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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

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

23.00

Biljarten

Zaterdag

09.30

14.00

Wandelen

Zaterdag

09.30

13.00

Driebanden (biljarten)

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

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

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:
Voorzitter A.v.A:
Hanneke Verkuil
Team Redactie
Bart Kieken, Joop Robbe, John de Kievith
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
654 124 991

965 846 674
966 865 445

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Vacature

Vice voorzitter

Vacature

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Gijs Dorrenboom

Plv. penningmees- Fred Beermann
ter
Lid

Corrie van der Vlies

Lid

Vacature

Tel: 966 873 613 penningmeesternvcb@gmail.com
Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

Tel: 672556782

corrievandervlies@gmail.com
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Van de Voorzitter
Normaal is op deze plaats een bericht van de voorzitter te vinden.
Deze keer helaas niet omdat de huidige vice-voorzitter, samen
met de secretaris en een algemeen lid, heeft gemeend zijn
functie te moeten neerleggen.
De redactie acht het niet haar taak hier op de achtergronden
daarvan in te gaan.
Vragen omtrent die achtergronden kunnen het best aan de eigen afdelingsbestuurders worden gesteld..
Bovendien zal juist op de dag dat deze nieuwsbrief verschijnt
hoogstwaarschijnlijk de Algemene Ledenvergadering worden
gehouden. Daarna, en hopelijk weer met een compleet bestuur, zal er meer duidelijkheid zijn en zal op deze plaats wellicht op de gang van zaken kunnen worden ingegaan..
Redactie.

Dokter Nora Hendriks bij ons op bezoek.
Onder grote belangstelling gaf ze een lezing over:
Voeding in relatie tot hart en vaatziektes met behulp
van een PowerPoint presentatie. Ze heeft een
praktijk in Calpe en is werkzaam als huisarts.
Hiernaast heeft zij ook o.a. orthomoleculaire
geneeskunde gestudeerd waar Voeding een
onderdeel van is. Voor haar Patiënten met hart en
vaatziektes heeft ze op haar praktijk in Calpe een
aanpak geïntroduceerd die uit Amerika komt. Deze
aanpak is wetenschappelijk zeer goed onderbouwd
en boekt zeer goede resultaten. Zo goed dat
verschillende zorgverzekeringen dit programma vergoeden in Amerika. Heel opvallend
is dat je medicijnen kunt afbouwen en zelfs operaties kunnen worden afgezegd.
Dit programma bestaat uit verschillende
onderdelen o.a.

1.
2.
3.
4.

De juiste voeding
Bewegen/stretchen
Leren omgaan met stress
Meditatie/ontspanning

Er was ruimschoots gelegenheid tot
vragen stellen en veel mensen maakten
hiervan dankbaar gebruik.
Mary Robbe Mestemaker
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Mededelingen
Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 20,00
tot 23,00 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.
We hebben nu ook ¨LINE DANCING¨
op deze avonden.
Kom gezellig langs als u wilt, wij
begroeten u graag.
Carla Kruse.

Klus van de maand!
Onze Jeu de Boule banen worden
geteisterd door vallende takken van een
zieltogende boom.
Lastig en niet ongevaarlijk!
Wie kan en wil ons helpen de boom
flink te snoeien en zo boom en baan te
sparen?
Hanneke weet er alles van.

Op Zondag 17 maart
organiseert evenementen een
Hollandse Maaltijd
( 3 gangen )
De prijs is € 7.50 voor leden €
9.00 voor introducee'saanvang
13.00u.
de zaal is open v.a. 12.30u.

Convocatie ledenvergadering
Computers
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering @fdeling
computers. Deze wordt gehouden op

11 maart 2013
In de computerruimte. Aanvang 11.00
uur. U wordt verwelkomd met een kopje
koffie.
Kandidaten voor de functie van penningmeester bestuur zijn zeer welkom.
De agenda met toelichting is vanwege
plaatsgebrek op blz. 24 afgedrukt, maar is
ook op de NVCB publicatieborden te
vinden.
Tot ziens op de vergadering.
De Secretaris, Computer@fdeling
Trudy Visser

31 maart:

Gezellige Paas Brunch
Entree: 6 Euro
Aanvang 11.00 uur
Zaal open 10.30 uur

Kom ook ! en breng gerust
iemand mee!

inschrijving van af 5 maart
Pagina 7
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Evenementen Kalender 2013







10 maart Expositie schilderclub.
17 maart Thema Maaltijd ( b.v. Een Hollandsche Middag )
31 maart Paasbrunch aanv. 11 uur
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!

Koninginnedag!

Het duurt nog even maar we gaan er alles aan doen om van 30
April een heel gezellige dag te maken in en om ons gebouw.
Op deze Koninginnedag houden we óók een Rommelmarkt.
Leden die graag deelnemen aan deze markt, en er dus met een
tafel willen staan, willen we vragen dat te melden bij de

afdeling Evenementen.
( Het ligt in de bedoeling deze markt buiten te houden binnen zijn er andere
activiteiten.)

