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Hét adres voor kachels en haarden







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

Tel./Fax. 965 843 009
www.dirksmit.com
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

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 2011-2013

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 a.i.

Corrie van der Vlies

Tel: 655 785 335

corryvandervlies@gmail.com

Vice voorzitter a.i. Anne-Marie Doesburg Lanooy

Tel: 965 847 585

amdoesburglanooy@hotmail.com

Secretaris a.i.

Sjef Hamelsveld

Tel: 680 827 342

marthasjef@gmail.com

Penningmeester

Gijs Dorrenboom

Tel: 966 873 613

penningmeesternvcb@gmail.com

Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

Plv. penningmees- Fred Beermann
ter
Lid

Vacature

Lid

Vacature
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Van de Voorzitter
Veel mensen kennen mij, Corrie v.d. Vlies, van de ledenadministratie die ik al jaren doe en altijd met heel veel plezier,
ik wil daar, na de komende buitengewone ALV in oktober, dan
ook weer naar terug!
Het zal u allen niet ontgaan zijn dat er nogal wat opschudding
was in de club.
Op 13 febr j.l. heeft de Adviescommissie Van Afdelingsvoorzitters (AVA) op
verzoek van het Hoofdbestuur een lijst met klachten ingediend met de bedoeling
daarover met elkaar te gaan praten. Het hoofdbestuur wilde weten welke
ongenoegens er binnen de vereniging leven en wat we met elkaar daaraan konden
doen. Tot verdere communicatie is het helaas niet gekomen.
De reden daarvan is dat door de afdelingsvoorzitters tegelijk met die afgesproken
klachtenlijst onverwacht ook een Motie van Onvrede werd ingediend.
Door de klachtenlijst, maar zeker ook door de motie waren de betrokken personen
zo geschokt en teleurgesteld dat zij vonden dat er maar een conclusie mogelijk was;
wij maken onze plaats vrij voor mensen die het beter kunnen.
Ik, en met mij de andere overgebleven leden van het HB vinden het heel, jammer dat
dit alles gegaan is zoals het gegaan is.
Was er maar eerder een goede communicatie op gang gekomen tussen de voorzitters
van alle afdelingen en het hoofdbestuur.
Maar dat is natuurlijk achteraf en de club moet wel weer bestuurd worden.
Omdat er geen kandidaten zich voor de functie van voorzitter hadden aangemeld, is
mij gevraagd om tot aan de eerst volgende Buitengewone ALV als voorzitter te
fungeren.
Inmiddels zijn wij, het HB met de ad interim secretaris druk aan het vergaderen en
willen wij er alles aan doen om de onvrede weg te nemen en onze club weer gezellig
en leefbaar te maken en niet te blijven hangen in 'wie welke fouten gemaakt heeft'
maar laten we kijken naar wat ons bindt!
Er is nu een nieuw bestuur, dat gelijkwaardig met iedereen wil omgaan, een bestuur,
dat respect heeft voor al die mensen die zoveel, belangeloos voor onze club doen!
Wij willen een bestuur zijn dat inspireert, stimuleert en open wil staan en mee wil
denken. Dat vertrouwen geeft en ook weer krijgt!
Een bestuur dat net als u, op een gezellige en ontspannen manier in een vriendelijk
land, oud willen worden.
En daarvoor is onze vereniging opgericht. Daar willen wij voor gaan!
Corrie.
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Mededelingen
BBQ weer terug!
Op 21 April bieden we de
gelegenheid voor leden en
introducee's deel te nemen aan
een BBQ.
Hierbij nodigen we u allen
hartelijk uit.
Naast het vlees zullen er ook
div. salades zijn, natuurlijk
worden saus, broodjes en het
toetje niet vergeten.
Aanvang : 13.30 u.
De Prijs is nog niet bekend maar
zo gauw de Flyer er is, zult u die
daarop vinden.
Evenemententeam

Vooraankondiging
Het bestuur roept de leden van de
NVCB op tot het deelnemen aan een
buitengewone ledenvergadering die
zal worden gehouden op maandag
4 november 2013.
Deze buitengewone
ledenvergadering is conform het
besluit genomen op de Algemene
Leden Vergadering van
4 maart 2013
Sjef Hamelsveld, secretaris ad interim.

Open dag NVCB

Mededeling

De traditionele Open Dag van

In de maanden juni, juli en augustus
zal het internet van de computerclub
worden afgesloten.

onze vereniging zal voor het
komend seizien worden
gehouden op

zondag 6 october 2013

Ook de NVCB vaste telefoon,
nr. 966865580
kan in die maanden niet worden
gebruikt

Pagina 7

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

April 2013

Evenementen Kalender 2013



21 april Barbeque
30 april Koninginnedag v.a. 9.30 u.

Zoals u wellicht weet zijn deze evenementen altijd een voorlopige planning.
Maar wel zo zeker dat u ze alvast in uw agenda kunt zetten!

Het wordt op 30 april voor Nederland
een heel bijzondere dag!
Daarom houden wij op die dag een

Kroningsbal
Waarbij een ieder wordt uitgenodigd.

De Voice zal van 20.00u- 23.00u. een live optreden verzorgen.
Wij verwachten dat een ieder zich voor deze gelegenheid

KONINKLIJK UITDOST!
Het ligt in de bedoeling een prijs uit te loven voor diegene die dat het
orgineelste doet, met de mooiste / bijzonderste of gekste hoed of kledij.
Een Jury zal deze avond beoordelen wie de prijs in ontvangst kan nemen.
Neem uw vrienden, kennissen of bekenden mee, u weet het gedeelde vreugd
is dubbele vreugd.

