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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

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
Een uitstekend begin van ons verenigingsjaar 2013 was onze Nieuwjaarsborrel.
Diegene die verstek liet gaan, heeft een ontzettend gezellige, ontspannen en plezierige middag gemist.

2013
Ja, we hebben weer een heel nieuw jaar voor ons.
Een jaar vol financiële beroering, dat ons allemaal zal raken, maar ook
een nieuw verenigingsjaar, waarin we weer veel gezellige uren zullen
beleven.
Oud en Nieuw, de uitvinder daarvan verdient eigenlijk een Nobelprijs.
Iedere keer sluiten we het jaar af. Alle “oude zaken” verdwijnen of worden afgeboekt en we beginnen allemaal weer vrolijk opnieuw.
Om 12.00 uur maken we met zijn allen allerlei goede voornemens. Ik
wel tenminste, jullie hopelijk ook? Ja toch
Fijn, want die positieve energie kunnen we dit jaar in onze vereniging
goed gebruiken. We gaan dit jaar eens niet zitten mopperen als iets niet
gaat zoals we dachten, maar gaan eens bedenken hoe zou ik dat anders
gedaan hebben.
Plotseling ben ik van vice voorzitter tot voorzitter gepromoveerd, dus
ook ik zal die gedachte moeten toepassen. Dat was tenminste mijn voornemen om 12.00 uur.
Als jullie net als ik de VVVD gedachte hoog in het vaandel houden, dan
komen we er wel met zijn allen. Het is toch een Vereniging Van leden,
Voor leden maar vooral Door leden. En dat laatste wil ik graag benadrukken.
Piet van der Steen heeft mijn functie van onderhoud gebouw en terrein
overgenomen en heeft een hele lijst met grote en kleine klussen. Adopteer eens een klusje van hem. Vele handen maken licht werk.
Namens de overige bestuursleden wens ik jullie allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2013 en daarop breng ik met jullie deze toast uit.
Bart Kieken
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Mededelingen
CONVOCATIE
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel
12 van de Statuten bijeen:
een ALV (Algemene Ledenvergadering)
te houden op maandag 4 maart 2013
De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 10.00 uur
op de begane grond in het verenigingsgebouw.
In deze vergadering kunnen ingevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten worden genomen, indien ten minste 1/3
van de leden aanwezig is.
Indien om 10.00 uur niet voldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, wordt op grond van artikel 14 van de Statuten
een tweede vergadering bijeen geroepen om 10.30 uur.
In deze tweede vergadering is voor het nemen van geldige
besluiten op grond van artikel 14 van de Statuten geen quorum vereist.
Aan onderstaande agenda* kan op schriftelijk verzoek aan het
Hoofdbestuur van ten minste 10 stemgerechtigde leden een
agendapunt worden toegevoegd, dat door hen is genoemd en
toegelicht. Dit verzoek moet het Hoofdbestuur ten minste drie
weken vóór de datum van de ALV hebben bereikt (artikel 8
van het Huishoudelijk Reglement), dus vóór 11 februari 2013.
Alfas del Pi, januari 2013
Folkert Goedkoop, Secretaris NVCB

* De agenda kunt u vinden op pagina 14
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Evenementen Kalender 2013









10 februari Theo Muilenboom toernooi ( jeu de Boule)
17 februari Valentijnspuzzeltocht
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!

De Paella maaltijd op zondag 27 januari zeer geslaagd!
De Spaanse Paella-koks maakten hun reputatie meer dan waar, het was echt
voortreffelijk!
De stemming was dan ook
geweldig, vooral toen
enkele van onze
entertaiment-artiesten
spontaan hun
succesnummers gingen
uitvoeren.
Dit evenement smaakte
werkelijk naar meer!
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Mededelingen
VAN DE BESTUURSTAFEL
Zoals u in deze editie van de Nieuwsbrief kunt lezen heeft het Hoofdbestuur zich de
laatste tijd beziggehouden met de Algemene Ledenvergadering, die wij op 4 maart
willen laten plaats vinden.
Natuurlijk zijn er ook een heleboel andere zaken voorgevallen en het vermelden ervan
past in deze rubriek.
U zult gezien hebben, dat vlak bij de ingang nog altijd een plastic container staat,
waar regelmatig verpakte etenswaar in wordt gelegd. Wij hebben namelijk besloten
de voedselinzameling voor de voedselbank in Alfas permanent te maken, mede op
verzoek van enthousiaste leden. Wij vragen u dus om telkens als u naar de NVCB
komt mee te nemen, wat u niet gebruikt van uw verpakte en houdbare etenswaar.
Met de AVA, de Adviescommissie van Afdelingsvoorzitters wordt regelmatig overleg gevoerd over actuele zaken en over vernieuwingen, waar onze vereniging mogelijk aan toe is.
Omdat uw Hoofdbestuur tot de slotsom is gekomen, dat een AVA-afvaardiging binnen het Hoofdbestuur een niet haalbare kaart is, wordt er wekelijks overleg gepleegd
en informatie uitgewisseld tussen de verenigingssecretaris en de voorzitter van de
AVA. Zo worden de informatielijnen korter en – wat veel belangrijker is – sneller.
Bovendien kunnen de heersende meningen binnen onze vereniging sneller bij het
Bestuur binnenkomen en aan het beleid worden getoetst en in besluiten worden opgenomen.
Een laatste aardige vermelding: Volgens leden, die al hééél lang NVCB-lid zijn, zouden wij dit jaar niet onze 39e, maar ons 40e verjaardag vieren. Het lustrum in 2009
zou berusten op een misverstand in de telling, dat ergens binnen de NVCB onder de
pet gehouden is…………
Wij gaan dat uitzoeken en u hoort van ons, want 39 en 40 jaar houdt meer in dan een
verschil van één jaar !
Folkert Goedkoop
Secretaris

Uitvoering show Entertaimentgroep.
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari,
aanvang 20.00 uur(zaal open om 19.30)
kaartjes zullen worden verkocht door de afdeling evenementen.
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Thuiszorg op elk niveau bij U aan
huis, hotel, camping en appartement.
Geen lidmaatschap vereist.

De thuiszorg wordt geleverd door gediplomeerd personeel:

Diabeteszorg

Wondverzorging

Injecties

Hulp bij douchen en aankleden

Psychische zorg

Huishoudelijke verzorging

Stomazorg

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

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

Bel Flor 96 680 5714

24 uur bereikbaar.