Er zullen o.a tafels zijn ten behoeve van de vereniging, daar
zijn ook spulletjes voor nodig. Gaat u zelf niet staan maar
heeft u wel de nodige artikelen die overbodig zijn geworden
dan willen we die graag hebben.
Het moet wel heel zijn en schoon.
Verdere details krijgt u t.z.t. via ons nieuwsblad en het
publicatiebord.
Anne Marie
Pagina 8
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Kwoonderbij
OPRUIMEN I
Al weken lang wist ik het onderwerp waarover ik wilde schrijven. Over 'opruimen' zou
ik mijn gedachten laten gaan. Over 'opgeruimd staat netjes' en een 'opgeruimd humeur'.
Over een opgeruimd bureau en een opgeruimde kamer van toen ik nog bij mijn moeder
woonde. Over het opruimen van de schuur van mijn broer en die van mij. Over het
opruimen van mijn negatieve gedachtegang of over het opruimen van de achterruimte
van het clubhuis waarover verschillend werd gedacht. Maar intussen is er het een en
ander gebeurd.
Nogal wat belangstellende leden, lezend voor het mededelingenbord van het
hoofdbestuur bijvoorbeeld. Daar waren nogal wat zaken op 'geprikt' waarvan ik liever
had gewild dat die binnenskamers waren gebleven.
Maar er gebeurde ook leuke dingen. Onze (klein-) kinderen een weekje over. Veel
lekkere erwtensoep gegeten na een bergrit met prijzen. En Els Reniers ruilde Patricia
weer gewoon in voor Viella. En – het is nu 20 februari – de jaarlijkse playback show
nog tegoed. En dat we half maart het overwinteren even (?) gaan onderbreken maar
begin juni weer terug zijn voor een afspraak met 'mijn' neuroloog. En omdat ik de
deadline van de 20e niet haal, toestemming kreeg om dit stukje wat later in te sturen.
Allemaal leuke dingen voor de mensen. En dan natuurlijk de algemene
ledenvergadering waarop zoals altijd wenselijk, de toekomst in goede banen zal worden
geleid. En dat er altijd goede leuke mensen zullen bestaan die bereid zijn hun schouders
er onder te zetten.
OPRUIMEN II
Allemaal leuke dingen waardoor het opruimen er bijna bij in zou schieten. Ware het niet
dat mijn behoefte er aan de laatste dagen steeds meer is aangewakkerd. Een mens, een
land maar ook een vereniging doet er goed aan, regelmatig de bezem er door te halen.
De mop ter hand te nemen. Alles weer eens opnieuw op een rijtje te zetten. Maar nu niet
net doen of dat altijd gemakkelijk is.
Ik heb zelf eens drastisch opgeruimd en spullen bij het grove vuil gezet om het 's
avonds weer in ons schuurtje aan te treffen. Anderen waren het duidelijk niet eens met
mijn opruimwoede. “Daar had ik eerst wel eens over kunnen praten”. Mijn broer deed
elke maand zijn schuurtje opruimen. In feite was hij het binnenzitten beu of de
gesprekken van zijn kinderen. En soms ook – zoals wij allemaal – omdat we de partner
die dag al lang genoeg hadden gezien. Dan ging mijn broer de schuur in en zocht hij
alle moertjes en boutjes uit hetgeen hij vorige maand ook al had gedaan. Hij deed alles
wel weer in nieuwe doosjes en potjes. Dat weer wel.
Zelf maak ik van opruimen altijd eerst een grote bende. Als er dan iemand informeert
waarmee ik bezig ben en ik zeg 'aan het opruimen' wijzen ze vragend naar hun hoofd
waar ze het mijne mee bedoelen. Maar opruimen betekent voor mij plaats maken. En
anderen vinden dat alles een andere plaats moet krijgen.
En daar krijg ik dan weer de hik van omdat ik dan niet meer weet waar alles staat. En
als ons geheugen het een beetje af laat weten lopen soms twee mensen urenlang te
zoeken.
Aart
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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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dat moment worden de spelers
"Boulers" genoemd.
Het spel was zo'n succes dat in de
veertiende eeuw, Karel IV en Karel V
Als je zoals ik al een paar jaar jeu de
het boulen verboden! zagen liever hun
boules speelt bij onze club, vraag je
jezelf wel eens af hoe het spel is ont- onderdanen bezig met meer, voor de
landheren nuttige, oefestaan.
ningen, zoals boogschieOf balspellen in het verre
ten en speerwerpen.
oosten zijn ontstaan is niet
Echter, in het begin van
bekend, maar aangezien de
de zestiende eeuw, vonoosterse jaartelling veel verden de bowlers genade in
der teruggaat dan de onze is
de ogen van Paus Julius
dat niet uit te sluiten.
II.
Aangezien in het graf van
Geleid door die acceptaeen mummie, uit 5700 jaar
tie van de Heilige Stoel
voor Christus, ballen van
mobiliseert men het eeronze boule afmetingen plus
ste Italiaanse legioen,
een klein balletje zijn gevonmet de beste Boulers van
den, houden we het maar op
het
land.in
een
formidabel leger van
Egypte. Vanuit Egypte komt het ook in
steenwerpers,
vechten
ze fel tegen de
Griekenland terecht en nog later in
Fransen,
Venetianen
en
Spanjaarden.
Italië.

De oorsprong van het
Jeu de Boules spel

De Griekse en Romeinse periode

Bowlen terug uit Italië.