Er wordt voor een hapje gezorgd.
Entree: € 5.00 voor leden € 6.00 voor introducees
Het is de bedoeling dat de TV-rapportage van de kroning op ons grote
beamer-scherm te zien zal zijn! We laten nog weten of dat gaat lukken.
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Kwoonderbij
Positieve inbreng
Het april nummer van de nieuwsbrief is altijd een soort afscheid terwijl de club nog
lang geen aanstalten maakt. Dan zijn we ook nog thuis in Holland met de bedoeling
daar even te blijven en dan is daar toch weer de 20 e en de verwachting – ook van mezelf – om een bijdrage te leveren. Deze keer echter heb ik er een zekere bijgedachte
bij in de vorm van; - waar doe ik het voor? Een beetje twijfel over het nut. Dat heb ik
eigenlijk nooit gehad. Ik dacht altijd dat een aantal (redactie-) leden het wel leuk
vond. En dan had ik altijd een enkeling in beeld, in gedachten, waartegen ik dan een
praatje hield. En zo kwam het stukje dan tot stand. En als ik dan probeer er achter te
komen waar die twijfel vandaan komt, schieten er een aantal flitsen door mijn hoofd,
die eigenlijk allemaal terug te voeren zijn naar; - hoe ik me voel. Gewoon persoonlijk,
privé eigenlijk. En als dat dan niet zo zeer positief is, zou men er verstandig aan doen,
de pen ter tafel te leggen en er een ander niet mee lastig te vallen. Toch een flits eruit
gepakt; - de algemene ledenvergadering. En ik zie dan de heer Robbe, zie onder
FUNCTIES/TAAKVERDELING op bladzijde 5, achter „Advertenties‟, hoe zo‟n man
zijn zegje doet. Hoe hij probeert te zeggen hoe belangrijk de nieuwsbrief is en hoeveel geld hij ophaalt bij de adverteerders. En de tijdelijke voorzitter laat hem netjes
uitpraten en bedankt Joop Robbe voor zijn inbreng. Zijn positieve inbreng.
Werving kost
En daar moest Joop het mee doen. Zoal zo veel lieve mensen die die dag een mening
hadden of vragen. Alles werd netjes afgehandeld en zowel de meningen als de vragen
kwamen netjes aan bod. Dat er al weken van te voren heen en weer was geruzied,
beledigd en beschadigd werd voorlopig onder het kleed geveegd met de belofte dat
alles in de nabije toekomst zal worden rechtgetrokken. Vooral na de zomerpauze ergens in oktober. En nu overvalt me de gedachte dat „je zo niet mag schrijven Aart!‟.
Tot nu toe was je altijd positief en hoopvol gestemd en dan nu zo de vuile was buiten
hangen….Foei! En toch verander ik er niks aan. Alles blijft staan wat er staat op het
gevaar af dat de redactie beslist om deze keer de „kwoonderbij‟ te laten vervallen.
Want dat recht heeft de redactie. Toch wil ik de kans benutten dat het wel wordt geplaatst en gelijk de belangrijkheid van deze nieuwsbrief onderstrepen. Mits goed benut. Want als die alleen maar goed is om advertentiegelden te genereren vliegt de
nieuwsbrief zijn doel voorbij. De nieuwsbrief is er voor de leden, ook die thuis zijn
als die er prijs op stellen. En wat ik heel belangrijk vind; - de nieuwsbrief is er ook
voor niet-leden. Dus overal waar in de buurt niet leden wonen bevindt zich een ophaalplek voor de nieuwsbrief. Een keer per maand, naast „de week‟. En dat doet natuurlijk niemand zomaar voor de lol. Daar heeft een organisatie een bedoeling mee.
Meer nieuwe leden!
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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De oorsprong van het Jeu de
Boules spel. Deel 2
In 1629 volgt een nieuwe tegenslag.
Het Boulen heeft een voorsprong op
de concurrentie het Jeu de Paume, de
voorloper van tennis en dan smeden
de fabrikanten van die kaatsballen een
complot en wordt het Boulen verboden.
Het verbod heeft weinig effect, men
blijft het spelen, vooral in kloosters.
Het zijn ook de monniken die de eerste overdekte Bowlingbaan
(Boulodrome) bouwen !
Een paar jaar later wordt het verbod
dan ook opgeheven.
Dat het niet altijd even veilig gebeurde, wordt genoemd, niet in een Marseillaans verzinsel, maar echt gebeurd.
Daar werd in 1792 een toernooi gehouden in een klooster, zegt één
bron,in een kazerne zegt een andere.
Gevolg 38 doden. Er werd met kanonskogels gespeeld, terwijl er vaten
kruit in dezelfde omgeving lagen!

April 2013

Hieronder een schilderij ontleend
aan"de website :"Minks Hobby Site".

