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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

De Windows computerlessen 11.00
Gaan binnenkort weer
13.00
starten . voorlopig alleen
Windows 7 en MS Word
13.30

13.00

Windows 7 en Word, computerles beginners.

16.00

Entertainment

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

Zie ook bl. 14
10.00
Van deze Nieuwsbrief

11.00

iPad apps workshops

11.00

12.00

iPad beginners

14.00

19.00

Bridge

19.30

23.00

Biljarten

Zaterdag

09.30

14.00

Wandelen

Zaterdag

09.30

13.00

Driebanden (biljarten)

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
Vacature
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
Mary Robbe, (reserve)
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:
Vacant
Voorzitter A.v.A:
Hanneke Verkuil
Team Redactie
Joop Robbe, John de Kievith
Nieuwsbrief Email
redactie@nvcb.net
Advertenties
Joop Robbe jooprobbe@gmail.com
Ziekenboeg
John Sterk

672 556 782
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

Plv. penningmees-

Fred Beermann

Tel: 647 191 789

fredbeermann@telefonica.net

ter

Lid

2 Vacatures
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Van de Voorzitter
Zo zachtjes aan zijn veel van de overwinteraars, zoals ik,
weer in Spanje gearriveerd.
Ik vind Spanje een heerlijk land en word er altijd heel blij
van om er weer te zijn.
Het leven, ook in de winter is buiten, of op straat,
overheerlijk eten, gezellige mensen.
Die Latin spirit! Ik houd van dat flamboyante, kan ik echt van genieten!
Dan is het ook weer fijn om de mensen, die ik inmiddels al heel wat jaartjes
ken, weer terug te zien en te horen hoe het met ze gaat.
Ik hoop dan ook dat we er met zijn allen weer zorg voor dragen dat onze
club de club is waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
Onze vereniging is tenslotte zo groot en sterk geworden door de inzet van
zoveel vrijwilligers en zo veel enthousiasme, ik vind het geweldig!
Dit seizoen ook weer hè?
En dan is hier ook weer de eerste nieuwsbrief met weer boeiende thema‟s,
verhalen interessante mededelingen, veelzijdig en vaak ook verrassend en
geeft je elke maand een momentje voor je zelf. De eerste maandag van de
nieuwe maand wordt hij dan ook gretig opgehaald en gelezen. Omdat in de
nieuwsbrief niet alles past wat we willen laten zien, kan, wie dat wil,
doorlezen op onze prachtige vernieuwde website. www.ncvb.net
Ad Wolfs en John de Kievith hebben in de periode dat ze in Nederland
waren de site verrassend vernieuwd. Daarvoor Petje af!
Corrie van der Vlies.

Aankondiging
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
Een formele convocatie en agenda zal nog worden gepubliceerd.
Sjef Hamelsveld, secretaris ad interim.
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Bestuursmededelingen
INFORMATIE OVER DE
SPAANSE LESSEN
Onze lerares is Hedwig de Jong
De lessen vinden altijd plaats op de
donderdagochtenden.
Op de “Open dag”, zondag 6 oktober,
zal Hedwig aanwezig zijn voor informatie over de lessen.
Op maandagmiddag 7 oktober om
13.15 uur worden alle deelnemers aan
de Spaanse lessen, ook de beginners,
door Hedwig uitgenodigd voor een
oriënterend gesprek en deelt ze de
groepen in voor de lessen. Dan hoor
je tevens op welk uur je les zal beginnen en op welke datum. De informatie vindt plaats op de bovenverdieping
van de club.
De beginners zullen van Hedwig les
krijgen uit het door haar geschreven
boekje: “Café con Leche”en “Spaans
in Spanje”. Deze boekjes zijn bij
haar te verkrijgen bij de eerste les.
Verder gebruikt zij stencils met opdrachten voor de komende les.
Op de maandagochtenden kun je ook
van mij informatie krijgen over de
Spaanse lessen. Ik ben dan aanwezig
bij de ledenadministratie.
Nel Arends, contactpersoon
Spaanse les.

NVCB website
NVCB-website is flink
onderhanden genomen. Eigenlijk meer, de
site is geheel vernieuwd en eindelijk actueel gemaakt.
Over de uiteindelijke
vorm wordt nog
nagedacht, er zijn al
heel wat ideeën.
Vast staat dat het
spannend, actueel
en informatief
moet worden.
Suggesties zijn
zeer welkom en bijdragen,
vooral van de afdelingen, natuurlijk
ook!
www.nvcb.net

Open dag NVCB
De traditionele Open Dag van
onze vereniging zal voor het
komend seizien worden gehouden
op

zondag 6 oktober 2013
Kom ook en breng uw
vrienden mee!
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Evenementen Kalender 2013
Evenementen Kalender Seizoen 2013 - 2014




6 Oktober
17 Oktober
22 Oktober :

:
:




27 Oktober
4 November

:
:




16 November
23 November
5 December
21 December
25 December
31 December
18 Januari
26 Januari.
10 Februari
23 Februari.
28 Februari
1 Maart
2 Maart
23 Maart.
20 April
26 April.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:















Open Dag
Amerikaanse feestavond. ( instuif )
Een ochtend, m.o. Op uw gezondheid,.
(zie aankondiging)
Maaltijd ( tot 50 pers. )
Buitengewone Algemene
Ledenvergadering
Bingo !
Winter Fair
St. Nicolaasfeest
High Tea: tevens uitslag Kerstloterij
Kerstinloop
Oudejaarsbal
Bingo !
Italiaanse Maaltijd
Theo Muilenboom toernooi
Maaltijd ( 50 pers. )
Uitvoering Entertainment
Uitvoering Entertainment
Uitvoering Entertainment
Thema Maaltijd
Paasbrunch
Koningsdag - BBQ

Zoals u wellicht weet zijn deze evenementen altijd een voorlopige planning.
Maar wel zo zeker dat u ze alvast in uw agenda kunt zetten!
Deze lijst zal zeker nog worden uitgebreid met evenmenten waarvan de datum nog
niet zeker is.
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Mededelingen
Beste club leden ,
Na een warme zomer in Nederland of Spanje richten we onze aandacht weer op het
komende seizoen van onze NVCB
In deze nieuwsbrief vind u het Evenementen programma voor het seizoen 2013-2014
Daar staat bij vermeldt: Onder voorbehoud
De reden daarvoor is dat bij het verschijnen van de Nieuwsbrief nog niet alle gegevens
van de afdelingen bekent waren.
Naast de bovenstaande/ onderstaande data zijn er ook ochtenden of middagen gepland
om in onze keuken met de liefhebbers van JAM verschillende jammetjes te maken.
Deze dagen hangen af van het aanbod en de prijs van de div. vruchten.
Dit wordt apart gemeld op het publicatie bord in de club.
Bent u van plan hier aan mee te doen, verzamel dan vast lege potjes!
Ook ligt het in de planning met een aantal vrijwilligers tussen de thema maaltijden in,
extra op de zondagmiddag voor Een kleinere groep ( tot 50 pers.) regelmatig een maaltijd te bereiden.
Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag om wat vaker de zondagmiddag te
benutten in het gebouw, er zijn leden die de zondag graag met elkaar doorbrengen in
ons verenigings gebouw
We hebben de 22 ͤ oktober een ochtend ingepland , waar diverse instanties u veel informatie willen geven over verzekeringen ( ook mogelijk boven de 70) ziekenhuis mogelijkheden in Spanje. Ook uw bloeddruk kan gemeten en het suikergehalte in uw bloed
wordt gratis geprikt etc...maakt u vooral gebruik van deze mogelijkheid, als uw gezondheid u lief is. Deze ochtend is boven en begint om 11.00 u.
Het team van evenementen wens een gezellig en gezond club seizoen toe.
Namens Allen, Anne Marie
Lieve, clubleden
Door omstandigheden waren wij
genoodzaakt om terug te keren naar
Nederland.
Wij willen iedereen, met wie wij gelachen
en gehuild hebben heel hartelijk bedanken
voor alle mooie jaren, die wij samen met
jullie, bij de club hebben gehad.
Wij wensen jullie allemaal, heel veel
geluk, gezondheid en mooie, gezellige
jaren bij de club toe.
Groetjes
Jan en Marja Beems

Kun je de wijs
houden?
Ben je (nog) goed bij
stem?
Dan is dit je kans......grijp hem
Kom zingen in het Operette/Musicalkoor
Daar vind je wederzijds gehoor
De toon wordt gezet op donderdag, 17
oktober à.s. Om 15.30 uur in ons clubhuis
Bij de NVCB voel je je thuis
Van zingen word je blij, dus kom erbij!
Janny van Dongen
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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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Kwoonderbij
KWOONDERBIJ MAAR FF NIET
Oorzaak en gevolg.

Wist u dat de wijze en leerzame
inzichten van Aart Krijgsman
ook op het internet te vinden
zijn?
Kijk eens op: www.zestigplus.nl