Kantoor open van 09.30 tot 14.00 uur.

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

0034 966805702

Email
dethuiszorg@ctv.es
Internet www.dethuiszorgsl.com
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Advieskantoor voor:
Spaanse belastingen,
erfeniszaken, verzekeringen &
Makelaardij

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

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








Drs. Bedrijfseconomie
Beëdigd makelaar

Wij verzorgen:

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

CV-m 277-A
VLIEGREIZEN

AUTOVERZEKERINGEN

BUSREIZEN

REISVERZEKERINGEN

EXCURSIES

OPSTAL- EN INBOEDELVERZEKERINGEN

RENT - A - CAR

ZIEKTEKOSTEN VERZEKERINGEN
*. ZONDER LEEFTIJDSLIMIET

HOTELRESERVERINGEN
VERHUUR VAN APPARTEMENTEN

*. WERELDDEKKING

Avda. Del Albir 80 - Edif. Albir Plaza
03581 ALBIR - Alfaz del Pi
Tel.: 96 686 68 76 - Fax : 96 686 68 27
E - mail: fresno@viajesfresno.com
Internet: www.viajesfresno.com
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rekenen bij kon brengen.”
Eenvoudig op de school was het niet – ga
Ze heeft een vrolijke, lichte en blije uitstraling. maar na : een klas vol met kinderen van
Haar donker getinte huidskleur en haar spraak, allerlei nationaliteiten, zoals : Hindoestanen,
Chinezen. Javanen en natuurlijk de
zeggen ons, dat niet haar béide ouders van
Surinaamse
Nederlandse afkomst waren.
kinderen.
U kent haar vast en zeker – tenminste als U
Soms had ik
wel eens die geweldig goede uitvoeringen
bij mijn uitleg
bezocht van de ENTERTAINMENTGROEP
zelfs een tolk
(eerder de “Play back-show”,
nodig.
- maar in zijn huidige vorm véél breder van
opzet).
Nà ongeveer
In dàt geval herinnert U zich ongetwijfeld haar 5 jaar vertrok
weergaloze, indrukwekkende en voor mij
Agnes naar
ontroerende uitvoering van hét succesnummer Nederland. „t
van Wieteke van Dort : “Arm Den Haag”.
Was
Voor mij klonk in haar uitvoering iets door van inmiddels
heimwee – zoals later in dit gesprek ook door
1962.. Ze
haarzelf zal worden opgemerkt. .
was verliefd
geraakt en
Weet U het al? Ik sprak met Agnes Milzink,
de geliefde Een zeer jeugdige Agnes, wie van de drie?
(1939) – geboren en getogen in Nieuw
was inmiddels al naar Nederland vertrokken.
Nickerie, gelegen in het uiterste Westen van
Agnes volgde graag. (Deze relatie hield echter
Suriname - nà Paramaribo de 2e stad van
niet lang stand).
Suriname.
Daar werkte haar Vader in het ziekenhuis als
Enig heimwee heeft Agnes, vooral in het begin
apotheker en als tandartsassistent.
van haar verblijf in Nederland, wél gehad. (En
Moeder was Nederlandse – Vader Creool..
soms nog wel een beetje)
(vandaar dus haar huidskleur)
De relaxte sfeer in Suriname – de fijne sfeer
thuis – het blijven dierbare herinneringen.
De eerste 3 jaar
Wat dàt betreft
van het
raakt het genoemde
basisonderwijs
lied van Wieteke van
genoot Agnes op
Dort bij Agnes een
de L.S. in haar
gevoelige snaar.
geboortedorp. Ze
Nog steeds. En
maakte de lagere
daarom kon ze dat
school af in de stad,
lied destijds ook zo
in Paramaribo dus.
gevoelvol
Nà de L.S. ging ze
overbrengen!
naar de MULO om
Op een gegeven
vervolgens de
moment
was Agnes
kweekschool te
het onderwijs “zat”.
bezoeken; ook in
Ze wilde wel iets
Paramaribo.
anders – al moest
Als onderwijzeres Hindoetempel Nieuw Nickerie
ze hier in Nederland wel alles zelf
ging Agnes voorkeur uit naar de laagste
ontdekken. “Dat is bij de Surinamers die
klassen, “waar ik de kinderen kon leren lezen tegenwoordig naar Nederland komen wel
en hen de eerste beginselen van het vak
anders” – aldus Agnes.

IK SPRAK MET. (3)
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Ze ging werken in een bibliotheek in Nijmegen.
“Ook daar heb je veel contacten met mensen”
en dàt zocht de contactvaardige Agnes wel. Ze
werkte er op de afdeling “Pathologische
Anatomie”.
Nà 1 jaar vond Agnes werk in de hulpverlening
– het werd de kinderbescherming in Mook - bij
de nonnen.
Het was 1965. Ze bleef actief in de
hulpverlening en werkte vervolgens op de
afdeling “Observatie en behandeling”. Nu bij
tieners – kinderen met thuisproblemen.
Moeilijk werk, maar Agnes werkte er met veel
plezier. Na ongeveer 2 jaar werd ze er “Hoofd
van de afdeling”.
Intussen was het 1999. Ze woonde in Grave.
Een verdrietig jaar : haar eerste man overleed,
zonder dat Agnes afscheid van hem had
kunnen nemen.
Gelukkig vond ze een nieuwe liefde. Ze waren
een reislustig stel – “All over the world”:
Amerika, Suriname, Mexico, Zwitserland,
Engeland en niet te vergeten de Caraïbische
Eilanden.
Helaas overleed ook deze man en Agnes stond
weer alleen. “Een sterke vrouw, wie zal haar
vinden?” : Agnes dus. Ze bleef haar leven
leven en vond allerlei vormen om zich te uiten,
zoals : dans, pianospelen, zang, toneel. O.a.
speelde ze een hoofdrol in een toneelstuk
n.a.v. een boek van Guus Kuijer, “De kleine
prinses”. Agnes speelde de prinses.
Haar actieve deelname aan de
entertainmentgroep is ons nu dus wel duidelijk.
Ze bleef enige tijd alleen - “behoefte om tot
mezelf te komen” – aldus Agnes.
Totdat................ het was intussen 2006,
Agnes haar Martin ontmoette. “Het was voor
mij de ware Martin, bij wie ik me onmiddellijk
thuisvoelde”
Martin wilde persé in Spanje blijven wonen;
Agnes had geen keus. “Een keuze uit liefde
trouwens”.
Ook had ze een broer in Benitachel wonen (het
gezin van Agnes telde 10 kinderen : 5 meisjes
en 5 jongens) , zodat ze ook hierdoor zich
gauw thuis voelde in Spanje. Ze woonden
eerst in Villajoyosa, en momenteel in Altea.