Joueurs de boules (boule bretonne)
van Théophile Deyrolle, ca. 1887

werper. Omdat de laatste drie passen
moet nemen, is er veel ruimte nodig,
dus de stoelen van de toeschouwers.

moesten ook opzij. De lokaaleigenaar
Ernest Pitiot maakt echter een uitzondering voor zijn vriend de voormalige
vedette Jules Lenoir ―De Zwarte‖ die
aan reuma lijdt. Deze gooit om de tijd
te doden een klein balletje een paar
meter weg en wat ballen erheen als
training. Dan vraagt Pitiot aan de
Een nieuwe ontwikkeling
spelers om hetzelfde te doen,maar
dan Pied Tanques ,―met gebonden
Andre -Marie Ampère( 1775-1836) de voeten‖ dat wil zeggen de voeten in
eminente wis – en natuurkundige
een 50 cm kleine cirkel. De originele
maar ook Jeu de Boules deskundige beelden van deze gebeurtenis, is te
en speler met normale gladde ballen, zien in het Museum Pitiot in La Ciotat.
neemt iets over van het Jeu Provincal Hiermee wordt het principe van Petandat wordt beoefend in het zuiden. Dat que gelanceerd en het sneeuwbal- of
betekent dat de spelers moeten leren liever cirkel- effect, was daar. Vanuit
om voor het tireren een aanloop van
Frankrijk ging het eerst naar de Frandrie passen te nemen. Ook introduse koloniën en daarna over de rest
ceert hij de Boule Cloutee, de ballen
van Europa. Tegenwoordig ook in
die met nagels bekleed zijn.
Thailand, Korea en Japan en natuurlijk
Zie daarvoor verder bij het hoofdstuk
De Verenigde Staten en Canada, niet
Ballen.
te vergeten.
De geboorte van het Petanque

De ballen die werden gebruikt

Sommige tijdgenoten beweren dat het
al in 1907 in La Ciotat is ontstaan.
Daar werd namelijk Jeu Provincal gespeeld, dat gebeurt op banen van 10
tot 15 meter, door drie spelers , de
aanwijzer, de plaatser en de tireur of

Vanuit de oudheid, zijn eigenlijk alleen
de stenen en houten ballen bekend.
Als er al kanonskogels worden genoemd staat het materiaal er niet bij.
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AVA ?
Volgens een van de vorige NVCB-secretarissen, de nog steeds welbekende Gerrit
Scheringa, zou het bestuur van onze vereniging beter haar werk kunnen doen als er een
adviescommissie van afdelingsvoorzitters (AVA) werd ingesteld.
Die AVA-commissie, kwam er inderdaad en kreeg de taak ¨een goede coördinatie tussen het hoofdbestuur en de NVCB-afdelingen te bevorderen¨.
Een nuttige ontwikkeling natuurlijk; alle afdelingsvoorzitters laten elkaar weten wat er
speelt en welke plannen zij hebben. Zijn er problemen of juist goede ideeën dan kunnen
die met elkaar worden bekeken en het resultaat aan het hoofdbestuur als advies worden
voorgelegd.
Dat is de officiële taak, in de dagelijkse praktijk gaat het er natuurlijk ook om dat de
afdelingen zelf tijdig allerlei nuttige en noodzakelijke afspraken maken die voorkomen
dat men elkaar in de wielen rijdt. Want een goede communicatie tussen afdelingen is
van het grootse belang om de goede sfeer te bewaren en problemen te voorkomen.
Voor veel NVCB-leden is de AVA helaas nog steeds een nogal onduidelijke commissie.
De elkaar opvolgende AVA-voorzitters hebben meermalen in onze NVCB-Nieuwsbrief
trachten uit te leggen hoe het nu zit met de AVA maar de onduidelijkheid bleef.
Toch willen de afdeling-voorzitters graag dat hun leden de AVA zien als een commissie die alle goede ideeën verzamelt en gebruik maakt van hun kennis en vaardigheden.
Een commissie ook waar alles wat er in de vereniging leeft aandacht kan krijgen en zo
nodig bij het hoofdbestuur wordt ingebracht.
Ik, als de huidige AVA voorzitter zal trachten van de AVA een commissie te maken die
voor zowel de leden als het hoofdbestuur voortdurend bereikbaar zal zijn. Alleen dan
zijn we in staat om een goede adviescommissie te zijn die bijdraagt aan een NVCB die
er is;

-Van leden -Voor Leden -Door leden

Hanneke Verkuil, Voorzitter AVA

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
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Weet wat je eet Deel 34
Vervolg Reinigings– of Vastenkuur
Reinigingsdieet voor een vastenperiode van 5 dagen
Het slagen van deze kuur staat of valt met je voorbereiding!
Zorg dat je geen afspraken hebt zodat je alle tijd hebt voor
jezelf, en haal alles wat je nodig hebt van te voren in huis .
Een ander belangrijk punt is dat je je voedingspatroon langzaam afbouwt en nog belangrijker dat je na de 5 vastendagen zéér langzaam je vaste
eten weer opbouwt.
Wat is vasten eigenlijk? Het is gewoon minder en vooral heel licht eten of alleen maar
drinken. Bij groepsvasten o.l.v. een arts is het veel strenger dan de kuur die ik hiernaast
beschrijf. De beste tijd is in het voorjaar (schoonmaaktijd vroeger)
Vasten is zo oud als de mensheid. In veel religies bestaat/bestond het religieus vasten.
Bij de katholieken zijn het de 40 dagen voor Pasen en we kennen ook uit de moslimcultuur de Ramadan. Uit de Natuurgeneeskunde komt het genezend vasten.
De kuur die ik hier beschrijf is een zeer milde kuur die je daarom ook thuis kunt doen.
Als je medicijnen gebruikt eerst overleggen met je arts of orthomoleculaire arts
Benodigdheden voor deze vastenkuur zijn:

De meesten krijgen het tijdens het vasten wat kouder, dus draag warme gemakkelijk zittend kleding. Wanneer je koud bent is de doorbloeding niet goed en
verloopt de afvoer van gifstoffen niet goed De huid gaat uitscheiden (met alle
mogelijke geurtjes)dus heb voldoende katoenen ondergoed. Verwen jezelf ook
met een kruik (rubberen waterzak)s,avonds zul je het koud hebben en ook tijdens de middagrust is een warme kruik op de leverstreek reinigend.