Met de Frans -Italiaanse oorlogen,
komt het jeu de boules terug naar
Frankrijk.
Zelfs Rabelais de Humanist en Arts
uit de Renaissance zegt: ―Door dit
spel kunnen we voorkomen dat we
reuma en andere aandoeningen krijgen. Het is goed voor alle leeftijden,
van kindertijd tot ouderdom."
Het boulen wordt steeds belangrijker
in Italië en Frankrijk. Deze landen vormen de voorhoede van de ― balontwerpers‖ in Italië worden de ballen bedekt
met een soort nagellak, terwijl ze in
Frankrijk meer en meer nagels gebruiDe Barbaarse en Middeleeuwse Periode
ken. Ik heb ergens zelfs het getal 1200
Gedurende de barbaarse invasies,
gezien !!!.
dus de tijd dat Frankrijk was bezet
Maar gezien de volgende foto’s bij de
door Kelten en Germanen, lag het
―Boule Cloutee‖ kan dat best kloppen.
boulen min of meer stil. In de Middeleeuwen kwam er weer een opleving.
Joep de Wit,
(Wordt vervolgd)
De oude Grieken en Romeinen speelden al een spel dat lijkt op jeu de boules. De Grieken met ronde stenen
(“spheristiques”) en de Romeinen met
houten ballen (boccia) waarin later ook
nagels waren geslagen. Bij de Grieken
was het hoofdzakelijk een krachtsport
met lange banen en zware ballen.
Bij de Romeinen ging het meer om het
raken van het doel, de behendigheid.
Zij zijn,op een of andere manier, de
uitvinders van het "doel" of "jack‖ een
witte bal.
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Wandeling in Jalon vallei.
Op zaterdag 9 februari hadden
we weer de wandeling door Jalonvallei. Natuurlijk wordt die
wandeling altijd omstreeks deze
tijd gehouden. Dan kunnen we
weer genieten van de altijd weer
adembenemend mooie amandelbloesem volop in bloei staat.
De Jalonvallei dan is dan altijd
uitzonderlijk mooi, op weinig
plaatsen staan er zoveel amandelbomen in een gebied als daar.
Dat is heel lang zo, getuige de
vele grote en mooie oude bomen.
De oproep om met de wandeling
toch vooral een fotocamera mee
te nemen is niet voor niets gedaan, alle wandelaars hebben de
mooiste plekken vast kunnen
leggen.
De mooiste foto vonden we toch
wel die met de grote amandelboom met intens paars-roze bloesem, prachtig! Die foto staat
hiernaast-boven afgedrukt.
Redactie
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Weet wat je eet Deel 33
Reinigings– of vastenkuur
Nu het voorjaar er weer aankomt wil ik jullie graag wat vertellen over een reinigings– of vastenkuur die je thuis kunt doen
In het vorige seizoen in April 2012 heb ik een artikelen geschre
ven over “Gezond houden van je darmstelsel”
Het eten van verkeerde voeding, zoals veel vlees– en melk(producten) van de bioindustrie, geraffineerde suiker, witmeelproducten, geharde vetten (grasas hydrogenada)
en kant en klaarproducten bereid met kunstmatige conserveermiddelen, kleur en geurstoffen, (E nummers) zorgen voor een chronische obstipatie,want dit voedingspatroon
geeft opstopping van afvalstoffen en verteringsresten in de dikke darm.
Bij 80% van de Nederlandse bevolking doorloopt de
een ingedroogde en harde ontlasting een moeizame
reis door de 1,5 meter lange dikke darm. Lozing
ervan duurt dagen soms zelfs weken. In die tijd
wordt de ontlasting, mede door de druk vanuit de
dunne darm, je blijft immers eten, in de darmplooien geduwd en vastgezet. Op deze manier ontstaan
divertikels. Uitstulpingen in de darm waar de ontlasting in kan blijven steken.
Wanneer deze gaan ontsteken door de hier aanwezige bacteriën heb je diverticulitus. In ernstige gevallen kan dit zelfs uitmonden in een darmperforatie of
een buikvliesontsteking. Hiernaast spelen ook de
darmvlokken een grote rol. Deze zijn verbonden met
hele kleine bloedvaatjes die de voedingstoffen uit
onze voeding opnemen waarna ze in de bloedbaan
terechtkomen en door het lichaam worden gebruikt.
Maar bij een disbalans van de darmbacteriën krijgen
de microben vrij spel en kunnen deze zich ook via
de darmvlokken over ons hele lichaam verspreiden.
Een ander gevolg van verkeerde voeding is een verzuring van het lichaam. En daardoor o.a. het ontstaan
van een harde taaie plaque (mucoide plaque) in de dikke darm en de rest van het maag–
darmkanaal. Ook hierdoor ontstaat een verstoring in het evenwicht van de darmbacterien
Pagina 14
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Daarom is het goed om ze 1 keer per jaar een vakantieweek te geven, ze zullen je dankbaar zijn!!!
Deze schadelijke darmbewoners produceren gifstoffen die via de darmvlokken weer in
het hele lichaam verspreid kunnen worden. Een ander gevolg is dat de vertering van
koolhydraten en eiwitten onvoldoende is en er ontstaan gistings– en rottingsbacteriën.
Hierbij komen stinkende gifstoffen vrij. De lever draait overuren want die moet dat gif
verwerken, en heeft de grootste moeite om het aangevoerde bloed te ontgiften. Het
bloed in de lever vertraagt en dat kan leiden tot aambeien en spataderen.
Om te voorkomen dat deze gifstoffen hun vernietigende werk op de lichaamscellen uitoefenen probeert het lichaam ze te verwijderen met behulp van de “noodventielen”
Deze zijn het neusslijmvlies,de huid,de baarmoeder,de darmen,de longen,en de schildklier. Je krijgt dan neusbloedingen, neusverkoudheid,snotneuzen hooikoorts,uitscheiding van stinkend zweet opslag van gifstoffen in onderhuidvetweefsel
(gewichtstoename) slecht ruikende adem enz. enz.
Reden genoeg dacht ik om de darmen héél goed te verzorgen want “De dood begint in
de darmen” Iets heel goeds is dan ook een reinigingskuur of vastenkuur
Je kunt uit een aantal vormen kiezen zoals:

Een hoge darmspoeling (ook in Spanje mogelijk adres bij mij bekend)

Half vasten

Vasten thuis

Vasten in een groep o.l.v. een deskundige.
Bij een chronische obstipatie is een hoge darmspoeling zeer aan te raden.
Voor deze behandeling ligt de patiënt ontspannen op een behandelingstafel en wordt er
geleidelijk verwarmd en gefilterd water d.m.v. een gesloten systeem in de darm gebracht. Vervolgens worden de darmen en buik gemasseerd. Daarna spoelt de machine
enkele keren de losgeweekte ontlasting via het systeem uit het lichaam.
Half vasten kun je gemakkelijk thuis doen. Je haalt de vetten zuivel en dierlijke vetten
uit je voeding. Een dagmenu kan er zó uitzien

Ontbijt: soja yoghurt met 1 eetlepel haverzemelen en 1 eetlepel biologisch gemalen lijnzaad.

Lunch: gestoomde groenten min. 300 gr. Met volle hele granen zoals zilvervliesrijst, wilde rijst, quinoa, hele haver enz.

Groentesoep van biologische groentebouillon en groenten en granen

Tussendoor heetwaterkuur

1 liter biologisch groentesap vers of uit de fles uit de Ecowinkel

Handje verse noten bij hongergevoel

Diner groenten met granen of peulvruchten

Na 20.00 uur niet meer eten.