Er was eens een land waar alles goed ging. De
regering was tevreden en het volk eveneens. De
veldwachters van alle dorpen en steden liepen de
gehele dag te geeuwen naast hun dienstrijwiel van verveling. Er kwam geen eind aan
de dagen en de nachten werden slaaploos doorgebracht. Niemand had een baan, was
ook nergens voor nodig want er was eten en drinken genoeg en gratis beschikbaar. En
als het volk zich verveelde was er een clubhuis. Op elke hoek van elke straat een gratis
clubhuis met gratis drank en alle bewoners mochten doen waar ze zin in hadden. En
dan nu de kijkersvraag; - hoe lang heeft dat land bestaan? Oké, ik maak eerst het verhaal af. Het volk werd ontevreden, een nieuw woord net als participatiemaatschappij in
2013. Op naar de regering met de eis dat het anders moest. De regering zei; - dat is best
maar daar moeten jullie ons mee helpen. Er werd een groep van twaalf wijze mannen
(toen waren alleen de mannen nog wijs) samengesteld, vertegenwoordigers uit de gewesten, om de regering te adviseren. Alle wijze mannen adviseerden om het volk spelletjes te laten doen. Brood hadden ze al, maar aan spelletjes was behoefte. Oké zei de
regering, wij zorgen voor de voorwaarden (een nieuw woord voor speltuig en overkapping) en jullie – die twaalf vertegenwoordigers – zorgen voor de uitvoering. En met
regelmaat houden we elkaar op de hoogte van het reilen en zelen. En zo geschiedde.
Uitspraak: Onschuldig
Even verklaren…Dat wij er even niet bijwonen komt omdat we het op dit moment in
Nederland door privé omstandigheden, net ietsje beter hebben dan in Spanje. En dat
ligt niet aan jullie en al helemaal niet aan de club, maar gewoon aan onszelf. Terug
naar bovenstaand waar gebeurd verhaal. De name n zijn niet de ware namen om herkenning te voorkomen. Er was daar sprake van allemaal goedwillende mensen, met
prima bedoelingen om zichzelf en alle anderen gelukkiger te maken. Terug naar de
kijkersvraag; - hoe lang hield dat stand? Vijf jaar later, vorig jaar om precies te zijn,
ging het mis. Ging het eigenlijk helemaal mis. Niet direct, niet plotseling, maar langzaam maar zeker. Steeds een beetje meer. En in het begin bleef alles binnen de muren
zodat het volk er niets van te weten kwam. En dat was goed. Alle spelletjes gingen
rustig door, maar regering en afgevaardigden groeiden een beetje teveel uit elkaar. Met
als gevolg dat een deel van de regering opstapte. En nu oppassen dat uw verslaggever
van dit moment neutraal is en blijft. Het gevaar bestaat op dit moment dat de één of de
ander de schuld geeft aan de ander of de één. En dat is in het geheel niet aan de orde.
Net als regen, wind en zonneschijn, kan niemand daar verder iets aan doen. Alles wat
gebeurd is heeft moeten gebeuren en van alles kan men leren. Bij deze wens ik de
AVA en het toekomstige hoofdbestuur heel veel vriendschap, waardering en wijsheid
toe.
Aart
Pagina 12

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 2013

Woensdagmorgen Schilderen
Zoals ieder jaar gaan we weer schilderen op de woensdagmorgen. Dit jaar gaan
we beginnen op woensdag 25 september. Om half 10 staat de koffie weer klaar en
beginnen we met even gezellig bijkletsen.

Om 10 uur beginnen we echt met schilderen tot half een ,waarna we nog een
werkbespreking houden. Natuurlijk is er om 11 uur nog tijd voor koffie of iets
anders lekkers.
Voor nieuwkomers, laat ik nog even uitleggen wat U daarvoor nodig hebt:
Eigenlijk alleen een goed humeur, want de rest hebben we op de club. Wij zijn een
groep schilders die elkaar helpen en zodoende is er altijd iemand die u met raad
en daad bijstaat. U komt gewoon eens kijken ,wij hebben de eerste benodigdheden .Als de sfeer U bevalt dan bent U van harte welkom om iedere woensdag morgen met ons naar de schilderijenexpositie toe te werken die weer in het voorjaar
gehouden zal worden .
Olieverf,aquarel ,acryl of tekenen, iedereen heeft zijn eigen voorkeur en het resultaat mag er zijn : dus kom gerust eens binnen lopen.
Tot ziens op de woensdagmorgen
ELS RENIERS
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U kunt weer mee met een
gezellige:

NVCB Clubreis
Van 5 november tot 9 november 2013

Salamanca!
Bezoekjes aan:
Salamanca
Avila, Ciudad Rodrigo
La Alberca, Tordesillas,
Valladolid , Segovia
4* Hotel Eurostars
las Claras
Salamanca
Minimale deelname 32
personen.
Prijs: 310,- euro
Half Pension Toeslag 1 pers.
Kamer 130,- euro.
Inschrijvingen bij
Ank Akkermans
tel. 966873476
mob. 619508134
Betalen bij inschrijving.

Oktober 2013

Computerclub
Apple iPad weer alle aandacht!
Vanaf vrijdag gaan we weer aan de slag
met de iPad.
Dit seizoen speciale aandacht voor de
echte beginners, dus zij die de iPad nog
maar net in huis hebben of de doos nog
niet open hebben durven maken.
Voor hen die al langer de iPad gebruiken wordt het spannend; we maken een
keus uit de mooiste of meest bruikbare
toepassingen en gaan die elk in periodes
van 3 tot 5 weken behandelen.
Belangstellenden kunnen er dan per
periode aan meedoen.
Als er verder belangstelling is voor een
specifieke toepassing kan het lesprogramma natuurlijk worden aangepast!
De eerste periode gaan we beginnen met
films opnemen en samenstellen met
iMovie en die plaatsen op YouTube,
Dropbox of Facebook.
De periodes daarna denken we aan:
Wenskaarten, visitekaarten en Kerstkaarten maken met de nieuwste apps
daarvoor.
Dan de mooiste foto´s maken en bewerken met de best geschikte apps.
Wat ook kan: een eigen website maken
met de iPad.
Daarna affiches en/of indrukwekkend
drukwerk maken met de app Pages.
Verder zullen steeds de leukste nieuwe
apps in de gaten houden en de nodige
aandacht geven.
Tot ziens op de club!
John de Kievith
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Computerclub
Internet aan de Costa
Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een internetaansluiting.
Ook op dat gebied gaan de ontwikkelingen door en kunnen we nu kiezen uit heel wat
mogelijkheden.
Helaas gaat het in Spanje het kiezen meestal nogal
moeizaam en heeft men eindelijk een aansluiting dan
valt de snelheid van de pas verworven internetaansluiting meestal ook nog eens vies tegen. Zelden
maakt men waar wat wordt beloofd en zijn de uiteindelijke kosten hoger dan verwacht.
Zo is er natuurlijk het oude vertrouwde ADSL over
de nog oudere telefoonlijn. Makkelijk aansluiten
want de telefoonkabel zit al in huis en het werkt
meestal bevredigend. Wel tamelijk duur en heeft men
de pech wat verder van de verdeelpunten te wonen,
dan zal ook de snelheid tegenvallen.