Een sisalmassage handschoen of een haren borstel om je lichaam te borstelen en
een geurende huidolie bijv. van Weleda

Verschillende lekkere soorten kruidenthee en voldoende zuiver water gekocht of
uit de BRITTA

Als je gevoelig bent voor muziek zorg dan voor mooie melodieuze muziek die
bij je past en/of boeken

Glauberzout, (MgSo4) en witte klei van A.Vogel

Voldoende voedingsmiddelen zoals hiernaast is beschreven

Multi vitamine en mineralentablet en rozemarijn
Maak er echt een vakantieweek van en je zult herboren zijn.
Afbouwen van je voedingspatroon Begin 3 dagen van te voren
Neem op de nuchtere maag een glas lauwwarm water met daarin opgelost een theelepel
glauberzout en wat citroensap. Neem ook geen koffie meer.
Op de dag vlak voor je kuur geen eiwitten zoals Vlees,kaas en ei meer eten.
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Dagprogramma Reinigingsdieet
Opstaan
A Op de nuchtere maag 1 eetlepel klei in een half kopje water (12 uur van te voren
oplossen), dit in kleine slokjes opdrinken. De klei neemt gifstoffen op.
B Hierna 10 minuten de huid borstelen tot hij overal rood ziet. Doel is de huidfuncties
stimuleren zodat afvalstoffen ook via de huid worden afgevoerd.
C Gevolgd door 10 min ontspanningsoefeningen, met nadruk op een diepe ademhaling
bij voorkeur in de buitenlucht of bij een open raam. Doel is uitscheiding van afvalstoffen via de ademhaling.
D Douchen en insmeren met een geurende olie
Ontbijt
2 stuks geperst fruit te kiezen uit grapefruit, sinaasappel en/of citroen.
Langzaam en met zo klein mogelijke slokjes opdrinken.
Ochtendpauze
1 of 2 kopjes lekkere kruidenthee zonder suiker of honing.
Lunch
Schoteltje rauwkost kies uit alle mogelijke groente zoals rauwe biet, (geeft rode urine)
bleekselderij, sla, zuurkool, wortelen enz. Giet er een kl. eetlepel olijfolie (extra virgine) + eventueel wat herbamare overheen. Goed inspeekselen en kauwen.
Rustpauze
Leg een warmwaterzak in een theedoek gedrenkt in warm rozemarijn aftreksel en leg
deze op je leverstreek links schuinonder je borst en ga lekker rusten in je bed.
Middagpauze
1 of 2 kopjes lekkere kruidenthee, als je wat draaierig bent met 1 theelepeltje honing.
Diner
Kop groentebouillon met hierin wat groente gekookt en gepureerd moet wél dun vloeibaar zijn en een schaaltje rauwkost, met 1 kl. eetlepel goede olijfolie.
Avond
1 of 2 kopjes lekkere kruidenthee, vlak voor het naar bed gaan nogmaals witte klei van
A.Vogel 12 uur van te voren klaar maken en na 2100 uur niets meer gebruiken.
Vroeg naar bed.
Gedurende dag kan men net zoveel kruidenthee drinken als men wil en ook de heetwaterkuur. 1 liter zuiver water 20 min. zachtjes koken,op het laatst geraspte gemberwortel erbij. In een thermoskan gieten en gedurende dag met kleine slokjes zo heet mogelijk drinken. Doel is afvalstoffen te verwijderen.
Na de 5’dag het breken van de vasten. Dat is super belangrijk!! Als ontbijt: Rasp 1
appel in 2 dl Biologische yoghurt + wat honing en eet dit in kleine hapjes.
Lunch: Zelf gemaakte groentesoep van allerlei fijngesneden groente + 1 knäckebröd
Diner: aardappelpuree + worteltjes. Dit doe je 2 dagen, daarna wat licht verteerbaar
eiwit zoals kip er bij en een andere groente Wacht zo lang mogelijk met koffie drinken,
dan kun je nog na reinigen
Mary Robbe Mestemaker
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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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ALLERLEI
¨Hollandse Maaltijd; héél gezellig!
De 80 leden en introducees die op zondagmiddag 17 maart aanwezig waren op
onze georganiseerde "Hollandse maaltijd" hebben zich niet alleen tegoed gedaan aan een 3 gangen maaltijd, maar
werden ook vermaakt door "Een Hollandse Boerenmeid ".
Ook door een
flink aantal
linedancers,
die een demonstratie gaven, en lieten zien wat ze de afgelopen maanden geleerd hadden op de donderdag avonden.
Maar ook Monique Davey en Edwin Moens, zij hebben de
sterren van de hemel gezongen .
Zij zongen live, bekende Hollandse deuntjes dat het een
lieve lust was.
Dit lokte menigeen de dansvloer op, die voor dit doel vrij
gehouden was.
We kunnen terugzien op een lekkere maaltijd en een geslaagde middag.
Corrie van der Vlies heeft aan het eind alle medewerkers
bedankt, die er voor gezorgd hadden dat er in een gezellig
aangeklede zaal was en een lekkere maaltijd geserveerd werd.
Anne-Marie

