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Sinds 1983

Hét adres voor kachels en haarden







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

Tel./Fax. 965 843 009
www.dirksmit.com
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
Zijn weer gestart! voorlopig
13.00
alleen Windows 7 en MS
Word voor beginners.

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

15.30

17.00

Zangkoor

10.00

12.00

Spelen met Taal, schrijven van verhalen en
gedichten

10.00

11.00

Spaanse les, beginners

11.00

12.00

Spaanse les, gevorderden

12.00

13.00

Spaanse les, conversatie

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

10.00

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

Spaanse les
conversatie alleen bij
voldoende deelname!

Vrijdag

Zondag

Incidentele festiviteiten
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SEIZOEN 2011-2013

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

Margje v/d Linden
966 880 409
Gerrit Kruse
965 866 128
Jose Smit
965 882 173
Frank van der Swaluw
965 894 864
Ans Bijsterveld
620 784 163
Ad Wolfs
696 763 587
Anne-Marie Doesburg Lanooij
965 847 585
Frank van der Swaluw
965 894 846
Corrie v.d.Vlies,
672 556 782
Carla Kruse
965 866 12
Greetje van den Berg
Ank Akkermans
Mary Robbe,
965 846 674
Hobby:
Marianne Heinsius
966 875 762
Instuifsoos:
Carla Kruse
965 866 128
Jeu de Boules:
Elly Schenk
966 866 608
Klaverjassen:
Els Reniers
965 844 067
Zangkoor
Janny van Dongen
966 864 632
Ledenadministratie:
Nel Arends
966 881 630
Spaanse les:
contactpersoon Nel Arends
966 881 630
Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo: Els Reniers
965 844 067
Tekenen/Schilderen di: Margaret de Vree
966 867 333
Kuieren:
Vacant
Technische dienst:
Vacant
Voorzitter A.v.A:
Jose Smit
965 882 173
Team Redactie
Joop Robbe, Acquisitie, redactioneel.
965 846 674
John de Kievith, Samenstelling, Lay-out
Nieuwsbrief Email
redactie@nvcb.net
Ziekenboeg
Carla Kruse
965 866 128

HOOFDBESTUUR
Tel: 965 847 585

amdoesburglanooij@hotmail.com

Secretaris (2e Voorz.) Hugo Schenk

Tel: 966 866 608

huugschenk@hotmail.com

Penningmeester

Gijs Dorrenboom

Tel: 966 873 613

penningmeesternvcb@gmail.com

Lid (2e Secr.)

Frank van de Swaluw

Tel: 965 894 846

Franke_nw_anna@hotmail.com

Lid (2e Penn.)

Els Reniers

Tel: 965 844 067

reniersels@gmail.com

Lid

Sjef Hamelsveld

Tel: 680 827 342

Lid

Corrie van de Vlies

Tel: 672 556 782

marthasjef@gmail.com
corrievandervlies@gmail.com

Voorzitter

Anne-Marie Doesburg
Lanooij
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Van de Voorzitter
We zijn alweer aan de laatste weken van 2013
begonnen, als u dit nummer van onze
Nieuwsbrief in handen heeft. Onze vereniging
heeft een roerige tijd achter de rug, het
afgelopen jaar. Ik hoop dat we het jaar samen
in harmonie kunnen afsluiten.
Sinds de 4' november hebben we een nieuw
bestuur. Dat vraagt inwerktijd en dat vraagt ook een zich
voegen ,want ook bestuurders moeten soms even aan elkaar
wennen en aan de taak waarvoor hij of zij is aangesteld. Dat is
nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. U als leden
verwacht gezelligheid en ....activiteiten in de club. En die zijn er
genoeg. Maar momenteel moet het gerealiseerd worden met
minder mensen: We moeten n.l. helaas concluderen, dat we
door allerlei verschillende redenen, veel uitval hebben , op
soms belangrijke plaatsen. Dat legt een hogere druk, en ook hier
moet iedereen eerst weer inwerken. Laten we proberen dat voor
ogen te houden, ook als we iets zien, wat we zelf anders zouden
doen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers, die gezamenlijk de
handen uit de mouwen steken. Waarvoor? Omdat we een
gezelligheidsvereniging zijn , en vooral DAT is de
bestaanskracht van onze NVCB..
Ik wens u allen goede feestdagen toe.
Anne Marie Doesburg Lanooij