Dat draadloos
Internet is toch
wel een aparte
uitvinding!

Meestal sneller maar nog duurder is het zogeheten
3G netwerk, dat is internet via het mobiele telefoon netwerk. Wel gemakkelijk, een
USB ¨stickie¨ in de computer of het bijbehorende simkaartje direct in iPad en het
werkt, bijna overal!
Het meest bevredigend lijken de draadloze systemen van aanbieders die vanuit grote
zendmasten een soort mega-WiFi netwerk hebben opgezet. Er zijn er nu heel wat in
onze omgeving, zo is daar WipZona, Aeromax, Eurona Telecom en nog vele anderen.
Bij een aansluiting van deze aanbieders krijgt u een kleine schotelantenne aan de gevel
waarmee het internetsignaal wordt ontvangen en verzonden. Wel moet u binnen het
bereik van de zendmast wonen. Stelt u niet te hoge eisen dan zijn er abonnementen
vanaf 15 euro!
Verder zijn er nog systemen die via een satelliet uw internet verzorgen, tegenwoordig
heel betaalbaar maar wel met veel hogere installatiekosten. Voor hen die wat meer buitenaf wonen is het wel een goede oplossing. (Eronasat, Skydsl)
De meeste van deze aanbieders werken met een contract van min. een jaar en de schotelantenne moet worden gekocht. Ook de installatie wordt apart afgerekend, meestal
komt dat neer op een totaal van een 200 euro startkosten.
Een uitzondering hierop is Euronasat die ook de mogelijkheid biedt de installatiekosten
via een hoger maandbedrag te betalen.
Wie nou de beste is van deze aanbieders? Moeilijk te zeggen omdat dat per plaats kan
verschillen, zijn er in een gebied eigenlijk te veel aansluitingen en zit men ook nog
massaal te internetten, dan zal de snelheid flink inzakken. Het blijft een soort gok.
Wilt u meer weten of overgaan op een van deze internet mogelijkheden? Kom eens
praten bij de computerclub!
John de Kievith
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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
Beste mensen,
Het seizoen 2013 -2014 is begonnen, dus
ook een nieuwe start voor bovengenoemde evenementen.
Na de positieve reacties op onze vorige
show zijn de verwachtingen op een nieuw
succes hooggespannen, wij zullen er dan
ook alles aan doen om dit niveau wederom te halen of zo mogelijk te verbeteren.
Op 21 oktober komt de groep weer bij
elkaar om de nieuwe ideeën te bespreken
en te kijken hoe we hiervan een programma kunnen samenstellen.
Voorlopig gaan we van start met dezelfde
groep, nieuwe deelnemers kunnen zich
aanmelden bij het bestuur van de entertainmentgroep, deze worden dan voorlopig op een reservelijst geplaatst en indien
nodig wordt er op hen een beroep gedaan.
Ook het bowlen gaat weer beginnen, aangezien de meeste mensen pas in oktober
terug zijn in Spanje, zal de eerste bowlingwedstrijd plaats vinden op 25 oktober
en gaan we traditioneel na afloop, een
vorkje prikken in El Patio.
Mensen die geen zin hebben om te gaan
bowlen maar het wel gezellig vinden om
mee uit eten te gaan, zijn ook van harte
welkom.
Zoals gebruikelijk zal op het publicatiebord van de club, een inschrijflijst komen
te hangen, voor deelname.
Ik wens u een heel plezierig seizoen toe.

COUNTRY &
WESTERN
DONDERDAG
17 OKTOBER
2013

een spetterende Dans Show - avond
met Live muziek verzorgd door

"Meet The Voice"
Voor alle N.V.C.B. leden
Aanvang: 20,00 uur
Zaal open: 19,30 uur
Entré leden : 6.50 euro
Introducès : 7.50 euro