Februari 2013

Langzamerhand vulde Agnes ook hier haar
eigen leven in : ze wordt lid van onze
onvolprezen NVCB, zingt in het groot-gemengd
koor van Rob Barendsma en in zijn a-capella
koor (bestaande uit 12 personen)

Agnes als ¨kleine prinses¨

Agnes zingt en danst nl. erg graag. Ook b.v.
tijdens het koken, hetgeen voor echtgenoot
Martin wel eens aanleiding is om zich bezorgd
af te vragen :”Zou er ook nog iets op tafel
komen?”........... .
Met gevoelens van trots en liefde denkt
Agnes terug aan haar ouders: Moeder
(overleden in Suriname in 1968 -) een
liefdevolle vrouw: “Als er een God bestaat”
aldus Agnes – “zit Moeder bij Hem op schoot”.
Vader, een strenge man, maar zéér zorgzaam
voor zijn gezin, overleed een half jaar later in
Nederland in 1969.
En als een wijze raad van een wijze vrouw
eindigt dit gesprek met Agnes :
-“Doe niet mee met geroddel”
-“Wees voorzichtig met de woorden die je
gebruikt”
-“Zoek in je leven plezierige dingen, de nare
dingen komen vanzelf”
Agnes zeer bedankt voor dit gesprek.
Joop Robbe
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AGENDA van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 4 maart 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening door de voorzitter
Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de notulen
van de A.L.V. van 27/02/2012
Ingekomen stukken en mededelingen
Sociaal Jaarverslag 2012 van de secretaris
Financieel Jaarverslag 2012 van de penningmeester
Verslag en advies van de kascommissie
Begroting voor het kalenderjaar 2013
Verkiezing nieuwe leden van de kascommissie
Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2013-2014
Wijziging/Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement
PAUZE

11.
12.
13.
14.

Verkiezing leden van het hoofdbestuur
Presentatie van het hoofdbestuur
Rondvraag
Sluiting

Alfas del Pi, januari 2013
Folkert Goedkoop Secretaris
hierlangs afknippen

Ondergetekende, …...................................., lidnr.

NVCB …...

Machtigt: (naam volmachtkrijger)
…................................................................, lidnr.

NVCB:......

om namens hem/haar te stemmen op de Algemene
Ledenvergadering (A.L.V.) van de NVCB,
te houden op 4 maart 2013.
Aldus getekend te …………………………………………
op (datum)

....................................

handtekening: ......................................................................
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Toelichting op de agendapunten

ad 2.
Het verslag van de vergadering van 27 februari 2012 is gepubliceerd als bijlage in de Nieuws
brief April 2012. Een extra afschrift kunt u per email bij de secretaris opvragen via: in
fo@nvcb.net
Als bijdrage aan een beter milieu en ter besparing van papier-, en afdruk- en verzendkosten
sturen wij het u dit verslag bij voorkeur per email op.
ad 5.
Het verslag ligt bij de penningmeester ter inzage gedurende een periode van twee weken voor
afgaande aan de ALV.
ad 7.
De begroting voor het jaar 2013 zal tijdig onder de ´mededelingen van het hoofdbestuur´ gepu
bliceerd worden en ligt bij de penningmeester ter inzage gedurende de twee weken voorafgaan
de aan de ALV.
ad 8.
De kascommissie bestond uit de volgende leden (in willekeurige volgorde): Els Reniers, Joop
Robbe, Ties Verkuil, John Weller, Frans Heinsius en Toon Akkermans. In het afgelopen jaar zijn
Ties Verkuil en Frans Heinsius ons helaas ontvallen. Op het moment van verschijnen van deze
agenda heeft van de zittende kascommissieleden Toon Akkermans aangegeven te zullen aftre
den. Er moeten derhalve ten minste drie leden van de kascommissie vervangen worden.
ad.9.
Door de Algemene Ledenvergadering is al op 23 februari 2009 besloten, dat de contributie voor het
volledige lidmaatschap in drie jaarlijkse stappen van € 5,00 verhoogd zou worden tot € 60,00 voor
het afgelopen verenigingsjaar ( 2011-1212). Het tijdelijke lidmaatschap werd gelijktijdig in één stap
verhoogd tot € 22,50 per persoon per maand.
Het Hoofdbestuur stelt voor het komende jaar geen verhogingen van de contributie voor, ondanks
de niet heel rooskleurige verwachtingen. Integendeel, na lang durig beraad wil het Hoofdbestuur de
vergadering voorleggen om bij tijdelijke lidmaatschappen op de contributie van de eerste
maand een korting te geven van € 7,50. Dus de eerste maand
€ 15,00 en alle volgende maanden € 22,50. Het is vanzelfsprekend niet mogelijk zich meer dan
één keer per jaar als - al dan niet tijdelijk - lid aan te melden.
ad 10.
Het betreft hier de aanpassing van artikel 14b van het Huishoudelijk Reglement en betreft de
korting van het tijdelijke lidmaatschap in de eerste maand. Deze aanpassing is alleen noodzake
lijk als de ALV het voorstel onder agendapunt 9. overneemt.
ad 11.
Volgens rooster zijn aan de beurt van aftreden de bestuursleden Fred Beermann en An van Kol.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Zoals u allen weet heeft Hugo Schenk in december 2012 zich
(als voorzitter) uit het Hoofdbestuur teruggetrokken. Het Hoofdbestuur heeft Bart Kieken, vice
voorzitter en momenteel waarnemend voorzitter, bereid gevonden zich beschikbaar te stellen
voor de functie van voorzitter voor de termijn van één jaar. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur de
eer u als vicevoorzitter mevrouw Anne Marie Doesburgh Lanooij voor te stellen, momenteel het
¨Evenementen-opperhoofd¨ van de vereniging.
(Tegen)kandidaten voor een functie in het hoofdbestuur kunnen tot één week voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het hoofdbestuur, mits deze voordracht door ten minste 10
leden is ondertekend en de (tegen)kandidaat schriftelijk te kennen heeft gegeven, bij verkiezing
de functie te zullen aanvaarden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen geen nieuwe kandi
daten worden voorgedragen, dus ook niet tijdens de ALV zelf.
Leden, die de Algemene Ledenvergadering op 4 maart niet kunnen bijwonen, kunnen een machtiging afge
ven aan een stemgerechtigd lid van de vereniging door middel van bijgevoegde machtigingsformulier, dat ter
vergadering overlegd moet worden.
De secretaris
Folkert Goedkoop
Januari 2013
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Allerlei
Bowlen