Duur van de halfvasten 3 tot 7 dagen
Volgende keer verder over een echte vastenkuur
Mary Robbe Mestemaker
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Ik sprak met (4)
Van de vrouw met wie ik deze keer spreek, kun je niet zeggen, dat ze binnen onze
NVCB onopgemerkt blijft of dat ze onopgemerkt door het leven gaat.
Integendeel : de manier waarop ze zich b.v. kleedt, “aangevuld” met opvallende
sieraden, sjaals, hoedjes en wat dies meer zij, wordt door menigeen beschouwd als
opmerkelijk, als opvallend, zo U wilt,
Ze valt dus op. Ze durft zich te manifesteren op een manier, waarop, volgens mij,
menigeen diep in zijn/haar hart wel eens jaloers zou kunnen zijn.
Ze durft zichzelf te zijn, zonder zich daarbij kennelijk af
te vragen : “Wat zouden de anderen daar wel van
vinden”?
Wie is deze vrouw, die door zó zichzelf te zijn bij velen,
respect afdwingt. (bij mij tenminste wel)
Wie is zij? Een feministe? Een eenling?
En waar komt dat “zichzelf durven zijn” vandaan? Speelt
haar verleden daarbij een rol? Misschien hebt U
inmiddels geraden met wie ik sprak?
Inderdaad, ik sprak met Wanna van de Swaluw, op 15
maart 1944 geboren te Gouda, nog net een oorlogskind.
Haar Vader schreef haar in in het geboorteregister van Gouda onder de welluidende
namen: Wilhelmina, Anna van Eijk. Haar roepnaam werd Wanna.
Geboren in Gouda en met uitzondering van 4 maanden Maassluis en 3 jaar Moordrecht,
er ook getogen.
Als kind was Wanna ook al een vrijbuitster – ze liep b.v. regelmatig in haar blootje.
Heerlijk vond ze dat. Ook nu nog “lig ik altijd te zonnen in alleen een broekje”- aldus
Wanna.
Nà de kleuterschool ( de Westerschool in Gouda) en de lagere school, ook in Gouda,
bezocht Wanna de MULO.
Daarnà haalde ze nog verschillende diploma‟s, zoals b.v. die van chiropodiste (=
iemand die gebreken en misvormingen aan handen en voeten behandelt) en die van
kinderpsychologie.
Met het diploma van chiropodiste verwierf ze geen baan.
Toen Wanda korte tijd op een kleuterschool ging werken, kwam de theorie, opgedaan
tijdens de studie kinderpsychologie, natuurlijk wél goed van pas. Het daar geleerde
kon ze goed in de praktijk toepassen.
Het onderwijs was echter niet wat Wanna zocht. Ze ging werken op een kantoor van
“Van Gend en Loos”.
Daar leerde ze ook Frank kennen, die in deze periode besloot het ruime sop te kiezen.
Verre reizen – grote verhalen, want : wie verre reizen doet, kan veel verhalen, niet
waar?
Nà de eerste grote reis kwam Frank nà 6 maanden thuis. Ze kregen verkering en
droomden van een “gouden” toekomst.
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Maar Wanna‟s Moeder was niet 100% gelukkig met Franks zeereizen. En ze eiste dan
ook dat Frank “een behoorlijke toekomst zou hebben”.
En zo ging Frank naar Amsterdam, naar de hofmeesterschool en na daarvoor geslaagd
te zijn, ging onze zeeman in de praktijk op het cruiseschip “Willem Ruys” (het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, niet waar?)
In 1962 werd het huwelijk gesloten : Wanda, een jonge bloem van 18 lentes en Frank
was 24. Ze kregen drie kinderen, nu respectievelijk 48, 44 en 42 jaar oud.
Thuiszitten was niets voor Wanda. Ze wilde ook buitenshuis werken en dat lukte. Ze
vond een baan bij de Hema in Gouda, mede dank zij de door haar gedane studies.
Ze kreeg er een leidinggevende funktie en leidde er eveneens de verkoopsters op.
Bovendien had ze als taak verslag uit te brengen van het functioneren van de
verkoopsters. Ook de klachten van de klanten kwamen bij haar binnen, die door
Wanda werden behandeld. Ze vond het een interessante baan.
Nà een periode van vijftien jaar - het was 1975 – besloot Frank te stoppen met varen.
Hij begon een restaurant in Den Haag.
Het werken in de horeca werd door hem ervaren als een prachtige baan, die, dat wel,
zéér veel energie van hem eiste.
Nà zijn 50e verjaardag verkocht Frank de zaak. De laatste tien jaar van zijn werkzame
leven, tenslotte, was Frank bedrijfsleider/beheerder van een vergadercentrum in Gouda.
Op z‟n 63e besloot hij definitief te stoppen met werken.
Wanna was al tien jaar eerder gestopt (1988)
En zó genoten beiden van een welverdiende
pensioen.
Er kwam vrije tijd en nà rijp beraad werd
besloten om in de wintermaanden naar Spanje
te gaan. Het werd camping “Sertorium” in
Villajoyosa (naast het voormalige casino)
Daar brachten ze een gezellige tijd door.
Heerlijk genieten met z‟n tweeën – de kinderen
waren inmiddels allen uitgevlogen en leidden,
met hun gezinnen, ook ieder hun eigen leventje.
2004 : een belangrijk jaar in hun leven,
want : de NVCB organiseerde haar
“Open dag”.
Ze werden niet onmiddellijk lid, hetgeen in 2005 wél gebeurde.
Inmiddels zijn ze bijna 51 jaar getrouwd. Gelukkig met hun kinderen, kleinkinderen en
met elkaar.
Ze hopen nog lang te mogen genieten van Spanje, de zon en ................ natuurlijk van de
NVCB en dan met name van de “entertainment”, waar ze ook zelf enorm van genieten.
Het vele werk daaraan besteed, is voor hen beiden heel erg de moeite waard.
Dat de NVCB nog lang moge genieten van hun fantasierijke ideeën en hun geweldige
inzet en enthousiasme, is de wens van alle NVCB leden.; van mij tenminste wel.
Wanna, bedankt voor dit gesprek,
Joop Robbe
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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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Biljarten
Ook deze maand zou ik
graag weer een stukje
schrijven over 'mijn'
afdeling. Want dat vind ik
wel; – elke voorzitter of
begeleider van een
afdeling of activiteit
behoort dat maandelijks te
doen. Indien zelf niet in de
gelegenheid, dan graag
door iemand anders die
het weten kan.
Alle biljarters (die zich
hadden opgegeven)
speelden zaterdag de 16e
februari voor het algemene
biljartkampioenschap.
En dat is prima verlopen.
Ook zag ik nogal wat
biljarters bezig met de
beveiliging der op en
afritten van het gebouw.
Leuningen waar
ondersteuning gewenst is.
Maar ook het leven van
een voorzitter gaat niet
altijd helemaal over rozen
en daaraan is hij niet
zelden zelf schuldig.
En over dit alles kom ik de
volgenden maand op deze
plek wat uitgebreider terug.
Niks om
over te zijn, maar geef me
een maandje om alles
weer een beetje op een
rijtje te krijgen.

Jaargang 35

Maart 2013

Valentijnsetentje.
Na onze wekelijkse zaterdagwandeling,zaten we nog
heerlijk op het terras van onze club,met een groepje
iets te drinken. Opeens komt er een brommer het terrein op rijden,parkeert netjes zijn brommer en er komt
een jongen van ong. 17 jaar naar ons toe lopen en
verteld dat hij op een Spaanse horecaschool in Benidorm zit,dat er een speciaal Valentijnsmenu op de
komende donderdag geserveerd zou worden en of
wij er voor voelden om te
komen.
Hij sprak Nederlands.
Wij werden toch wel enthousiast en we kregen
een brief waar het menu
op stond en het adres. We spraken gelijk af,dat we
met ons 8ten zouden komen. Hij zeer tevreden weer
terug,met zijn brommer. Die donderdag gingen wij op
pad en na een zoektocht met verkeerd rijden en veel
de weg vragen,kwamen we dan toch bij de school. De
leerlingen,meisjes en jongens van ongeveer 18 jaar
stonden al klaar er zaten verder allemaal Spanjaarden
en wij waren toch wel een bezienswaardigheid,want
Hollanders waren er nog nooit geweest.
Er werd ons gelijk een glas witte wijn in de hand gegeven en een tafelgenoot, die daar niet van hield,
kreeg een biertje.
Het menu was prima verzorgd, de tafel was Valentijns
versierd,met hartjes en zo en ook nog een kopje koffie
toe,wij waren heel erg tevreden, zo ook de lereres, die
de regie had over het gebeuren.
Het was een leuke ervaring,die geen van ons
had willen missen en de €9 meer dan waard.
Het adres is: Av.Presidente Adolfo Suares 1.
Zij serveren alleen op donderdag.
Els van Meerten