Geweldig!
Zaterdag 23 februari 2013 hadden
wij kaarten voor de uitvoering van de
afdeling Entertainment. Gelukkig
maar, want wat hebben we genoten
en gelachen.
Het was een perfecte voorstelling met
veel verrassende elementen, waar
menig professioneel gezelschap een
voorbeeld aan kan nemen.
Wij hebben in ieder geval vast voor
volgend jaar gereserveerd.
Bert en José Smit

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.
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Allerlei
Vogelwetenswaardigheden
Voor meer kennis over de anatomie van vogels, wil ik een vogel ‗uitpluizen‘ die
ons allen goed bekend is, de post- of stadsduif. Deze duif is gedomesticeerd
uit de rotsduif (Colombina livia) die hier rond de Middellandse Zee nog voorkomt.
Zijn leefgebied hier, kan zijn: stad, strand of rotsachtig gebied.
Ook de ons zo bekende Turkse tortelduif is uit deze rotsduif voortgekomen.
De lengte van bijna alle duivensoorten ligt tussen de 30 en 35 centimeter.
Bij de duiven is het gewicht van het skelet slechts 10 procent van het totale
lichaamsgewicht, dat tussen de 200 en 300 gram ligt. Kenmerkend voor het
duivenskelet is, dat de wervelkolom vanaf de halswervels tot het heiligbeen tot
één geheel is vergroeid. Samen met het grote borstbeen, de daaraan vergroeide ribben en het ravenbek sleutelbeen, biedt het voldoende steun
aan de vliegspieren.
Om de starheid van de wervelkolom bij het voedsel zoeken en gevaar herkennen te compenseren,
heeft de hals van de duif veertien
wervels, die hem in staat stelt zijn
kop 180 graden en zelfs meer te
draaien.
Als je de duif in de hand neemt,
voel je duidelijk de kam van het
borstbeen. Behalve dat deze kam de nodige stevigheid moet geven, biedt deze
plaats voor de aanhechting van de vliegspieren, die naar het opperarmbeen
lopen. Vooral de spieren voor de dragende neergaande beweging zijn op het
borstbeen breed aangezet. De spieren voor de opgaande vleugelslag zijn aanmerkelijk minder sterk en hebben dan ook een kleiner aanhechtingsvlak. De
vliegspieren maken zo rond de 25 procent van het lichaamsgewicht uit.
Zoals op de foto te zien is, zijn de kleuren van de rotsduif ongeveer gelijk aan
die van de postduif, alleen heeft hij twee zwarte vleugelstrepen en de iets donkerder staart heeft een zwarte eindband.
Met dank aan: De redactie van de Vogelscheurkalender 2013 – door Sander Blom
Kester Freriks, uitgeverij Atlas Contact. En ook aan www.vogelvisie.nl (foto)

en

Joep de Wit
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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

April 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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Spruitje
Als jij mij neuriënd van mijn
voetstuk snijdt,
zodat ik aan mijn eigen voeten lig,
jij mijn hart kerft, mijn rok laat
vallen:
schubben op een houten vloer.
Als jij mij afpelt en zucht „groentje‟
Terwijl je heupen wiegen op Sky
Radio,
jij mij met jouw vingers wast,
zout strooit in het water, ik
ga smaken naar jouw zweet.
Als jij mij in het diepe gooit
en ik kopje onder ga
warm word,steeds warmer
zodat ik met het deksel klepper
als een kind doet met de brievenbus.
Als ik zacht gekieteld ben
zacht genoeg, bijtgaar
jij mij afgiet, op je tong legt,
ronddraait, vangt en ronddraait.
Als ik in jouw proeven val
jij de krant leest en een boer laat,
ik nog even in je opkom,
verdwijn als nooit geweest.
Femke Ponsioen.
Geciteerd uit de
vogelscheurkalender 2013.
Uitgeverij Atlas Contact
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SPAANSE CAPRIOLEN NR 4