Het schijnt dat de ingewikkelde materie over
de stand met het bowlen, enigszinds
verwarrend over komt,daarom zullen we die
regel maar schrappen,aangezien het
uitsluitend om het plezier gaat.
afgelopen keer,net als de keer daar voor,was
een vrouw een ieder de baas,Wanna stak
met kop en schouders boven alle (ook de
mannelijke) deelnemers uit. Voor mij niet zo
leuk,want dat moet ik nu met de regelmaat
van de klok horen. Maar ere wie ere
toekomt, Wanna was de beste.
na afloop hebben we weer gezellig gegeten
bij Biblos.
In verband met drukke werkzaamheden, is
de eerst volgende bowlingmiddag
verschoven, naar 1 februari. Dat wordt dan
de eerste vrijdag van de maand, ook de
volgende bowlingmiddag gaat naar de eerste
van de maand (1 maart). Dit in verband met
de uitvoering van de entertainment gebeuren
op vrijdag 23,zaterdag 24 en zondag 25
februari. Tot zover het bowlingnieuws,graag
tot een volgende keer.
frank van der swaluw

Entertainment.
Het gaat er weer om spannen, nog een paar
weken oefenen en dan moet het gaan
gebeuren. Tot nog toe ben ik best tevreden
met het bereikte resultaat.
Begin februari gaat de verkoop van start van
de entreekaarten, de verkoop zal door de
evenementen groep ter hand worden
genomen. Wacht niet te lang met het kopen
van deze kaarten, want er zullen
een beperkt aantal toeschouwers per avond
worden toe gelaten. Dit om te voorkomen
dat er mensen zijn die niet alles kunnen zien,
dus geen zitplaatsen meer naast de pilaren!
Iedereen kan zo ook de achtergrondbeelden
op het scherm goed zien. De voorstellingen
zijn op vrijdag 22 zaterdag 23 en zondag 24
februari,aanvang 20.00 uur, zaal open om
19,15 uur. In ieder geval alvast hartelijk
welkom,

frank van der swaluw
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AVA
Op hoeveel manieren kan je zeggen,
dank je wel. Deze weg is er maar
eentje. Dus Aart hartelijk dank voor je
inzet als voorzitter van de Ava.
Natuurlijk gaan we verder, maar we
weten je te vinden als we jouw advies
kunnen gebruiken. In ieder geval ben je
nog voorzitter van de Biljart afd.,dus
wij houden je op de hoogte.We weten
dat je meeleeft.
Vooral wensen we je zonnige dagen toe
en meer vrije tijd samen met Miep.
Binnenkort staat de jaarvergadering
weer op de agenda. Dit is een drukke
tijd voor het hoofdbestuur, en ook voor
de AvA. Wij als Adviescommisie
buigen ons op het ogenblik over een
aantal voorstellen van het hoofdbestuur.
De openheid en overleg binnen onze
AvA werkt op een ontspannen en prettige manier. Wij hebben op de laatste
bijeenkomst nogmaals uitgesproken dat
goede communicatie en openheid een
stevige basis is voor SAMENWERKING. En vooral focussen op wat ons
bindt en werken aan wat ons scheidt.
Als U ideeën heeft bespreek ze met de
voorzitter van uw afdeling.
Als u als vrijwilliger ook een steentje
kunt en wilt bijdragen, ook dan meld U.
Vele handen maken licht werk. En het
geeft voldoening.
Hanneke Verkuil,Voorzitter AvA
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Kwoonderbij
BEZET
¨Nee, die is bezet en die ook¨, als antwoord op mijn vraag of ik er gezellig bij mocht
komen zitten. Maar die stoelen -want daar wees ik naar- die stoelen waren helemaal
niet bezet. Daar zat niemand op. Gewoon twee lege stoelen. Twee lege stoelen die
bezet werden gehouden voor mensen waarmee ze dat hadden afgesproken. ¨Houd
vanavond twee stoelen voor ons vrij¨, hadden ze gevraagd aan hen die al een stoel
hadden. Ik weet nog dat ik vroeger met vakantie ging naar iets waar een zwem- en
zongelegenheid bij was waar omheen ligstoelen waren gesitueerd. En als ik dan 's
morgens vrij vroeg zo'n stoel wilde gebruiken lagen daar handdoeken op als teken van
'bezet'. Gewoon naast de echt gebruikte stoelen. En een uur later kwamen de uitslapers
en namen met een katerige glimlach die bedden gewoon in gebruik. Gewoon omdat
het hun handdoek was die ze er vaak gisterenavond al hadden opgelegd. Goed
voorbeeld deed goed volgen, dus onze handdoeken lagen ook 's avonds naast andere
ligbedden met handdoeken. Dure mooie badlakens, speciaal voor deze vakantie
aangeschaft. Verdorie, toch andere mensen op dat bed. Lieve mensen die eerlijk
vertelden dat er heus niks op de bedden lag. Waren gewoon gestolen. Zomaar een
belevenis tussendoor, voel ik wat weerstand over mensen die stoelen bezet houden die
leeg zijn. En helemaal bij een vriendenclub. Een lege stoel is een lege stoel en biedt
ruimte aan hen die willen zitten. En zij die later komen pakken er gewoon een lege
stoel van elders bij. Gezellig!
HELPENDE HAND
Ik ken niemand die alles kent of kan. Wel veel mensen die dat denken van zichzelf.
Hetgeen ik best bereid ben te nuanceren in; - mensen die er vanuit gaan dat alles van
hen wordt verwacht en dat ze zodoende met alles uit de voeten moeten kunnen. Ik wil
zo graag tegen die mensen zeggen: Lieve mensen met een taak, doe waar je goed in
bent en vraag om hulp waar dat niet het geval is. Want een mens kan niet alles
kunnen. Vandaar ook dat besturen altijd uit meer mensen bestaan. Eén voor het
voorzitten, één voor de poen en één voor de post bijvoorbeeld. En dan ook nog vaak
enkele 'algemene' om iets te doen waarin ze goed zijn of ter vervanging. Feit is echter
dat het merendeel van (club –) bestuurders amateur-bestuurders zijn. Mensen van
goede wil, maar onmogelijk voor hen om alles goed te kunnen kennen. En dat vind ik
zoals het hoort en beslist geen gemis. En dat zouden de bestuursleden zelf ook moeten
vinden. En dat de beste stuurlui aan de wal staan, zou als anders bedoeld in veel
gevallen best wel eens het geval kunnen zijn. Hele goede stuurlui die dat door
pensionering bijvoorbeeld niet meer praktiseren. Gewoon een goede stuurman aan de
wal die blij is niet meer te hoeven maar altijd bereid is om jongere of minder bekwame
collegae goede raad te geven. Dat heet; gebruik maken van voorhanden zijnde
expertise. Van clubleden weten we vaak het telefoonnummer en e-mailadres, maar
weten verder niets over het 'spek in de kuip'. En weet je ook niet of iemand jou zou
kunnen helpen.
Aart
Pagina 17