Frank vd Swaluw
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www.ebikesholanda.com
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Allerlei
Vogelwetenswaardigheden (3)
Nog even doorgaande over de anatomie van vogels, komen we natuurlijk
bij het onderdeel veren terecht. Veren zijn, net als haren en nagels, huidextremiteiten,ofwel uitgroeiïngen, van de huid. Veren ontstonden al bij de
dinosauriërs, de dieren die aan de oorsprong van de vogelsoorten staan.
De vraag die vogelonderzoekers bezighoudt is de vraag hoe de kleine,
zachte donsveren zich ontwikkeld hebben tot de sterke hand- en slagpennen waarmee vogels kunnen vliegen. Hierover bestaan meerdere theorieën.
Volgens een theorie gingen de vroege voorgangers van vogels rennen en
begonnen ze hun vleugels uit te slaan,zoals de huidige loopvogels- denk
aan de struisvogel- nog steeds doen. Al
klapwiekend maakten ze voldoende snelheid, om aan hun belagers te ontkomen. Uit
dat klapwieken zouden zich de slagpennen
hebben ontwikkeld.
Een andere,meer fantasierijke theorie gaat
er van uit dat de voorgangers van onze vogels, dieren waren die in bomen leefden.
Om aan eventuele vijanden te ontkomen,
lieten ze zich naar beneden vallen. Dit vallen
moest natuurlijk gecontroleerd gebeuren.
Toen ze dit steeds beter gingen beheersen,
waren ze uiteindelijk in staat, omhoog te
vliegen, bij voorkeur op gunstige luchtstroijsvogel
men.
Vanuit dit evolutionaire gegeven, kwamen geleidelijk aan sterkere veren
voort, totdat uiteindelijk de veren van hedendaagse vogels ontstonden.
We kunnen beide theorieën ook combineren: de vroegere vogels kozen
voor vluchtwegen over de grond en door de lucht, voortgedreven door hun
vleugels in aanwas. Aangezien deze vluchtmethode in de loop van de evolutie succesvol bleek, ontwikkelde de vogel steeds krachtiger veren.
Daarover meer in deel 4

Met dank aan: De Redactie van de Vogelscheurkalender 2013 – door Sander Blom en Kester Freriks, uitgeverij Atlas Contact.
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
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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!

Pagina 21

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 2013

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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Hallo-discussie
In het weekblad Hallo is een discussie gaande over de regels waaraan hele en halve residenten/toeristen/overwinteraars aan moeten voldoen willen zij niet in grote problemen komen.
Hieronder een bijdrage van een NVCB-lid die zich afvraagt waarom het zo moeilijk moet
terwijl het zo makkelijk kan.
Hierbij wil ik reageren op het artikel in de Hallo nr. 21, waarin sociaal-attaché Jeanine Maas de regelgeving
uitlegt vanuit de SVB betrekking hebbende op de vraag waar iemand woont.
Bij lezing van dit artikel rijst me echter de vraag waar vaak het logische verstand blijft. Concreet gaat het
hier namelijk om, zo ik de vraag van de heer J.B. uit Benidorm goed vertaal, om het volgende.
Veel, ja zeer veel, Nederlandse gepensioneerden willen graag hun gepensioneerde leven of een deel ervan
doorbrengen in een zonnige, ontstreste omgeving, bijvoorbeeld in Spanje. Is er iets op tegen om het grijze,grauwe,winderige en gehaaste Nederland te ontvluchten na gedane arbeid? Ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand hier een probleem mee heeft.
Echter de overheid (heren politici) wel. Een overheid die bepaalt waar een gepensioneerde dient te wonen.
Gedurende zijn werkzame leven heeft die altijd keurig zijn zorgkosten etc. in Nederland betaald. Ik mag
aannemen dat van die betaalde premie tevens een deel wordt bestemd voor zijn latere hogere zorgkosten
vanwege zijn leeftijd/pensioen. Het ouder worden gaat namelijk meestal gepaard met hogere ziektekosten.
Als gepensioneerde in Nederland wordt dit gewoon vergoed. Maar als deze gepensioneerde gewoon zijn
ziekenfondspremie in Nederland blijft betalen doch in Spanje gaat wonen en daar dan een beroep doet om,
de daar ontstane Spaanse ziektekosten, door de Nederlandse ziekenfondsen te laten betalen, dan gaat die
vlieger ineens niet meer op. Zelfs als deze Spaanse rekeningen goedkoper uitvallen dan de Nederlandse.
Alleen dit feit zou al voldoende moeten zijn om alle Nederlandse gepensioneerden naar Spanje te laten
verkassen. Tel uit je winst Nederlandse regering. Maar nee, zo simpel is het niet, de zgn. ingezetene dient
een huisje op de camping, klein appartementje, of adres bij zijn kinderen in Nederland aan te houden om
vooral maar ingezetene van Nederland te kunnen blijven. Een werkelijk ridicule situatie. Nederland is uiteindelijk toch goedkoper uit omdat de particuliere ziektekosten in Spanje lager zijn terwijl de verzorging vaak
stukken beter is doch men wenst als overheid wel even te bepalen waar een gepensioneerde dient te wonen.
Opgemerkt dient te worden dat het onmogelijk is om zich hier in Spanje particulier te verzekeren voor de
zorgkosten indien men ook maar het minste mankeert. Dit kan ik uiteraard best billijken. Voor alle ziektes en
mogelijke ziektes die hieruit kunnen voortkomen wordt men als particulier, net zoals in Nederland, gewoon
uitgesloten. Die weg is dus helemaal afgesloten. Ik denk niet dat de Nederlandse ziekenfondsen het voor
de gepensioneerden hogere gereserveerde geld uit het potje meegeven als die in het buitenland gaan
wonen. Welbeschouwd een vorm van onrechtmatige toeeigening van een opgespaarde voorziening.
De Spaanse ziektekostenverzekering, hoewel gratis, is geen optie vanwege de lange wachttijden en mogelijke taalproblemen.
Mijn conclusie is dat hier een doorgeschoten regelgeving wordt gehanteerd die geheel is gespeend van ook
maar enige vorm van realiteit. Zakelijk is zelfs het tegendeel het geval helaas een kenmerk van vele politici.
Uiteraard is dit geen kritiek op de sociale attaché die immers ook maar uitvoerster is van soms onzinnige
regels.
Voor de puzzelaars. “Wij hebben een kennis die drie woningen in drie verschillende landen bezit. Tevens
vaart kennis veel.”
De vraag hoef ik natuurlijk niet te stellen. Overigens ligt kennis hier geen moment wakker van.
Met vriendelijke groet. (Mailadres bekend bij de redactie.)
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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
BILJARTEN:
Regelmatig denk ik terug aan vroeger. Wie niet. Toen ik nog heel jong was – ben ik
ook een poosje geweest – en leerde biljarten op het zeil dat ter bescherming niet
zelden over een biljart is gedrapeerd, ook toen, waarschuwde de kastelein al, dat een
nieuw laken vierhonderd gulden kostte. En dat, zoals wij op het plastic oefende,
zelfs de kans bestond, het groene laken eronder te beschadigen. Slechts zijn hoop
dat we later – het liefst bij hem – wekelijks (gezellig) dronken zouden worden,
weerhield hem ervan ons naar de kroeg ernaast te sturen. Dat ik – nog jonger – al op
een veel kleiner ding met gaten en knoppen had „gebiljart‟, was voor hem geen geruststelling. Toch was dat het begin van een hobby die nooit meer overging. In alle
dorpen om ons heen – hoe klein ook - waren meerdere cafés. Ik denk dat diploma‟s
of vergunningen niet zo van toepassing waren. En in al die cafés stond een biljart
(je). En het cafeetje was soms zo klein of het biljart was zo groot, dat je met regelmaat aan een andere gast moest vragen of hij/zij even van de stoel of kruk wilde
opstaan, om gelegenheid te geven om te stoten. Hetgeen bij die „zitters‟ niet altijd in
goede aarde viel en niet zelden een reden was voor amok.
Ik schreef dit stukje, zomaar een stukje zonder kop
en zonder staart, op verzoek
van de redactie van de
nieuwsbrief aan alle afdelingsvoorzitters. En ik ben
in feite nog even voorzitter
van de afdeling biljarten.
Voor het laatste jaar. Terwijl ik de AVA
„verplichtingen‟ (zie elders)
al aan de afdelingssecretaris
had overgedragen, maar dat
tussen haakjes.
Het biljart speelt bij de NVCB, net als de fles bij Jan Boezeroen, een zeer grote rol.
Een grote afdeling, die samen met de computerafdeling, bijna elke dag de bovenzaal van ons clubhuis benut om daar hun hobby uit te voeren. En in verhouding met
die cafeetjes van vroeger een biljartpaleis. Alle biljarters weer hartelijk welkom in
het nieuwe seizoen en aan hen die nog geen lid zijn…..van harte aanbevolen en welkom.
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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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