Wees gegroet,
Aart Krijgsman.Pagina 23
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Agenda computerclub. (vervolg blz.6)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Bespreking, goedkeuring vaststelling van de notulen van de
jaarlijkse ledenvergadering,
@fdeling Computers d.d. 12
maart 2012.
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Bestuursverkiezing. Kandidaten
kunnen worden voorgedragen
door tenminste 10 stemgerechtigde leden, uiterlijk 1 week voor
aanvang van de vergadering.
(inleveren bij het secretariaat).
Indien geen kandidaten naar voren komen, stelt het bestuur voor
de mevr. Nelleke Vegter als vicevoorzitter ad interim te handhaven.
Pauze
Rondvraag
Sluiting

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,
tel: 965 888 797
C. Tabarca 16 A
email: info@fingerspain.com
03580 Alfaz del Pi
www.fingerspain.com
Spanje
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VARIANT OP DE GASCONTROLEURS.*
Vanmorgen werd er aan de deur gebeld en toen ik opende stond daar een man die mij
heel vriendelijk goedemorgen wenste en vervolgens zei dat er door de wind schade aan
het dak van mijn huis was ontstaan. Wanneer het zou gaan regenen zou dat zeker tot
wateroverlast gaan leiden. Hij zei me aannemer te zijn en hij had gezien, toen hij 2
huizen verder had gewerkt, dat mijn dak niet goed meer was.
Veel losgewaaide en verschoven pannen,
die, bij wind en regen, lekkage zouden geven.
Ik moest dat maar gaan bekijken met hem.
We liepen naar het dakterras en hij stapte
brutaal vanaf dat terras op het dak en wees
naar de pannen bij de rand. Ik riep hem
terug naar het terras te gaan, wat hij dan
ook wel deed. Vervolgens verschoof hij
met de hand enige losliggende pannen en
beweerde dat deze er bij storm onmiddellijk af zouden waaien.

En ze zouden alleen de pannen rechtleggen!?

Op dat moment kwam de vergelijking met die valse gascontroleurs in mij op.
De Arabische pannen liggen hier in de cementspecie zodat ze goed ondersteund zijn.
Door grote temperatuurverschillen laten de verbindingen los en komen er veel, zo niet
de meeste pannen los te liggen. Door de geringe dakhelling schuiven de pannen echter
niet naar beneden en waaien ook bijna
*Gascontroleurs?
nooit weg omdat de losse specieverIn de afgelopen jaren werden mensen in de
bindingen toch goed gesloten zijn.
Costa Blanca regelmatig bezocht door nogal
officieel uitziende mannen die beweerden een
wettelijk verplichte controle op de gasinstallatie uit te voeren. Op zich lijkt dat niet zo bijzonder want we weten wel dat Spanje sinds het
verschrikkelijke gasauto-ongeluk in 1978 heel
voorzichtig met gasinstallaties is geworden.
Deze ¨controleurs¨ echter werkten gewoon op
eigen houtje en gingen heel brutaal rondneuzen. Ze vonden natuurlijk allerlei ¨ernstige
gebreken¨ die direct en tegen abnormale kosten werden gerepareerd. En, natuurlijk kon er
alleen contant betaald worden!
Ze traden zeer intimiderend op en dreigden
niet zelden met inbeslagname van de gasketel
of leidingen.
De ¨controleurs¨ zijn al weer langere tijd niet
meer gesignaleerd, maar wie weet komen anderen weer op dat idee.

De “aannemer” wilde wel een redelijke offerte maken om alles te herstellen.
Wee als je daar op in gaat. Het is volkomen overbodig iets aan de pannen
te doen omdat het volkomen normaal
is dat, na verloop van tijd, de pannen
los raken.
Mijnheer gebruikte dezelfde overrompelingstechniek als die gascontroleurs.
Het zijn beslist geen vaklui,zoals ze
suggereren. Je hebt er immers geen
verstand van, denken zij. Hou ze buiten de deur is mijn advies,.
Gerard.
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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 )

E: info@floresjuridischadvies.com
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Van het Consulaat.
Sociale Zaken - Algemene informatie
Sociale Zaken
Het Bureau voor Sociale Zaken vertegenwoordigt de Nederlandse
uitvoeringsinstellingen op het gebied van de sociale zekerheid, zoals de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit doet het Bureau door informatie en
advies te geven over Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen aan zowel huidige als
toekomstige gerechtigden. Daarnaast rapporteert Sociale Zaken over ontwikkelingen in
de Spaanse sociale zekerheid en onderhoudt het contacten met de Spaanse instellingen
voor de sociale zekerheid.
Tel: (+34) 91 353 75 50 Fax: (+34) 91 353 75 64 E-mail: mad-sz@minbuza.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8:30 – 13.30 uur. Als uw wilt langskomen
op Bureau Sociale Zaken, dient u eerst telefonisch een afspraak te maken.