MI MEDIA NARANJA

Deze week kwam ik onverwacht Jeronimo tegen die
vergezeld werd door zijn vrouw.
Le presento (a) mi media naranja, zo begon hij het
gesprek.
De gemiddelde Spanjaard (Juan Español) heeft een
goed ontwikkelde fantasie hetgeen hier gedemonstreerd
wordt in deze manier van je vrouw voorstellen.
De Spanjaard stelt zich het huwelijk blijkbaar voor als een
sinaasappel. Als deze sinaasappel wordt doorgesneden
stelt hij de ene helft van die vrucht aan je voor als zijnde mi
media naranja ofwel, zoals wij dat zeggen, mijn
wederhelft of misschien mijn betere helft.
Hij had zijn vrouw ook eenvoudig voor kunnen stellen als le
presento a mi mujer of le presento a mi señora.
Hij koos voor het speelse mi media naranja maar hij had er
ook voor kunnen kiezen om te zeggen: le presento (a) mi
cara costilla hetgeen letterlijk betekent: ik stel U voor aan
mijn kostbare rib. Het is duidelijk dat hier verwezen wordt
naar de Bijbel die vermeldt dat Eva gecreëerd zou zijn uit
een uit Adam´s lichaam verwijderde rib.
Een en ander vertegenwoordigt een kras stukje plastische
chirurgie dat met de huidige stand van de wetenschap nog
niet geëvenaard is.
De uitdrukking: dat kost je een rib uit je lijf ( te cuesta un
ojo de la cara) zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben.
Men zou zijn vrouw ook voor kunnen stellen als: Es Juana,
mi esposa. Dat klinkt wel deftig want esposa is zoiets als
echtgenote of zelfs gemalin.
Maar, dat woord esposa heeft in dit verband ook een
tweede, komische betekenis.
Esposas zijn nl ook handboeien en dat kán geen toeval
zijn.
Dan doemt toch een beeld voor mijn oog op van een klein,
schriel mannetje (un hombrecillo) die door middel van
een esposa (handboei) zit vastgeklonken aan een grote
struise vrouw (una mujerona) en in die begeleidende
luchtbel zegt dat mannetje dan met piepende stem: ! le
presento (a) mi esposa!
Misschien gaat mijn fantasie nu toch met mij op de loop!
U ziet hierboven overigens dat er in het Spaans niet alleen
verkleinende woorden bestaan (mesa-mesilla of chicachiquita) maar óók vergrotende woorden.
Voor die vergrotende woorden bestaan een paar
mogelijkheden.
We kennen allemaal mujer voor vrouw maar het toevoegsel
ona maakt er iets heel groots van, dus mujerona is een
grote, struise vrouw.
Is een hombre al een hele kerel dan wordt hij als hombrón
een beer van ´n vent.
Groeten van Martin
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B O W L E N met
de NVCB
Elke laatste vrijdag van de
maand.
In Bowlingcentrum ―Big Fun‖
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games
( € 2,40 per game )
Schoenenhuur € 1,00 p.p.
Start om 16.00 uur

WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk
te gaan eten. Informatie en
Aanmelden bij
Frank v d Swaluw tel: 662615194

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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Biljarten
Even weg,
Vrijdag de 8e maart nam ik afscheid van mijn biljartgabbers. Gewoon weer een poosje
naar het 1e vaderland. Alwaar we de maandag erop arriveerden in een felkoude wind
die dwars door de niet geringe kleding ging. En dat afscheid met die mannen – zomaar
goeden dag en tot ziens – deed me meer dan verwacht. Niet direct in tranen, niet overdrijven, maar wel een gevoel van gemis. Die vrijdagavonden deden me wat. Ik leefde
er de hele week naar toe. Er was warmte, spelplezier, een gezonde wil om te winnen,
applaus voor de tegenstander en vriendschap in het algemeen.
Hier in Oudenhoorn waar we wonen zie ik
vanuit mijn bovenkamertje mijn oude stamkroeg met evenzo twee prachtige biljarttafels. Heel af en toe ga ik even langs en een
enkeling kent me nog. Meestal omdat hun
vader tegen of met me heeft gebiljart. Maar
niks moedigt me aan om ook daar weer te
gaan biljarten.
Dat staat de komende maanden gewoon stil.
En verlang zodoende nu al weer naar ergens
in september, dat we al het moois weer kunnen oppakken. Geen afscheid nam ik van
Folkert Goedkoop. Die had het zelf al gedaan een paar weken eerder zoals iedereen
weet. Niet op de manier waar men blij van wordt maar oorzaak geeft niet zelden vervelende gevolgen. Toch Folkert – als je het ergens nog leest – bedankt voor je inzet en
positieve instelling. En als je jezelf ooit bedenkt, weet dat je weer hartelijk welkom
bent op de vrijdag.
En dan hebben we ook nog een beetje verdrietige penningmeester (biljartafdeling).
Wim Roomer zag het even niet zitten en heeft – hopelijk van korte duur – zijn kas even
aan de hoofdpenningmeester over gedragen. Dit alles omdat naast al het leuke er ook
altijd wel iets minder leuks is. En ook dat mag iedereen weten. Dan nog even wat uitslagen, ere die ere toekomt. Ik was er niet bij op de algemene kampioenschappen en
heb het slechts van horen zeggen: - De heer Pieter van der Steen kwam als winnaar uit
de bus. Twee en drie – op het gevaar af dat ik verkeerde informatie kreeg of de goede
ben vergeten, waren Tom Lechner (was al eens winnaar) en Jan van den Waarsenburg.
Trots te melden dat beide heren „van de vrijdag‟ zijn. En Jan won tevens de moyennesprong van de vrijdag. De competitie – zeer goed bijgehouden door Rob Bakker –
waarin duidelijk wordt dat je het meest bent vooruitgegaan van de hele vrijdagclub.
Zelf was ik tweede (applaus voor mezelf) en Nico Breederland bleef de beste biljarter.
Dat was het weer en de groetjes van
Aart Krijgsman.Voorzitter
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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.
Geachte redactie,
Onderstaand artikel is zeer belangrijk. Alhoewel er reeds de verplichting bestond voor
fiscaal residenten in Spanje om het wereld inkomen (inkomsten, bank saldo´s, rente,
dividenden etc) op te geven, dient men nu ook toekomstige rechten uit bijvoorbeeld
lijfrentepolissen, levensverzekeringen etc. te vermelden, terwijl deze nog niet ten
gelde zijn gemaakt.
Opgave vermogen in het buitenland
Alle Spaanse belastingplichtigen (dus ook buitenlandse residenten) moeten hun
vermogen in het buitenland (dus ook Nederland, België etc.) opgeven aan de Spaanse
fiscus.
Niet Residenten, dus mensen die hun belastingen opgeven in bijvoorbeeld Nederland
of België hoeven geen opgave van hun vermogen buiten Spanje te verstrekken.
In het eerste kwartaal van 2013 moet iedereen die vermogen (bankrekeningen,
aandelen, verzekeringspolissen, onroerend goed, boten, auto's, spaarpolissen, rechten
etc.) heeft buiten Spanje, dit opgeven aan de Spaanse fiscus.
U moet uw vermogen per ultimo 2012 nu in 2013 in het eerste kwartaal opgeven
middels model 720.
Niet inleveren zal aanleiding zijn voor zeer hoge boetes.
Vriendelijke groeten,
H.E. (Eric) Durieux Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos

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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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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Entertainment
Entertaiment-show weer heel geslaagd!
Na 4 1/2 maand van oefenen en telkens weer verbeteringen aanbrengend,waren
daar dan de uitvoeringen en met een voldaan gevoel kunnen wij terug kijken op
datgene,wat onze"artiesten" op het podium hebben laten zien.
Gelet op de vele positieve reacties,hebben wij,met allen die hieraan hun bijdrage
hebben geleverd, het publiek steeds weer een genoeglijke avond bezorgd.
Lieve mensen,uw aanwezigheid en het gulle applaus,dat u ons gaf, geeft ons het
vertrouwen om hier mee door te gaan.
Bij deze wil ik mijn dank en waardering uitspreken,aan al die mensen, die zo
positief hebben geholpen met het een en ander .
Bart Kieken,voor het ontwerp en het maken van
het affiche, de beveiliging van het trapje, die hij
en zijn medewerkers hebben verzorgd met
daarnaast nog allerlei andere zaken.
Freek Beerepoot,Herman Richardson, Hans en
Margaret de Vree,voor het opzetten en
aankleden van het decor.
Anne-Marie en haar team,achter de bar en in de
keuken,voor het verzorgen van de
inwendige mens van de acteurs en de
hapjes en drankjes,voor het publiek.
Ko Staneke,voor het verfilmen van de
show, John de Kievith, voor zijn goed
gekozen achergrond
beelden, met de beamer,Rinus. Bak,voor
het verzorgen van de muziek, Sjef
Hamersveld, als toneelmeester en Martin
Hamers, als presentator met zijn geweldige
inleidingen.
Alle lieve artiesten,die door hun inzet en hun vertrouwen, het mogelijk hebben
gemaakt, dit entertainmentgebeuren, tot een waar genoegen te maken.
Het is mij een eer,om aan deze fantastische mensen,leiding te mogen geven.
Frank vd Swaluw.
Er is van deze leuke show een videofilm op 2x dvd gemaakt.
Deze is bij de ledenadministratie te koop voor 5 euro.
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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
Een tijd van voorlezen en vertellen.
De eerste zin van dit artikel uit El Païs dd 21 april 2012 luidt : ‟Er moet verteld en
voorgelezen worden”.
Deze titel bracht mij ertoe het volgende te schrijven -enigszins afwijkend van de manier van schrijven van mij tot nu toe.
Als U dit artikel leest in dit aprilnummer van onze Nieuwsbrief , dan bent U misschien
alweer thuis in Nederland.
Of, en in deze moderne tijd leven wij, U leest de Nieuwsbrief via onze website : www.nvcb.net
Maar misschien gaat U helemaal niet naar
Nederland en komen Uw kinderen mét Uw
kleinkinderen in de zomer naar het warme,
zonovergoten Spanje.
Hoe dan ook, zo veronderstel ik, U vindt
vast en zeker de tijd en de rust om Uw
kleinkinderen voor te lezen of hen Uw spannende, verzonnen of waargebeurde verhalen
te vertellen; b.v. vlak vóór ze naar bed
gaan.
Zo‟n heerlijk intiem moment voor hen,
maar m.i., ik spreek uit ervaring, ook voor Uzelf.
Natuurlijk – over modern gesproken – tegenwoordig kun je ook uit een boek lezen op
internet. Maar, doét U dat wat?
Mij niet. Ik houd van boeken, ook van kinderboeken. Met van die prachtige plaatjes –
felle kleuren en een mooie bladspiegel
Herinnert U zich het nog? Uw Vader, Moeder of de juffrouw/meester op school? Wat
konden sommigen prachtig voorlezen en/of vertellen.
Misschien weet U de titel nog van het boek waaruit ze destijds aan U voorlazen. ?
Misschien hebt U zelfs nog het boek waaruit werd voorgelezen?
Misschien hebt U nog duidelijk een beeld van de juffrouw/meester die zo prachtig kon
vertellen/. Ik wel. Het was meester Van Aken in de derde klas van de lagere school.
Wat waren wij kinderen gek met die meester, die ons zó kon boeien met zijn verhalen.
Het was mijn motief om ook dat beroep te kiezen : als je zó veel voor kinderen kunt
betekenen, dat moet wel een geweldig beroep zijn. (en dat was het)
Hoe dan ook, net als ik, hebt U Uw reden waarom U Uw kleinkinderen bent gaan voorlezen of hen Uw verhalen bent gaan vertellen.
Het goede van hen voorlezen is groot: Het verrijkt natuurlijk hun woordenschat
U levert een bijdrage aan het ontwikkelen van hun taalgevoel.
Maar bovenal : het schept een band : dat moment van rust in het drukke leventje van U
en eveneens van Uw kleinkind.
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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Nieuwe aanwinsten bibliotheek N.V.C.B. maart 2013.
Thrillers/ Det.
Berg. M
Een echte vrouw.
Clancy. T
Net Force:Dubbel
spel.Techno-thriller
Forbes. C
Politiestaat.
Forbes. C
Fataal verbond.
Holbrook. T De groene weduwe.
Ludlum &
Larkin
De Moskou Vector.
Profijt. S
De leugenaar
( psych. Thriller)
Romans.
Astley. J
Atari. S
Boots. P
Brian.K