E: info@floresjuridischadvies.com
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Van het Consulaat.
GOED NIEUWS VAN HET CONSULAAT LA NUCIA
Eindelijk is het dan zover.
Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf 15 augustus 2013 uitsluitend
op afspraak hun reisdocument aanvragen bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer
op Schiphol.
Het is nu al mogelijk om beperkt (en op afspraak) aanvragen voor een reisdocument in
behandeling te nemen. Op 15 augustus 2013 zal Minister Plasterk van Binnenlandse
Zaken de gemeentebalie van Haarlemmermeer op Schiphol officieel openen. Vanaf
dat moment kunnen niet-ingezetenen ook een DigiD aanvragen bij de gemeentebalie op
Schiphol.
De balie bevindt zich in Vertrekhal 1 en zal 7 dagen per week open zijn van 7.00 uur
tot 22.00 uur. Voor meer informatie en de actuele stand van zaken verwijs ik u naar de
website van de gemeente Haarlemmermeer. Op de site staat ook vermeld hoe een
afspraak kan worden gemaakt, welke documenten benodigd zijn, dat uitsluitend met
pin of creditcard kan worden betaald en hoe de procedure verder zal verlopen.
Om hieronderstaande website te openen adviseer ik om deze te kopiëren en dan te
plakken in de browser.
http://www.haarlemmermeer.nl/Digitale_balie/Alle_producten_alfabetisch/P_t_m_T/
Reisdocumenten_voor_Nederlanders_die_wonen_in_het_buitenland
Op de website van de Ambassade in Madrid zal zo spoedig mogelijk deze informatie
eveneens vermeld worden.
Vriendelijke groeten,
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
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www.eurocarslanucia.com

E-mail: info@la-alegria.es
Website: www.la-alegria.es

Pagina 30

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 2013

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
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL : avanbergeyk@hotmail.com

avanbergeyk@hotmail.com

- Al 26 jaar hét adres aan de Costa Blanca
Voor de installatie van de ofíciele
HD ontvangers voor de Nederlandse en
Vlaamse TV zenders tegen een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
- Installatie binnen 24/48 uur
- Problemen? Bel ons en wij lossen ze op.
Satcom España S.L.
C/ Cervantes 17
03510 Callosa d´En Sarria
E-mail: info@satcomdigi.com