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

_______________
______________

Pagina 18

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

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

Pagina 20

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

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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Valentijns puzzeltocht
Zondag 17 februari 2013
Start: 12.00 uur vanaf het clubgebouw
Aanwezig: vanaf 11.00 Staat de koffie klaar
Kosten: Leden 9.50 Euro, introducees 10.50
Onderweg wordt u een kop koffie
Aangeboden Plus onze Valentijn´s present
voor de dames.
Diner is na afloop van de tocht en dat is:

Onbeperkt erwtensoep
Op Grootmoeders´s wijze bereid door Grootvader.
INSCHRIJVEN OP MAANDAGOCHTEND BIJ FINI OF JOHN STERK

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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OVER : ZO MAAR EEN ONTMOETING,
NOU JA, ZO MAAR????

Zondag 30 december j.l. gingen we met z’n
allen naar Calp. “We” dat waren Dirk-Jan,
de jongste zoon van Mary en Joop Robbe,
Dirks vriendin Melanie, Johnny (Weller) en
Joop zelf.
Ze wilden meedoen met de Silvesterloop in
Calp. Een hardloopwedstrijd voor hen van
8.7 km., die voor de eerste keer werd
georganiseerd
Ik, Dicky Weller, zou meegaan om op hun
tassen te passen en natuurlijk om foto’s te
nemen.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik vond een mooi
plekje op een terras, vlak bij het parcours. Ik
kon de hardlopers prachtig voorbij zien gaan
en ondertussen genieten van een op juist dié
dag heerlijk warme zon.
Al gauw kwam ik in gesprek met mensen om
me heen. LUNA, ons hondje, is/was voor
iedereen om me heen een gemakkelijk
aanknopingspunt voor een gesprek. Zo ook
voor de meneer die direct naast me zat.
Hij begon te vertellen, dat zijn vrouw en hij al
een jaar aan de Costa Blanca woonden. Ze
waren er nú al 100% van overtuigd : dit
kunnen en willen we niet meer missen. Een
prachtig land met een heerlijk klimaat. “We
gaan nooit meer terug”.
Hij was schilder en liet zich voornamelijk
inspireren door de Italiaanse meesters. “Ik
heb over de hele wereld als schilder gewerkt
en ook in allerlei Europese steden
geëxposeerd”
In Nederland vond ik voor mijn werk geen
waardering, maar hier in Spanje des te meer.
“Ik word hier op handen gedragen”. Zelfs
zódanig, dat er binnenkort in Calp een
tentoonstelling van mijn werk wordt
georganiseerd.( In “DE WEEK” wordt het
aangekondigd onder de rubriek van
activiteiten - in Calp)
Op mijn vraag waarom ze in Spanje waren
gaan wonen vertelde hij :”Mijn vrouw had
een spierziekte. Op een gegeven moment, we
woonden nog in Nederland, kon ze zelfs niet
meer lopen - ze zat volledig in de rolstoel”
In Spanje begon ik met het schilderen van een
drieluik over het leven van Jezus, d.w.z. Zijn
steniging - zijn sterven aan het kruis en zijn
wederopstanding.
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En mevrouw, aldus de man, U kunt het
geloven of niet, maar toen ik ermee klaar
was, legde ik mijn penseel neer en mijn vrouw
kon weer lopen. Nu fietsen we elke dag 80 km.
Ook kende hij veel mensen uit de
muziekwereld in Nederland, o.a. Frank
Boeijen.
De man begon te vertellen over het prachtige
lied van Boeijen :”Zeg me dat het niet zo
is” (Wie kent het niet?)
En weet U, mevrouw, waarover hij in dat lied
zingt? :
Het gaat over een meisje, dat geholpen werd
door Frank Boeijen om van haar
drugsverslaving af te komen. Aanvankelijk
lukte hem dat ook, maar toch viel ze weer
terug; ze kwam in de prostitutie terecht, kreeg
aids en tenslotte stierf ze.
Toen vroeg ik hem :”Waarom komen júllie
hier eigenlijk kijken?” Hij antwoordde : We
hebben samen jaren de hardloopsport
beoefend, b.v. hebben we de marathon van
Rotterdam gelopen. We vinden het nog
steeds leuk om ernaar te kijken. Hardlopen
doen we zelf niet meer. (Fietsen wel, dus.)
We hebben heel veel respect voor àl die
lopers en loopsters en we kijken er dus vol
bewondering naar.
“Ik ook”, was mijn reactie. Moet U vooral
eens letten op die twee krasse knarren, daar.
Zie ze knallen. En dat op hun leeftijd . Mijn
man , Johnny is 63 en Joop, die grijze daar,
al 73. . Té gek, reageerde de man. Super
hoor, riep zijn vrouw.
Terwijl de lopers voor de derde keer voorbij
kwamen, moedigde ik ze opnieuw aan. Ik weet
hoe hen dat stimuleert. Ze hebben allen weer
een prachtige prestatie neergezet. Johnny liep
de 8.7 km. in 39.56, Joop in 45.33, DirkJan in 37.51 en Melanie in 51.27)
En ik? Mijn tijd , op het terras
doorgebracht, was : eindeloos. Ik zat, zoals
gezegd, op een mooi terras in Calp –
heerlijk in de warme zon en een
ONTMOETING.
Een ontmoeting die diepe indruk op me
maakte.
Ook mijn dag kon niet meer stuk.
Ook ik vertrok weer enthousiast huiswaarts.
En dat alles d.m.v. toch echt niet zo maar
een ontmoeting.............
Dicky Weller
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Allerlei
Heel geslaagde Bingo!
Op zaterdag 19 januari heeft de
afdeling evenementen voor de
liefhebbers van Bingo een
middag georganiseerd in ons
verenigings gebouw.
Zo'n 40 enthousiaste Bingo
liefhebbers hebben gezamelijk
gezorgd voor een reuze
gezellige middag.
Voor een flink deel is dit te
danken aan de spraakmakende
"quismaster" die regelmatig
gezorgd heeft voor een vrolijke
noot.
Geassisteerd door een secuur
draaiende, lieftallige dame die
hem de balletjes met regelmaat
aanreikte en de benodigde
kaarten verzorgde
Dit tweetal is bij ons bekend
onder de namen Aad Wessling
en Fini Langerak ( voor
boekingen info: evenementen )
Het team vrijwilligers achter de
bar, in de keuken en in de
bediening heeft er mede voor
gezorgd dat het verder ook
gladjes verliep en iedereen
voorzien werd van zijn natje en
droogje. Jan, Marja, Sjef en
Martha hartelijk dank !
Maar de deelnemers zelf
hebben een groot aandeel
gehad aan deze gezellige
zaterdagmiddag.
Anne-Marie
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CAPRICHOS
FUEGO

