zien in het volgende
maandnummer.
els reniers
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www.eurocarslanucia.com

E-mail: info@la-alegria.es
Website: www.la-alegria.es
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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
 ORTHODONTIE
IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN

ALS VOOR (KLIK-) PROTHESES.

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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info@imedhospitales.com

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

www.imedteulada.com
info@imedteulada.com
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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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Jeu de Boules
Nieuws van de afdeling
Samenvattend verslag van de jaarvergadering van maandag 15 oktober 2012.
Na de opening door de voorzitter, werd één minuut stilte in acht genomen voor de leden en de oprichter van het Jeu de Boules, die ons dit jaar ontvallen zijn.
Daarna werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd en blikte de voorzitter terug op het afgelopen afdelingsjaar. Daarin werd evenals de twee voorgaande jaren
gesteld, dat alle leden tot en met juni moeten kunnen spelen. Ook is het mogelijk om
op woensdag te spelen Gespeeld kan worden,zolang er na afloop voor het onderhoud
van de banen wordt gezorgd. Een voorstel om op elke twee banen een bezem te plaatsen, wordt door het bestuur, samen met Bas van Andel bekeken. Er zijn diverse pogingen ondernomen om met Cap Blanch tot een toernooi afspraak te komen, wat echter
niet  is  gelukt.  Mogelijk  door  het  door  ons  voorgestelde  systeem  om  zo’n  toernooi  weer  
gemengd te spelen.
Er zal geprobeerd worden om met andere Nederlandse clubs tot wedstrijden te komen
op de zaterdagmiddag. Maar zonder lunch, zodat er voor onze leden minder werk aan
zit.
Doordat de benaderde kandidaat voor de
functie van penningmeester zich om gezondheidsredenen moest terugtrekken heeft Toon
Akkermans besloten om aan te blijven, echter alleen voor de inschrijvingen en de financiën. De vergadering heeft geen bezwaar en
daarmee is hij opnieuw Penningmeester voor
de komende drie jaar.
Hij is wel bereid om leden die geïnteresseerd
zijn in bijscholing, les te geven.
Door het terugtrekken van Toon voor het
grote baanonderhoud hebben Freek Beerepoot en Ko Staneke zich bereid verklaard om
dat op zich te nemen. Er wordt nog naar
En de nieuwe voorzitter is.....
meer vrijwilligers gezocht.
Om achteruitgang van de banen, door ongebruikt stilliggen te voorkomen,zal er, uitzonderingen daargelaten, met vier personen per baan worden gespeeld. Daarmee zal
ook het probleem van spelen met twee of drie ballen worden voorkomen.
Voor de nog bestaande opening langs baan 2 zal de groene afscherming worden
uitgebreid, zodat een grotere windvrije zone ontstaat. Twee complete heksecties zijn
inmiddels besteld en geleverd. Bij voldoende vrijwillige mankracht kunnen deze worden geplaatst.
Er wordt nogmaals de nadruk gelegd op de gang van zaken bij te laat komen. Als er
mensen te laat zijn,dat wil zeggen als het labelbord en het mandje weg zijn, moeten zij
wachten tot alle loodjes uitgedeeld zijn.
Toch de hand ophouden voor een loodje, wordt als onsportief gedrag beschouwd!!!
Rest mij nog, mede namens het bestuur, alle leden van NVCB en in het bijzonder die
van de afdeling Jeu de Boules heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 toe te
wensen.
De secretaris, Joep de Wit.
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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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Ik las in “EL PAÍS
IK LAS IN EL PAÏS
Zoals ik al eens eerder heb vermeld, staat er elke dag op de achterkant van El Païs een
colum. Elke dag dus een ander onderwerp.
Meestal zijn deze colums moeilijk geschreven, vind ik.
D.w.z : opvallend veel woorden die ik niet ken en als je té veel woorden moet opzoeken, dan is
het al gauw niet meer interessant.
Maar deze keer, op dinsdag 4 december 2012, was dat dus niet het geval.
De    titel  was  ook  erg    actueel,  nl.  “ARMEN.”
De schrijfster van het artikel is verontwaardigd.Ze schrijft over de crises in Spanje. En dan met
name over, zoals de titel al aangeeft, over dié groep in de Spaanse maatschappij, die door de
crises het meest getroffen wordt. Het zijn ook hier de mensen met de laagste inkomens en de
minste opleiding, die het eerst slachtoffer worden. En wat te denken van dié groep mensen die
werkloos zijn. In Spanje meer dan een half miljoen.................
De schrijfster van de colum vertelt over een initiatief van zomaar een Spaanse moeder.
Deze Spaanse moeder heeft n.l. geconstateerd, dat vele gezinnen geen geld hebben om voor hun
kinderen voor 6 januari , Los Reyes, (Feest van Driekoningen) naar de winkel te gaan om
cadeautjes te kopen.
Daarom heeft ze, zoals er een voedselbank is, het idee van een SPEELGOEDBANK bedacht.
Het blijkt een groot succes.
Alleen en daar begint haar verontwaardiging : de Vaders en Moeder die een beroep moeten
doen op deze speelgoedbank, schamen zich er eigenlijk voor.
En dat vindt de schrijfster het toppunt.
Deze gezinnen, waarvan velen dus werkloos zijn, hebben het al gigantisch moeilijlk. Ze zijn
buiten hun schuld werkloos geworden en hebben van de crises ontzettend veel te lijden. En dan
zich ook nog schuldig voelen.
En , zegt de schrijfster van de colum, laten we eens kijken naar die groep die we tot de rijken
van de maatschappij kunnen rekenen of naar hen met een belangrijke positie. Zij leveren
nauwelijks in, ondanks de crises. Bij hen vallen niet de harde klappen en zo ze al werkloos
zouden worden, dan ontbreekt het hen niet aan de nodige financiële middelen.
Bovendien, zo stelt de schrijfster : wie hebben eigenlijk deze
crises veroorzaakt? In elk geval de armen niet.
Nu zijn er natuurlijk een aantal oorzaken te noemen voor deze
crises. Maar één ding is zeker, aldus de schrijfster, zij die het
land besturen en de Banken, kunnen , om het maar
voorzichtig te zeggen, hun handen bepaald niet in
onschuld wassen.
Natuurlijk, zo zegt ze, mensen met hoge posities dragen
ook veel meer verantwoordelijkheid en dat mag best
beloond worden. Maar de verschillen in inkomens zijn
wel erg groot. Zelfs schrijnend groot. Je zult maar aan
de onderste trede van de maatschappij leven. En dan ,
tengevolge van een crises die jij niet hebt veroorzaakt, in
zo’n  soms    onverteerbare  economische  situatie  
Speelgoed opruimen! Anders breng ik het naar de bank!
tertecht komen.
Een moeilijke discussie.
Eén ding is zeker : een schuldgevoel omdat je het slachtoffer van de crises bent geworden, is
niet op zijn plaats.
De speelgoedbank, naast de voedselbank, in elk geval een steengoed idee.
Joop Robbe
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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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Bowling
Bowlingafdeling
We zijn weer gezellig wezen bowlen en na afloop lekker gewokt in Albir. het is
alleen jammer dat door de griepepidemie een groot aantal deelnemers moest
afhaken.
Op 28 decemer wordt voor de laatste keer van dit jaar gebowld en daarna
beginnen we weer in januari. Om de score te beschermen van de mensen die al
meerdere keren mee hebben gedaan op de nieuwkomers een speciale regel
toegepast.
Eenieder die vanaf heden mee gaat bowlen, begint met het algemeen
gemiddelde minus de laagste score, hij of zij krijgt hetgene dat men bij de
eerste keer gooit, gedeeld door twee erbij. Voorbeeld: het alg. gemddelde is
7770 gedeeld door 21 beurten is 370, er wordt door een deelnemer die vanaf
heden mee gaat doen 440 punten gescoord dan wordt zijn of haar aantal
punten 440 plus 370 gedeeld door twee is 405 punten. Wordt er bijv.de eerst
keer 230 punten gescoord, dan wordt het aantal punten 300. tot een volgende
keer,