Bestuur.
Ik wil op deze manier voorzitter Anne-Marie complimenteren met het
geweldige stuk wat er in het weekblad Hallo staat.
Als je dat leest ben je er toch trots op dat je lid bent van zo´n club.
Veel succes met de winterfair.
Fred
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Bestuursmededelingen

Ladies Day!
Het ligt in de bedoeling om op Dinsdag 21
januari een dagje te organiseren alleen voor
onze vrouwelijke leden en dito introducees.
Aangezien wij meer vrouwelijke leden
hebben dan mannen, gaan we daar eens wat
speciaals voor organiseren .
Wij nodigen voor deze dag alleen mensen
uit die een beroep uitoefenen, waar wij
vrouwen altijd iets meer interesse in hebben
dan.......juist u begrijpt het al!
We gaan nog niet alles verklappen, Een
tipje van de sluier kan er wel vast opgelicht
worden.
Er staat een mode-show gepland, Een MakeOver, er zal Een kapper zijn, Een visagiste,
iemand die permanente make-up aanbrengt,
Een pedicure, nagelstyliste.
En nog veel meer.
U wordt die dag ontvangen met koffie en
gebak, en er wordt ook de mogelijkheid
geboden
Tussen de middag in ons gebouw te lunchen,
krijgt u er al zin in?
Zet dan vast deze " Ladies Day " in uw
agenda en geef het ook vast door aan uw
vriendinnen
Want dames, deze speciale dag wilt u niet
missen!
Namens evenementen
Anne Marie

Sinterklaas komt!
Donderdag avond 5 december
a.s.verwachten we de Sint weer
in ons midden.
Er wordt weer reikhalzend naar
uitgezien, hopelijk komt hij na
alle commotie niet alleen!
Aanvang: 20.00 u. Zaal open:
19.30u. Er is live muziek van
20.00-23.00u.
Entree voor Leden € 6.00
Introducés € 7.00

Bowlen, iets voor u?
We gaan op vrijdag 29 november
weer gezellig bowlen.
De vorige maand waren er ook weer
veel liefhebbers en werd er na afloop,
zoals ieder
jaar bij de eerste bowlingdag
gedineerd bij restaurant el patio waar
vooral de uiensloep gretig aftrek
vond.
De uitslagen en standen staan
vermeld op het publicatiebord, ook
de inschrijving kunt u daar vinden, na
afloop gaan we bij onze bekende
chinees in Albir eten.
Tot ziens op de bowlingbaan, of als u
alleen mee wilt om te dineren dan
zien we elkaar in Albir.
Frank van der Swaluw

Oproep!

Onze vereniging wil met ons kassa
systeem overschakelen naar kassa´s
op de iPads.
Heeft u nog een oudere iPad 1
ongebruikt in de kast, dan wil de NVCB
die voor een vriendelijk prijsje van u
overnemen! Inl. Sjef Hamelsveld.
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Evenementen Kalender 2013
Evenementen Seizoen 2013 - 2014





















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

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

St. Nicolaasfeest
High Tea: tevens uitslag Kerstloterij
Kerstinloop
Oudejaarsbal
Nieuwjaarsreceptie
Wijbproeverij
Bingo !
Ladies Day!
Italiaanse Maaltijd
Theo Muileboom Toernooi
Maaltijd ( 50 pers. )
Uitvoering Entertainment
Uitvoering Entertainment
Uitvoering Entertainment
Algemene ledenvergadering
Expositie Schilderen
Expositie Schilderen
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
Entertainment nieuws.
Zoals u waarschijnlijk wel weet,is de
entertaiment groep alweer volop
aan het oefenen
Voor de nieuwe show op 28
februari en 1 en 2 maart 2014.
Door ziektes en andere
omstandigheden hebben we een
wat tragere start maar
het enthousiasme is er niet minder
groot door.er komt ditmaal een
andere start als andere jaren.
Maar dat het weer een leuke show
wordt daar twijfel ik niet aan,
gezien de nieuwe elementen waar
de ''artiesten'' mee komen.
Kortom noteer al vast deze data in
uw agenda.tot een volgende keer,

Kerstinloop 25 december
U wordt allen hartelijk
uitgenodigd voor onze
jaarlijkse Kerst inloop.
Vanaf 10.30u. staat de
koffie en kerststol weer
voor u klaar!
Uw gasten zijn uiteraard
ook welkom.