Vorige week hadden we het over AGUA en deze week over de grootste
vijand van water, nl FUEGO.
Als men van twee mensen zegt: son como el agua y el fuego dan zal het
niet gauw meer goedkomen tussen deze personen.
Het warme eten kan in de keuken a fuego lento (op een laag vuurtje)
staan maar als men zegt: el matrimonio de Juan y Isabel está a fuego
lento (op een laag pitje) dan dringt de tijd om een scheidingsadvocaat in
de arm te nemen die dan puede sacar las castañas del fuego...de
kastanjes uit het vuur kan halen hetgeen in de herfst de taak is van de
kastanjepoffers die men dan overal op straat ziet.
De situatie kan in deze omstandigheden dermate verslechteren dat men
van Juan kan zeggen: mata a su mujer a fuego lento ofwel hij maakt het
leven van zijn vrouw tot een hel op aarde.
Als Isabel ontkent een ander te hebben zal de man in woede ontstoken
uitroepen: donde fuego se hace, humo sale hiermee zeggend: waar
rook is, is vuur.
Zij zegt dan bitter dat hij vroeger fuego en los ojos had voor haar maar dat
hij nu is gedevalueerd tot een Don Nadie (vent van niks) en zo verder en
zo verder.
Ooit begon het toch allemaal zo mooi tussen die twee toen er nog sprake
was van : un amor apasionado (een vurige liefde) maar nu is el amor
apagado (uitgeblust) .
El uno echa leña (hout) al fuego (gooit olie op het vuur). U ziet hier dat
de Spanjaarden een andere fossiele brandstof gebruiken dan wij.
El otro echa fuego por los ojos ( ze spuwt vuur) en zo escaleert de
toestand van kwaad naar erger.
Wellicht is er toch nog een happy end en zeggen ze: in plaats van :
combatirnos a fuego y hierro (te vuur en te zwaard bestrijden) ; laten
we het nog eens met elkaar proberen!
Bij het horen van dit goede voornemen verscheen een goede fee (una
hada), die zwaaide met haar toverstokje (su varita mágica) een
betoverende liefdesspreuk fluisterde waarop de echtelieden ontwaakten uit
hun boze droom en elkaar weer eeuwige trouw beloofden tot de volgende
keer. Sprookjes bestaan nog zoals U ziet.
Men leest ook vaak: het huwelijk was een sprookje !
Het normale woord voor vuur is fuego hetgeen je terugvindt in fuegos
artificiales ofwel vuurwerk.
¿ Me das fuego ? Heb je een vuurtje voor me ?
Ook Falla is vuur maar dan in de hier gebruikte streektaal Valenciano.
Het woord komt van het latijnse fácula (ons woord fakkel)
la casa arde como una tea zegt men als het huis brandt als een fakkel.
In Alicante worden ieder jaar in Juni de festiviteiten gehouden die
Hogueras genoemd worden ofwel brandstapels(of vreugdevuren)
In vroegere donkere tijden liep men een kwade kans als heks of ketter op
zo´n hoguera te belanden als men door de Inquisitie bij de kladden werd
gepakt.
Ageren tegen de kerk was: jugar con fuego (spelen met vuur) en dit werd
a hierro y sangre (andere uitdrukking voor: te vuur en te zwaard)
bestreden door de overijverige Dominicaner broeders die leiding gaven aan
de Inquisitie.
En el calor de la discusión (in het vuur van het gesprek) zou ik bijna iets
vergeten.
Maar....belofte maakt schuld (lo prometido es deuda).
Vorige week reikte ik U een gezegde aan en vroeg U om de betekenis.
Es mejor ser (of: más vale ser) cabeza de ratón que cola de león
Betekenis: Je kunt beter een klein baasje zijn dan een grote knecht
Voor de komende week geef ik U een spreekwoord op waarin weer een
leeuw verschijnt.
No es tan fiero el león como lo pintan.
Letterlijk vertaalt: de leeuw is niet zo woest als hij wordt afgeschilderd.
U weet natuurlijk de échte betekenis.
Saludos de Martín
Pagina 25

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

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 )

E: info@floresjuridischadvies.com
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Van het Consulaat.
Hieronder de bijdrage van het Consulaat. Geen “consulair” nieuws maar een kort verslag van het
bezoek , dat Minister Timmermans recent bracht aan Spanje.
Nederland moet nauwer gaan samenwerken met Spanje, zowel economisch als politiek. Dat zei
minister Timmermans van Buitenlandse Zaken bij een kennismakingsgesprek met zijn Spaanse
collega Margallo in Madrid. Spanje, in omvang de 4e economie van de eurozone, is voor
Nederland de 7e handelspartner.
Voor Spanje is Nederland ook de 7e handelspartner en tevens de 2e investeerder. 'De
economische crisis raakt de Spaanse bevolking hard. Het is van belang dat de ingeslagen weg van
structurele hervormingen van de regering Rajoy succesvol is. Dat is ook heel belangrijk voor
Nederland en de Europese Unie,' aldus Timmermans.
Timmermans en Margallo spraken over het Midden-Oosten vredesproces, de volgende stappen na
het staakt het vuren tussen Israël en Gaza, en de situatie in Syrië. 'We moeten binnen de Europese
Unie onze betrokkenheid met de regio vergroten om vooruitgang in het vredesproces te boeken.
Ik zal mij er voor inzetten dat de EU met één stem spreekt want een verdeelde EU is een
machteloze EU', zei minister Timmermans. Beide bewindspersonen spraken ook over
ontwikkelingen in de Sahel, in het bijzonder Mali. 'Het is heel belangrijk voor Europa dat de
veiligheid in Mali terugkeert en niet leidt tot meer onveiligheid in de Sahel regio. Dat raakt direct
aan de grenzen van Europa', aldus Timmermans.
Tenslotte is gesproken over ontwikkelingen in Latijns-Amerika, en het belang de economische
betrekkingen met Centraal en Latijns-Amerika aan te halen. De samenwerking tussen Nederland
en Spanje binnen de Europese Unie om investeringen en handel te beschermen wordt steeds
belangrijker. Na de Verenigde Staten is Nederland de 2e investeerder in Latijns-Amerika.
Vriendelijke groeten,
H.E. (Eric) Durieux
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos

ROLF DE KLEERMAKER
Na 25 jaar een kleermakerij te hebben gehad in Den Haag, ben ik
na een paar jaar hier weer begonnen in spanje

Ik verander vakkundig uw kleding tegen een
redelijk tarief en maak natuurlijk nog
steeds kleding op maat.
Ik ben de eerste en de derde maandag van de
maand van 11.00-12.00 uur aanwezig in
Ciudad Patricia in Benidorm.
Daar bent u van harte welkom.
Op afspraak kom ik ook bij u thuis langs.
Mobiel Rolf: 645343656.
Tot snel en een prettige tijd.
Rolf
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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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Biljarten
BILJARTNIEUWS
We hebben onze jaarvergadering achter de rug en dan stelt de
redactie van de nieuwsbrief een verslagje op prijs. Begrijpelijk.
Gewoon gezellig zoals het biljarten eigenlijk altijd is. Dus ook
de jaarvergadering. Er zijn dit seizoen enkele donderdag–leden
afgehaakt en daardoor is deze avond voorlopig komen te
vervallen.
Wel jammer voor de donderdag-avond-instuif, dus wordt er over spoedig herstel
nagedacht.
Op de zaterdag – morgen speelt het driebanden spel de hoofdrol en gaf Pieter van der
Steen de sleutel over aan Wim Roomer.

UITNODIGING
Het jaarlijkse biljart – etentje georganiseerd door Leen en Bram en dit jaar met hulp van
Floor vindt plaats op donderdag 28 februari en begint om 14.30 uur. De uitnodiging
hangt op het biljart bord en de prijs is € 10,-- per persoon. Alleen bestemd voor
biljartleden en hun partner. Opgeven bij 1 van de 3.
Verder heeft voorzitter Aart Krijgsman te kennen gegeven dat hij na de volgende
jaarvergadering (op 11 december 2013) zijn functie graag vervult ziet door een ander.
Zijn deelname aan het overleg van alle voorzitters (AVA) zal (meestal) worden
waargenomen door de secretaris van de afdeling, dhr. G. Kruse.
Dan hebben we volgende maand het algemeen kampioenschap nog te goed en het
wachten is op Dick Ankersmit die dat jaarlijks optimaal organiseert.
Grappig maar serieus....bij een wedstrijd – twee biljarters tegen elkaar – begint de eerste
biljarter met de witte bal en werd door menigeen (onder ander de voorzitter) al jaren
verkeerd gedaan. Die begonnen altijd met de gele. En op deze vergadering werd dus
besloten het verder altijd goed te doen.
Ook vermeld dient te worden dat de hele bovenruimte opnieuw is
gewit en verder gezellig is opgeknapt. Alle waardering
naar de verfraaiers. En dat ik al dagen lang jeu de
boulers het zelfde zie doen, opknappen van de
speelvelden, kan eveneens niet onvermeld blijven. Ik
woon nu eenmaal in de buurt.
Ook het vermelden waard; – de biljarts gaan voor hun
broodnodige verwarming 'gebruik maken' van energiebesparende
maatregelen. Jammer dat ik dat zelf niet heb verzonnen.
Tot slot nog een oude vraag van de redactie; – zijn er niveaugroepen? Antwoord: Nee,
maar wel verschillende moyennes. En die biljarten gewoon tegen elkaar zodat de
mindere biljarter kan winnen van de betere, hetgeen regelmatig voorkomt.
Aart Krijgsman.Pagina 35
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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 PAÍS
Hebt U wel eens iemand ontmoet, die nog nooit een museum heeft bezocht? Ik veronderstel van
niet.Iedereen heeft, hoe dan ook, volgens mij, wel eens de meest fantastische kunstvoorwerpen
bewonderd.
Maar, zo vraagt Orhan Pamuk in een artikel in El Païs dd 17 november 2012, zich af : wat doet
zo’n kunstvoorwerp U eigenlijk? Raakt het U persoonlijk? Voelt U verband tussen het kunstvoorwerp en Uw persoonlijk leven?
In bedoeld artikel stelt Pamuk, een zéér bekende Turkse schrijver, die in 2006 de Nobelprijs
voor de literatuur won, In praktisch alle musea zijn zaken tentoongesteld die niet uit Uw leefwereld afkomstig zijn. Ze vertegenwoordigen de wereld van “koningen, sultans, generaals en religies, maar niet Uw wereld”.
Pamuk (Istanbul 7 juni 1952) is van mening, dat als musea ook zaken zouden exposeren uit het
gewone dagelijkse leven, ze méér belangstelling zouden trekken – ook en met name van “de man
in de straat”.
Om zijn ideeén te realiseren, kocht Pamuk een huis in Cukurcuma (Turkije), niet ver van zijn
eigen woonplek. Toen begon zijn denkproces van : Hoe maak ik van dit gewone huis een museum? En welke zijn dan precies de voorwerpen die ik erin tentoonstel?
Wat volgt in het artikel is minstens een opmerkelijke vondst te noemen : want tegelijkertijd was
Pamuk ook bezig een boek te schrijven. Zijn hoofdpersoon liet hij n.l. allerlei gewone spullen uit
het dagelijks leven gebruiken om aldus zelf zich ervan bewust te maken wat zijn dat dan voor
voorwerpen uit het dagelijks leven, die een plek zouden moeten krijgen in mijn museum?
Bovendien ging Pamuk op zoek naar winkels, waar tweedehands voorwerpen werden aangeboden. Ze moesten alle voldoen aan één voorwaarde, d.w.z. : ze moesten voor iedereen herkenbaar zijn. Zó kwam hij bij oude theekopjes, kinderfietsjes, oude schoenen, een rasp, een kaasschaaf, om maar iets te noemen. Zaken die wij allen herkennen vanuit ons dagelijks leven.
Zijn vrienden leverden hem ook dergelijke voorwerpen uit het dagelijks leven, zoals b.v. oude
meubels, diverse soorten oude officiële papieren zoals verzekeringspolissen, oude bankrekeningen en natuurlijk oude, vergeelde foto’s, een oude gasmeter enz.
Toch blééf men Pamuk vragen : waarom kies je deze manier voor het realiseren van je museum?
Is de literatuur je niet genoeg?’ Geloof je niet echt in de kracht van het woord, in de verbeeldingskracht van de mensen?
Zijn antwoord was even
simpel als waar (m.i.) :
n.l. : De literatuur en mijn
museum stimuleren beide
de verbeeldingskracht van
de mensen, maar ieder op
een essentieel andere wijze.
Maar waarom dan toch deze
manier?
Omdat, aldus Pamuk, “ik
Een typisch Pumuk kunstwerk
ook dié mensen bereik, die
in de tentoongestelde voorwerpen hun eigen dagelijkse leven herkennen en dat kun je van weinig
musea zeggen”
En zó ontstond Pamuks museum in Estanbul – el museo de la Innocencia (onschuld) met voorwerpen die wij mensen nodig hebben; voorwerpen die wij kunnen vastgrijpen.
Voorwerpen die óns kunnen “grijpen”
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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BIBLIOTHEEK N.V.C.B. Nieuwe aanwinsten december 2012.
Romans.
Barr. Emily
Beynum. Kees van
Groult. Benoîte
Mc.Kinley. Tamara
Musser. Elizabeth
Verlinden. Roos
Willocks. Tim
Geschiedenis.
Lovell. J.B.
Thrillers/Spionage
Baker. Keith
Bosschee. Gé
Cook. Robin