Een plek onder de
zon.
Verkeerd verbonden.
Polder Paparazzi
( showbizz verhalen)
Bekentenissen
( chickthrill)

Downer. L
Green. J
kansen.
Hegi. U
James. E.L.
Norman. H
Rees. J
Wright. P
Wright. P
Humor.
Thomése. P.

De laatste concubine.
Oude vrienden, nieuwe
Stenen van de rivier.
Vijftig tinten grijs.
Susanna.
Platina.
Laat mij maar schuiven.
Lizzy gaat los.
J.Kessels in :
Het bamischandaal.
( korte verhalen)

Met dank aan de gulle gevers / geefsters!

Bridgeuitslagen februari/maart 2013
Ladderwedstrijd
Ferry Rooth

reguliere Competitie
21-2-2013

1501,26%

A Hannelore Roeling en Ferry Rooth
B Ed Baars en Chris Visser

Corrie Blom

25-2-2013

1471,79%

1-3-2013

1477,28%

A Els en Boudewijn van Meerten
B Henk Lubbersen en Willem van Ommen

Jeannine Cortens

A Els en Boudewijn van Meerten
B Gerard Ruizendaal en Jan Schmidt

Gerard den Hoedt

5-3-2013

1533,90%

Hannelore Roeling

8-3-2013

1519,56%

Jos Cox

12-3-2013

1534,27%

Rietje van den Oudenrijn

15-3-2013

1593,84%

Henk Lubbersen

19-3-2013

1600,87%

A Ans en Wim van Bijsterveld
B Henk Lubbersen en Willem van Ommen
A Nellie en Gerard Den Hoedt
B Bep en Piet Booij
A Henk van Pelt en Leen van der Waal
B Jos Cox en Tessa Honhoff
A Gijs Dorrenboom en Nelleke Vegter
B Jeaninne Cortens en Mia Freelink
A Nelleke Vegter en Henk van Pelt
B Henriette Langelaar en Jan Schmidt

61,46%
62,50%
62,50%
66,67%
65,42%
64,58%
63,19%
74,65%
61,46%
63,99%
60,42%
61,25%
66,67%
60,94%
65,97%
61,46%
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ontbijt, lunch en diner... heerlijke maaltijdsalades, baguettes, kleine
gerechtjes en hoofdgerechten op een geweldige locatie...
tegenover de haven van altea. ¡diferens....

Net even anders!
avenida del puerto1 edif. san rafael puerto altea tel. 96 688 33 41

www.peterroel and.com
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Bridge Feest!
Dinsdag 19 maart was het feest bij de
afdeling Bridge.
De Paasdrive werd gehouden en met een
opkomst van paren (ondanks afzeggingen
wegens ziekte) was het een gezellige drukte.
Dankzij de goede voorbereiding van
spelleider Henk Lubbersen kon het bridgen
snel beginnen.
Tijdens het spelen werd men getrakteerd op
lekkere hapjes, die door Rietje van
Oudenrijn waren klaar gemaakt, waarvoor
namens iedereen nog hartelijk dank Rietje.

_______________________________
_
In afwachting van de uitslag en het brengen
van het buffet door het Chinese Restaurant
Ni Haoe kon iedereen genieten van een glas
Cava en werd er geanimeerd nagepraat
over... natuurlijk de spellen!
Tevens werden de vrijwilligers voor hun
inzet in het afgelopen seizoen in het zonnetje
gezet. Na gezellig met zijn allen getafeld te
hebben met als afsluiting een heerlijk toetje,
bereid door Beppie Lubbersen, ging iedereen
huiswaarts met het gevoel, dat wij toch de
gezelligste bridgeclub aan de Costa Blanca
hebben.
En zo is het!!

Onze polikliniek en thuiszorg zijn
gecontracteerd door VGZ
verzekeringen.

__________________________
___________________________
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Adverteerder
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Adjan van Bergeijk
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Impressión

20

Alex
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IMED Hospital Levante

33

Alhama ecotienda

22

Ingeborg Posthuma

11

Annemiek Rood MCS

20

Inger van Dokkum

24

Bob Cats

36

Interbureau

26

Buro thuiszorg

16

Kuiper verhuizingen

43

CB. Sat

29

Lomerper verzekeringen

40

Centro Dental. eu

31

Los Rubios restaurante

32

Clinica La Alegra

30

Nico verhuizingen

26

De Haan verhuizingen

27

Peter Roeland Informatica.

40

De Week

21

Restaurante d‟els Artistes

31

Differens

40

Sacristan

21

Dirk Smit

2

Salones Paula

28

E-Bikes Hollanda

18

Servitur

18

Euro Cars

30

Kleermaker Rolf

42

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

24

Euro Optica

38

TUI reisbureau Link

13

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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__________
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