Frank van der Swaluw

Oudejaarsbal met Meet de Voice!
Deze keer sluiten we het jaar met een
OUDEJAARS BAL
Meet theVoice, zorgt er tot 1.00 uur voor dat uw swingend
2013 uit kunt gaan.
En wij zorgen er voor dat uw inwendige mens niets te
kort komt.
U wordt die avond in passende kledij verwacht!
Introducés ook welkom.
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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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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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Kwoondederbij
Afwezig
Zag u de verleden tijd? Ik denk het niet. Het lijkt te veel op de tegenwoordige. En
verder klopt het ook niet helemaal omdat we er nog steeds bijwonen maar slechts
afwezig zijn. En daar zijn we niet blij mee. Want als je afwezig bent, weet je niet precies wat er speelt en waarover je een mening moet vormen om die op deze plek te
ventileren. Maar ik troost me met de gedachte dat ik altijd al een mening had over
alles en ben bang dat zulks op afstand niet verandert. Daarnaast beschik ik over een
enorm netwerk, al of niet gevoed door verboden afluisterpraktijken en beschik ik tevens over een groot fotoarsenaal met name gevoed door de website der NVCB. En op
die site lees ik ook deze nieuwsbrief. En die lees ik dan (ook) als buitenstaander. Dus
niet als lid maar wel als zeer belangstellend persoon met plannen. Ik zeg dit, omdat ik
een beetje bang ben, dat die website wat ondergewaardeerd gebleven is. Al jaren een
wegwijzer ten top en sinds de laatste tijd tevens in handen van een zeer bekwame en
gemotiveerde redactie. En als u alles al weet, is het bijvoorbeeld toch leuk om het
thuisfront er over te informeren. En al helemaal omdat ze u in een feestelijke stemming kunnen zien via de fotolink van (deze keer) Willem Ruijs. Maar ook – uiteraard
– dat de „ad interim – situatie‟ het hoofdbestuur betreffende na de bijzondere ledenvergadering geheel achter de rug is. En dat ook nog zonder vacatures.