Jetlag.
De oesters van Nam Kee.
Het leven zoals het is.
Windbloemen ( Familiegeschiedenis in de
Australische outback).
Het huis op de heuvel.
(fam. Gesch.)
Via Maria Sofia.
De Orde. ( hist. oorlogsroman)
Anastasia, de verloren
tsarendochter.
Lunenburg.
Schuldbrief ( finan. thriller).
Crisis ( med. thriller).

DelaLande. Arnaud
Dunne. Patrick
Frances. Dick
Ignatius. David
Jackson. Lisa
Kava. Alex
Konsalik. H.G.
Lashner. William
Latour. José
Mc. Dermid. Val
Margolin. Philip
Mendes. Bob
Siegel. Barry

Dante‟s Val ( hist. thriller).
Keltisch graf ( thriller die
de Ierse geschiedenis
en religie combineert).
Gebroken.
In het web van de angst.
De zevende doodzonde.
De val.
De kamer van de tsaar.
De verliezers.
Havanna Outcast.
Wild groei.
Hard bewijs.
Vergelding ( voorspel tot
Saddam‟s oorlog)
De perfecte getuige.

Met dank aan de gulle gevers !

Jeu de Boule
Onze afdeling is druk in beweging. Er
wordt door een aantal vrijwilligers onder
de bezielende leiding van Toon Akkermans hard gewerkt . Met cement, staalborstels, zachte borstels, soorten kwasten en rollers voor grote vlakken en kleine hoekjes. Het enige dat ontbreekt is
vrolijke muziek, om ons opgewekt bezig
te houden. Er wordt veel gelachen ook
een goed teken.
Het is wel koud 's morgens maar flink er
tegen aan en je bent weer snel opgewarmd.
Op 10 februari is onze jaarlijkse Theo
Muileboom toernooi. Dan moet de renovatie klaar zijn. Wilt U meestrijden om de
BEKER? kunt zich inschrijven bij Toon
Akkermans een week voor het evenement. Kosten: €7.00 voor leden van de
jeu de boule afd. €8.50 voor andere leden van de NVCB ,voor meer informatie
kunt U zich richten tot ondergetekende.

WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

Hanneke Verkuil, voorzitter
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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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Bridge

_______________________________
_

KUIEREN
Afscheid van good old Wil Korthof.
Jarenlang de animator van de
kuiergroep kiest voor zijn eigen en zijn
Emmy. Hij tobde de laatste tijd wat met
zijn rug en kwam mede daardoor tot dat
besluit. De wandel- en kuieraars zullen
hem blijven herinneren als een stevige
stapper, een taalvirtuoos en leuke
verhaaltjes – verteller. Maar hij leeft
nog gewoon en zal daarvan nog jaren
genieten. Met zijn caravan en zijn
Emmy. We hebben geen geld voor
geschenken en geen onderscheidingen
als beloning, maar weet dat we jullie
liefhebben. Gegroet door alle lopers van
toen en nu.

Onze polikliniek en thuiszorg zijn
gecontracteerd door VGZ
verzekeringen.

__________________________
___________________________

Pagina 41

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

Adverteerder

Pagina

Adverteerder

Pagina

Adjan van Bergeijk

32

Impressión

20

Alex

omslag

IMED Hospital Levante

33

Alhama ecotienda

22

Ingeborg Posthuma

11

Annemiek Rood MCS

20

Inger van Dokkum

23

Interbureau

26

Bob Cats

36

Kuiper verhuizingen

43

Buro thuiszorg

19

Lomerper verzekeringen

40

CB. Sat

34

Los Rubios restaurante

32

Centro Dental. eu

31

Nico verhuizingen

26

Clinica La Alegra

30

Peter Roeland Informatica.

40

De Haan verhuizingen

27

Restaurante d’els Artistes

31

De Week

21

Sacristan

21

Differens

40

Salones Paula

28

Dirk Smit

2

Servitur

18

E– Bikes Hollanda

18

Kleermaker Rolf

29

Euro Cars

30

Thuisz. Costa Blanca Anneke

39

Euro Clinica Rincón

41

TUI reisbureau Link

34

Euro Optica

38

Wil Spanjers loodgieter

22

Flores juridisch advies

28

Zorgservice Flor

10

Fresno

11

Redactie Nieuwsbrief NVCB.
Coördinatie,
Acquisitie,
Lay out,
Mailadres voor kopij,
Pagina 42

Bart Kieken
Joop Robbe
John de Kievith
redactie@nvcb.net

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2013

__________
__________

Pagina 43
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