Frank van der Swaluw

Entertainment
De entertainmentgroep
is vol enthousiasme bezig met de
voorbereiding van de nieuwe show. Er
zijn nieuwe ideeën naar voren gebracht,
bij de meeste zijn de zenuwen inmiddels
in bedwang en ik moet zeggen dat de
ervaring van het vorige seizoen, zijn
vruchten af begint te werpen. De laatste
bijeenkomst van dit jaar is op 17
december en daarna gaan we op de
eerste maandag van januari 2013 verder
met de voorbereiding.
langs deze weg wil ik laten weten,dat het
mij spijt dat Elly Schenk,besloten heeft,
ermee te stoppen, ik wil benadrukken dat
ze voor mij en de andere leden van de
groep een grote steun is geweest.
Ik wil haar bedanken voor haar inzet en
bijdrage aan deze groep.
Mocht ze op haar besluit terug willen
komen,zal dat door alle deelnemers
toegejuicht worden.

WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

frank vander swaluw
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web

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

www.peterroel and.com
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Van het Consulaat.
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  residen-
tiekaartje) 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 ziektenkostenverzekering.
Voor meer informatie over procedures
kunt u de website van het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen
http://www.mir.es/extranjeria-28/
ciudadanos-de-la-union-europea-718.
H.E. (Eric) Durieux

_______________________________

Onze polikliniek en thuiszorg zijn
gecontracteerd door VGZ
verzekeringen.

__________________________
___________________________

Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises/Bajos
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