Regelen
Mijn hele leven al loop ik tegen mezelf aan te hikken. Bij navraag bleek dat meer
mensen dat doen. Regelmatig „vergaderen met jezelf‟ om tot keuzen te komen. Zeg
maar „met jezelf in vereniging bijeen‟. En als ik dan diverse vergaderingen voor de
geest haal, ook echte waaraan ik deelnam of die ik via de media tot me liet komen,
gaat dat er niet zelden een beetje stevig aan toe. Het voordeel van samen vergaderen
met je eigen is, dat het aantal meningen minder is, maar het aantal keuzemogelijkheden beperkt blijft. Het is „doen‟ of „laten‟. Het is „ja‟ of „nee‟. En tussen die twee
mogelijkheden zit vaak een wereld van verschil en in tijd duurt het een of het ander
vaak jaren. En ik weet hoe dat komt. Arrogantie ten top. Dat weet ik ook. Het komt
omdat de één er per direct de noodzaak van inziet en de ander niet. Is dat makkelijk of
is dat makkelijk? Dit alles kwam weer eens bij mij bovendrijven na die verschrikkelijke ramp op de Filipijnen. Verschrikkelijk, maar komt al jaren regelmatig terug. De
natuur is daarbij niet te veranderen, maar de gevolgen. Moeten die telkens zo dramatisch zijn? Het zij zo, maar ik betwijfel het. Ik bedoel; - de kans dat er volgende jaar
weer allemaal nieuwe huizen zijn gebouwd is groot. Maar als die huizen op dezelfde
manier worden neergezet, weet ik wel wat er de volgende keer mee gebeurt. En dat
bedoel ik met nu besluiten nemen voor later. Iets goed doeltreffend regelen voor later.
Aart Krijgsman.- (ook te volgen op www.zestigplus.nl )
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Bestuursmededelingen
Notulen van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering.
Gehouden op 4 november 2013.
Aanwezig: Corrie v/d Vlies
Anne Marie Doesburg Lanooij
Els Reniers
Fred Beermann
Sjef v Hamelsveld
Frank v/d Swaluw
Gijs Dorreboom
Hugo Schenk.
Om 10.00 uur opent de voorzitter de vergadering en sluit deze weer voor een half uur i.v.m. geen
quorum, er zijn 54 stem gerechtigde leden aanwezig voor voldoende quorum dienen er 75 stem
gerechtigde leden aanwezig te zijn.
Om 10.20 uur wordt de vergadering opnieuw geopend er zijn nu 80 stem gerechtigden aanwezig
waaronder de erevoorzitter John Sterk.
De voorzitter heet de erevoorzitter John Sterk van harte welkom op de BALV
De voorzitter vraagt 1 min stilte voor de leden welke ons de afgelopen periode zijn ontvallen.
Er is geen financieel overzicht of sociaal jaarverslag dit i.v.m de BALV.
Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.
Tegen kandidaten: Er zijn geen tegen kandidaten gemeld of voor gesteld.
De sfeer binnen de club is sinds de laatste algemene ledenvergadering sterk verbetert (dit werd
gehonoreerd met applaus van de aanwezige leden).
Door een verstoorde verhouding tussen het hoofdbestuur en de AVA zag het oude bestuur zich
gedwongen om voortijdig af te treden waardoor een bestuurs vacuüm ontstond, hiervoor werd
een ADI trim bestuur voor gesteld met goed keuring van de ALV.
Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de notulen van de ALV dd. 04/03/2013.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de notulen en aldus gearresteerd.
De voorzitter maakt het aftreden van het bestuurslid Fred Beermann bekend en bedankt deze
voor zijn jaren lange inzet voor de NVCB en overhandigt Fred 2 mooie flessen wijn en de daarbij behorende oorkonde waarin Fred benoemd wordt tot erelid van de Nederlandse Vereniging
Costa Blanca. Hierna bedankt Fred de leden voor het medeleven bij zijn ziekte en het in hem
gestelde vertrouwen als bestuurslid.
Vervolgens stelt de voorzitter het nieuw benoemde bestuur voor.
Anne Marie Doesburg Lanooij
Voorzitter.
Hugo Schenk
Secretaris Algemene zaken.
Frank v/d Swaluw 2e secretaris Interface AVA.
Gijs Dorreboom
Penningmeester.
Els Reniers
2e Penningmeester. Inkoop NVCB.
Corrie v/d Vlies
Lid. Leden Administratie.
Sjef v Hamelsveld
Horeca / Bar en Keuken.
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Het voorgestelde nieuwe bestuur is zonder tegen spraak door de leden geaccepteerd.
Het nieuw benoemde bestuur wil openheid en transparantie bewerkstelligen en vertrouwen naar
de leden.
Anne Marie legt uit waarom er 7 bestuursleden zijn benoemd dit heeft te maken met het vertrek
van bestuursleden naar Nederland c.q vakantie ziekte en deze vervangen dienen te worden zodat
tijdens de afwezigheid er toch de benodigde zaken geregeld kunnen worden.
Tevens geeft Anne Marie een uiteen zetting wat het nieuwe bestuur moet gaan doen om nieuwe
pensioenada‟s binnen de NVCB te krijgen en te houden.
Vervolgens bedankt Anne Marie Corrie voor haar inzet als Ad interim voorzitter
Anne Marie roept de leden op om de winterfair te steunen de opbrengst hiervan is bestemd voor
de stichting EMAUS.
Lia Oversloot is het er niet mee eens dat de opbrengst naar EMAUS gaat er zou een deel hiervan
naar de club moeten gaan echter de club is verzocht om Pampers en ingeblikt voedsel en babyvoeding te leveren.
Hugo meldt dat de onderhouds commissie nieuw leven is ingeblazen en roept de volgende vakmensen op om diverse klusjes op te knapen zoals loodgieters, elektriciens, dakdekkers, timmerman en handlangers.
Vanuit de leden kwam het verzoek om het publicatiebord duidelijker te maken.
Hugo neemt dit op met de onderhouds commissie.
Op de vraag of de notulen van de ALV via E-Mail gedistribueerd kan worden is gezegd dat deze
in de nieuwsbrief worden gepubliceerd en op het publicatiebord hangen en tevens bij de leden
administratie verkregen kunnen worden.
Mary Robben: Wil graag een functie omschrijving van de bestuursleden. Deze wordt met foto op
het publicatie bord gehangen.
Henk Lubberse: Heeft commentaar op de inrit van de parkeerplaats. Gijs legt uit dat asfalteren
niet mag daar dit een aangelegenheid van de gemeente is, er wordt getracht om dit in samen
spraak met Wim Kop op te lossen.
Elly: constateert dat er regelmatig meerdere auto‟s van vreemde op de parkeerplaats van de
NVCB gestald worden. Kan hier wat aangedaan worden? Gekeken gaat worden of er borden
geplaatst kunnen worden met verboden te parkeren privé terrein.
Onno: Vraagt of er netter geparkeerd kan worden zodat er bij een calamiteit een ambulance of
arts bij de ingang kan komen.
Om 11.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid.
Alfas del Pi
Maandag 4 november 2013
Ad interim secretaris.
Sjef van Hamelsveld.
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Plaza Mayor in Salamanca. Het kleine mannetje links
van de foto met de pet was onze Duitssprekende gids.