LINKS
www.svb.nl

Sociale Verzekeringsbank

www.cvz.nl

College voor Zorgverzekeringen (algemeen)

www.uwv.nl

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

www.szw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.seg-social.es

Website van de Spaanse sociale verzekeringsinstelling
“Instituto Nacional de la Seguridad Social”

www.mtin.es/es

Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Spaanse Ambassade in Nederland

www.toeslagen.nl

Website van de belastingdienst toeslagen (bevat o.a.
informatie over de zorgtoeslag)

www.vngsint.com

Website van de Vereniging van Nederlandse
gepensioneerden in Spanje

http://www.vertreknaarhet
buitenland.overheid.nl

Waaraan te denken als u naar het buitenland verhuist

H.E. (Eric) Durieux
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos
Consulaat La Nucia/Consulado La Nucia
Crta. CV 70, Benidorm - La Nucia (Polop-Callosa)

Urbanización Caravana, 12
03530 La Nucia
Tel. (+34)96 687 5932
Fax (+34)96 687 5248
Email: nlgovlanucia@telefonica.net
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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

Pagina 31

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Maart 2013

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
Theo Muileboom toernooi
Op 10 februari werd weer ons jaarlijkse Theo Muileboom toernooi gehouden.
Ter inleiding werd in gedachten eerst even stilgestaan bij het overlijden van de
naamgever van het toernooi, Theo. Rie Muileboom was ook aanwezig en hun
zoon Ton was speciaal voor deze dag uit Nederland overgekomen.
Er was ditmaal gekozen voor een iets andere indeling van het toernooiverloop.
Het feestelijke deel begon wel, zoals gebruikelijk, met koffie of thee
en daarbij natuurlijk de onvolprezen
koekjes, of beter, koeken, gebakken
door Rie Muileboom.
Na twee spellen was er tijd voor
soep met een broodje. Er kon worden gekozen uit tomaten- of groentesoep. Dat ging er, bij de meesten
van ons, best in.
Na de voortzetting met de derde
spelronde werd er een buffetmaaltijd aangeboden.

Rie Muileboom doet de¨afworp¨.
Daarbij kon men kiezen tussen een
pilaf met rijst,vlees en fruit of hachee
met rode kool en aardappelpuree. De
complimenten over deze twee geweldige gerechten waren niet van de
lucht. En dan ook nog pudding met
bosvruchtensaus toe !!!

De prijsuitreiking was ditmaal iets
eenvoudiger gehouden, met drie prijzen voor de hoogste drie en een
Na gedane arbeid is het goed eten.
poedelprijs.
Om met de laatste te beginnen, die ging naar Bas van Andel.
De eerste prijs ging met 28 punten naar Jan van den Heiligenberg. De tweede,
net als vorig jaar naar Herman Richardson en de derde naar Huub van Es.
Waar we graag als bestuur mee willen eindigen is onze dank uitbrengen aan
een ieder die dit zeer geslaagde toernooi mogelijk heeft gemaakt en in het bijzonder aan Annemarie en haar team, die het voortreffelijke eten hebben verzorgd.
Namens het bestuur : Joep de Wit secretaris
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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 El Païs van donderdag 17 januar 2013 en ik dacht :”Spanje is anders”.
Zó had, alleen voor déze ene keer, óók de titel van deze bijdrage kunnen zijn.
Spanje is anders. Hoe zo? Spanje is anders? En vervolgens vroeg ik me dan ook af, waar
zit „m dat dan in?. De krant zélf gaf me het antwoord.
Ga maar na. Met dikke, vette letters stond op de voorpagina van deze krant :
* Bárcelas verborg 22 miljoen euro in Zwitserland, tussen 2005 – 2009. In zijn periode als
schatkistbewaarder voor de PP. (Partido Popular – de partij van de huidige ministerpresident van Spanje, Mariano Rajoy.)
* Pagina 12 :
De anticorruptie-commissie in Spanje eist 11 jaar cel tegen een adviseur van Camps. De exminister-president van onze Comunidad Valenciana, die zelf moest aftreden wegens naar
corruptie riekende actviteiten.
* Ignacio Gonzàlez , president van de Comunidad van Madrid, kocht een ático in
Estepona op 18 december 2012 à 700.000 euro op een voor de anticorruptiecommissie
financieel gezien, niet geheel duidelijke wijze.......................
* Pagina 17 :
De IVAM – de commissie in Valencia die de kunst bevordert en kunsttentoonstellingen
organiseert in Valencia, kocht voor een zacht prijsje , een fototentoonstelling die elders in de
wereld meer dan het dubbele had gekost.............................
* Pagina 35 :
De Comunidades in Spanje ontvingen samen in 5 jaar 140 miljoen euro voor
hulpbehoevende mensen die al lang waren overleden, terwijl meer dan 200.000 personen in
Spanje zonder een uitkering bleven; waar ze recht op hadden..............
Al deze mistoestanden las ik dus op dezelfde dag in dezelfde krant.
Nu hebben wij Nederlanders geen boter op ons hoofd, m.i. Onze reactie op al dit frauduleus
gedrag, zal dus niet zijn, die van : O. o. Wat erg; die Spanjaarden toch. Ook wij weten wel
beter, maar de genoemde berichten vielen me wél op..
Het zijn geen positieve berichten, maar „t is ook de werkelijkheid, waarvoor we onze ogen
niet zullen sluiten. Het kwaad zit in ieder mens – corruptie is geen land vreemd.
Ook in Nederland, zoals wij allen weten, is er corruptie In alle lagen van de bevolking
onder alle individuen. Spanje is dus, in deze, toch niet anders.!?
Maar het goede in de wereld is er gelukkig ook.
Het evenwicht tusse het goede en het kwade zal er wel altijd zijn – of niet soms?
Je kunt je natuurlijk afvragen : waar komt dat kwade in de mens vandaan?
Het zit in de genen, zeggen we tegenwoordig. Het is altijd zo geweest, is een andere
dooddoener. Het is overal, zegt weer een ander.
Maar hoe kan het toch zijn, dat in het fenomeen “mens”, deze twee polen er zijn?
Waarom is het kwade er? Ik weet het antwoord niet. U misschien?
Hoe dan ook, al is het kwade dus in allerlei vormen in en onder ons, tóch blijf ik, om met
Anne Frank te spreken, geloven in de goedheid van de mensen.
U ook?
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. Vanaf Januari 2013.
THRILLER/ DETECTIVE.
Apotheker. Henk.
Arvin. Reed
Fielding. Joy
Iles. Greg
Lescroart. John
Lindqvist John A.
komen.
Lord .Gabrielle
Margolin. Philip
Moss. Sarah