Tel.: 96 588 22 88
609 601 784
629 338 868
Fax: 96 588 19 47

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00
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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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Jeu de Boules
De oorsprong van het Jeu de Boules spel. (laatste deel)

De Boule Bleu,
In 1904 in Marseille opent ene Félix Rofritch een winkel in de
Rue de Fabres waar hij zg. Parijse artikelen verkocht. Hij
begon ook met de fabricage van een Marseillaans item:
―Boules‖. Gemaakt van hout en bekleed met nagels. Hij
maakte er soms maar 4 per dag.

Genagelde Boule
Toch ontketende het een groot enthousiasme bij de Boule
spelers en ze werden dan ook gebruikt bij de eerste officiële pétanque competitie in 1910.

De volgende revolutie voor de Boule Bleu.
Een volgende grote verandering komt in 1925
door het in gebruik nemen van koper,
zodat het mogelijk wordt de
ballen van mesing en brons te maken.

Bronzen Boule

Dan komt in 1947 de mogelijkheid om de ballen in
gehard Zweeds staal te maken.
door het harden krijgt het een blauwe kleur
In 1961 wordt het mogelijk om de ballen van roestvrij
staal te maken en de alle grote Franse en Italiaanse
kampioenen prefereren deze Boule Bleue.

Stalen Boule Bleu

Zweeds hardstalen Boule
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Boule Cloutee – Vishuid ontwerp
Op de weblog van de Amerikaanse Midwest Petanque
Alliance, vond ik de volgende foto, met daarbij de volgende tekst:
Deze bal komt uit Zuid Frankrijk en is in een bolvorm
gemaakt uit het hart van een hardhouten boom en
voorzichtig volgeslagen met ijzeren (kop) spijkers in
spiraalmotief. In de getoonde bal staan de initialen "I"
gespeld in koperen nagels.

VIshuid Boule

Hij is ongeveer 100 mm rond en weegt ca. 850 gram.
Een fantastisch stukje Petanque historie, wordt het, terecht, genoemd.
In 1920 ziet ene Jean Blanc ( Johan Wit, toevallig hé) kans om metalen ballen te
fabriceren, vanuit twee ronde platen vervormd tot schalen en die aan elkaar te

Organisaties
In Engeland Southampton werd in 1299 al de eerste Flat Green Bowl club opgericht met als beschermheer King Edward. Deze club bestaat nog!
In Frankrijk werd in januari 1945 de Franse Federatie opgericht van Petanque en
Jeu Provencal met ca. 500.000 leden verdeeld over 7600 clubs. Daarbij zijn er ongeveer 17 miljoen recreatie spelers.
In Nederland werd de Nederlandse Jeu de Boules Bond in 1972 opgericht. Die
heeft nu ca. 18.000 leden en het dubbele aan recreatie spelers. De NJBB is aangesloten bij de Federation International de Petanque et Jeu Provencal.
Met dank aan de geciteerde websites.
Joep de Wit. Secretaris van de
NVCB afdeling Jeu de Boules.

Nog een kluitje genagelde boules
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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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Nederland:
Stoof assurantiën Breda B.V.
Stadionstraat 15, 4815 NC Breda
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Ik las in “EL PAÍS
Zoals eenieder die dit leest weet, zijn er op onze planeet allerlei
soorten mensen.
Het zou me té ver voeren om hier al de verschillende mogelijkheden
te gaan opnoemen.
De Nieuwsbrief zou ermee zijn gevuld.
Maar : als ik me nou eens beperk tot het artikel in El Païs dd 29
maart j.l., dan blijven er, volgens dit artikel, eigenlijk maar twee
soorten mensen over, n.l. :
--zij die altijd alles keurig op een rijtje hebben
Of anders gezegd : zij die altijd orde om zich heen hebben;
En anderzijds :
--zij die altijd alles overal laten slingeren, ofterwijl m.a.w. : de
chaoten onder ons.

El País is een Spaans
ochtendblad dat uitgegeven wordt
in Madrid en een nationale en
internationale reikwijdte heeft. Het
is de Spaanse krant met de
grootste oplage en het grootste
aantal lezers, en wordt in het
buitenland gezien als de
referentiekrant bij uitstek. Joop
Robbe haalt hier regelmatig een
artikel uit die krant aan dat hem is
opgevallen of anderzins het
citeren waard is.