Philips. Clyde
tocht.
Siegel. James
Sultan. Faye
Tanneberg. Ward

Zelfverdediging.
Dilemma doodstraf.
Fatale schoonheid.
Profiel in bloed.
De woekeraar.
Laat de ware binnen-

Dodelijke speurOntspoord.
Gestoord.
Bedreigd.

ROMAN / AVONTUUR.

Tot op het bot.
De dode slaapster.
Koude aarde.

Mayes. Frances

Bella Toscane
( het zoete leven
in Toscane).

Smith. Wilbur
het

Jakhalzen van
paradijs.

Bridge-uitslagen januari-februari
ladder

reguliere competitie

Tessa Honhoff

22-1-2013 1484,22%

Janny van Spronsen

25-1-2013 1427,50%

Jose Smit

29-1-2013 1381,77%

Els van Meerten

1-2-2013 1407,07%

Bep Lubbersen

5-2-2013 1429,83%

Baps vn Willingen

8-2-2013 1443,55%

Wies Liebrand

12-2-2013 1420,65%

Boudewijn van Meerten 15-2-2013 1469,00%

Nelly den Hoedt

19-2-2013 1485,16%

A
B
A
B
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B
A
B

Hannelore Roeling en Ferry Rooth
Engelien en Henk Bosmans
Jose Smit en Henriette Langelaar
Christien en Kees den Hartog
Ed Baars en Chris Visser
Nelleke Vegter en Rien Smit
Fien Kievits en Lex van den Brink
Hannelore Roeling en Ferry Rooth
Lucie Prakke en Corrie Blom
Henriette en Jan Peerlings
Toon Akkermans en Corrie Blom
Hannelore Roeling en Ferry Rooth
Jeannine Cortens en Mia Freelink
Ben en Annie Schennink
Frits en Joke Frielink
Hannelore Roeling en Ferry Rooth
Fien Kievits en Chris Visser
Mia Freelink en Jeannine Cortens
Henk van Pelt en Leen van der Waal
Henk Lubbersen en Willem van Ommen

63,33%
61,67%
60,94%
61,81%
61,81%
60,42%
62,15%
61,46%
61,88%
58,65%
63,02%
63,19%
65,28%
58,75%
65,83%
62,50%
60,42%
60,42%
58,33%
68,33%
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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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Valentijns Puzzel rit
Dat was dan echt de Lest –Best!
Wij hebben een tiental jaren de tocht georganiseerd en met heel veel plezier.
Maar genoeg is genoeg dachten wij met ons
drieën. Wij zijn leeg,en hebben de naaste
omgeving in een straal van 100 km ruimschoots gezien.
Maar deze laatste was een topper en ook wij,
het organiserend comité, waren onder
de indruk van de pracht aan natuurschoon
en dan vooral van zoveel amandelbloesem
Zoveel akkers aan een stuk het was lust om
te zien!
Het was deze keer echt heel geweldig, zelfs
zo dat een deelnemer het puzzelformulier
weer blanco in leverde met de vermelding:
O.NEEN IK HEB ALLEEN MAAR GENOTEN
VAN ZOVEEL NATUUR SCHOON.

_______________________________
_

Het uitzetten van zo,n tocht vraagt veel inspanning en tijd.Hij wordt ten minste vijf keer
gereden voor dat alle denkbare foutjes er uit
zijn.
En in de week voordat de start plaats vindt
komen we bij de laatste controle nog voor
een wegafsluiting te staan!
Geintje van de gemeente maar we blijven
lachen.
Maar ik kan u verzekeren dat wij altijd veel
plezier hebben beleefd,aan de totale organisatie
Weet dat wij met een traan in onze ogen
afscheid nemen van onze deelnemers die
altijd met een lach klaar stonden.

Onze polikliniek en thuiszorg zijn
gecontracteerd door VGZ
verzekeringen.

Wel hopen we dat volgend jaar er weer mensen zijn die de tocht willen organiseren, nieuwe ideeën en nieuwe routes, we kijken er
naar uit om nu eens ontspannen als deelnemers mee te doen!
Het team, Fred-John-Fini

__________________________
___________________________
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Adverteerder
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Nico verhuizingen
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De Haan verhuizingen
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Peter Roeland Informatica.
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De Week
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Restaurante d‟els Artistes
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Differens

40

Sacristan

21

Dirk Smit

2

Salones Paula

28

E-Bikes Hollanda

18

Servitur

18

Euro Cars
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Kleermaker Rolf

42

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

24

Euro Optica

38
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34

Flores juridisch advies

28

Wil Spanjers loodgieter

22

Fresno

11

Zorgservice Flor

10

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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