De titel van het artikerl luidt (vrij vertaald) : “De wanorde in mijn bibliotheek boekenkast”.
Laten we de woorden bibliotheek/boekenkast vervangen /uitbreiden met b.v. de woorden :
bureau, huis, klerenkast en vult U verder zelf maar aan. (Voelt U zich al een beetje
aangesproken?)
De schrijfster van het artikel, Soledad Puértolas, heeft het hoofdzakelijk over de wanorde, die ze
door haar boeken om zich heen heeft.
O ja, ze zou graag orde om zich heen hebben; Alles keurig op zijn plek. Alles in een oogopslag te
pakken. Ook haar boeken netjes op hun plaats. Haar bureau geordend.
Soms, even, lukt dat ook. De chaos om zich heen keurig
opgeruimd.
Ze kan dan elk door haar gewenst boek zo maar vinden.
Wat kan ze daar van genieten.
Maar voor hoe lang? Niet voor lang dus, want binnen de kortst
mogelijke tijd is het toch weer de chaos, die er was.
En dus ben ik, meldt de schrijfster, ook regelmatig iets kwijt.
Laatst, zo vertelt ze, zocht ik een bepaald boek. Ik had het nodig
voor het schrijven van een artikel. Maar waar ik ook zocht, het
was nergens te vinden.
Op een gegeven moment dacht ik dan ook “verloren” en ik ging over tot de orde van de dag.
Totdat ik op een dag mijn bureau maar weer eens ging opruimen en, ja hoor, daar lag het.
Ik was één en al verwondering. Het had er al die tijd gelegen, maar temidden van de wanorde was
het mij niet opgevallen...............................
Gek genoeg, vervolgt de schrijfster, voel ik me er overwegend nog wél bij ook. Ik vind het dan
ook wel weer gezellig. Niemand kan temidden van mijn spullen iets vinden. Maar ik, meestal,
wel. Natuurlijk is het soms lang zoeken, maar uiteindelijk en tenslotte, komt wat ik kwijt was
toch weer tevoorschijn.........
IK houd van mijn boeken. Ik moet/wil de meest door mij gebruikte boeken om me heen hebben.
Ze vormen dan ook hele stapels. Niemand begrijpt het, maar voor mij horen ze bij mijn leven,
ook al is het dus voor menigeen chaos.
En U - lezer(es)? Gezellige chaos om U heen waar niemand iets kan vinden?
Of toch : altijd alles keurig netjes in Uw huis, alles goed opgeruimd en zo maar voor het pakken.
Heerlijk! Of niet soms................?????????????????????
Joop
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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. Nieuwe seizoen nr.1.
Thriller/ Spanning.
Baldacci. D.
Barker. Cl.
Cooper. G.
Darnton. J.
Forsyth. Fr.
Gardiner. M.
James. P.D.
King. S.
King. S / Straub.P.
Ludlum. R.
Ludlum. R.
Strategie.
Ludlum. R.
Mankell. H.
Meyer. D.
Palmer. M.
Verhoef. Esther.
Vermeer. Suzanne.

Romans.
In het hart.
Sacrament
Boek der doden.
Het Darwin mysterie.
Icoon.
Heilig nacht.
Dood onder
geestelijken
( Adam Dalgliesh).
Desperation.
Zwart Huis.
Het Cassandra
Verbond.
De Bancroft
Lazarus Vendetta.
Het Graf.
De Proteus Casette.
Vaccin.
Close-up.
Zomertijd.

Goudge. E.
geheimen.
Hartwick. C.

Een spoor van

Speculerende
dames ( humor).
Hitchcock. J.S.
Onder ons.
Koch. H.
Zomerhuis met
zwembad.
Lloyd. J. / Rees.
Liefdeslevens.
Lyles. K.
Dagboek van
een bruidsmeisje.
Maxted. A.
Dansen en
springen.
Mulry. M.
Prins Heerlijk.
Robson. L.
In de verte
brandt een vuur.
Shreve. A.
De minnares.
Vervoorn.R.
Liefdesles.
Weiner. J.
Goed in bed.

Met dank aan de gulle gevers.
Aug/sept.2013.

Bridgen weer begonnen!
Op 3 september zijn we weer begonnen met bridgen. Hoewel we met
een bescheiden aantal spelers begonnen zijn was de sfeer weer
uitstekend. Inmiddels zijn we al weer aardig op sterkte en zijn ook de
bitterballen weer verkrijgbaar. Oude en nieuwe spelers zijn welkom op
dinsdag en vrijdagmiddag. Aanmelden voor 13u45- We spelen vanaf
14.00 uur.
De bridgelessen voor gevorderden worden in het najaar gegeven.
Die voor beginners begin volgend jaar.
Het wordt vast weer een gezellg bridge-seizoen
Gijs
Pagina 39

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 2013

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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14

_______________________________
_

Chirurg
Radioloog

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.

Onze polikliniek en thuiszorg werken
samen met alle Nederlandse
verzekeringen

__________________________
___________________________
6
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Adverteerder
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Adverteerder
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Adjan van Bergeijk

32

Impressión

20

Alex

omslag

IMED Hospital Levante

33

Alhama ecotienda

22

Ingeborg Posthuma

11

Annemiek Rood MCS

20

Inger van Dokkum

24

Bob Cats

36

Interbureau

26

Buro thuiszorg

16

Kuiper verhuizingen

43

CB. Sat

29

Lomerper verzekeringen

40

Centro Dental. eu

31

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

Satcom Digital

32

E-Bikes Hollanda

18

Servitur

18

Euro Cars

30

Kleermaker Rolf

42

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

24

Euro Optica

38

Flores juridisch advies

28

Wil Spanjers loodgieter

22

Fresno

11

Zorgservice Flor

10

32

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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