NVCB-clubreis Salamanca, 5 tot 9 November

De stadsmuren van Avila
Toch maar even uitblazen
De voorgevel van de hele oude universiteit van
Salamanca. Als studenten examen moesten
doen werd de kans op succes veel groter als zij
het kikkertje (la rana) op het doodskopje in die
drukke voorgevel wisten te vinden.

Éen van de deelneemsters moest met de rolstoel vervoerd
worden, maar soms bleef die doelloos staan...

Stedenbezoek betekent soms ook winkelen en de
laatste avond moest de aanwinst geshowd worden.

pdf

Het beroemde waterviaduct uit de
Eerste eeuw na Christus in Segovia.

Foto`s Ank Akkermans, Wim Heijnen
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Het gesprek
In elke NVCB-Nieuwsbrief doet Joop Robbe verslag van een gesprek met een van de
NVCB-leden. Het zal dan gaan over hun achtergronden, overtuigingen en
toekomstplannen .

Ik sprak met.
Het is gewoon zeker, dat velen onder ons haar kennen. Ga maar na :
Een oude, maar supertvitale dame, met een werkelijk kwieke en levendige
uitstraling.
Een oude dame, naar leeftijd (85), maar qua uitstraling steekt ze vele
jongere, oude dames de loef af. Als U, gewaardeerde lezer(es) ook een
vroege vogel bent, dan bent U haar vast en zeker wel eens tegengekomen.
Vroeg in de morgen met haar Nordic Walking stokken, sportief zwaaiend
langs de boulevard van Albir naar Altea vv.
En als ik er dan ook nog bij vermeld, dat naar haar helaas overleden Theo binnen onze NVCB
een jaarlijks terugkerend jeu de boules tournooi is genoemd, dan weten we het allemaal : Ik
sprak met Rie Muileboom.
Geboren in „t Noordhollandse Heerhugowaard(West-Friesland)- destijds een dorp – nu 53. 199
inwoners) op 18 maart 1928, in de koudste nacht van dat jaar. De kolenkachel moest
regelmatig worden bijgevuld.
Rie bezocht de lagere school in Heerhugowaard – d.w.z. tot en met de vijfde klas. Toen, in
1940, brak de 2e wereldoorlog uit. De school werd gesloten en in beslag genomen door de
Duitsers.. Rie was 12 jaar.
In 1945 werd haar moeder ernstig ziek, zó ernstig, dat zij twee jaar later overleed.
Rie was inmiddels 16 jaar en als oudste in het gezin deed ze de huishouding.
Voor school was geen tijd meer. Ze werd de nieuwe moeder in het gezin en zorgde voor haar
twee broers en de drie zussen..
“Een zware taak, maar een hele, hele dankbare taak”, aldus Rie.
Toen kwam Theo. Ze ontmoette hem tijdens een toneelvoorstelling, waar ze samen met haar
broer aanwezig was. Theo was compleet verliefd en vroeg meteen of hij
„s woendagsavonds ook mocht komen. Rie vond het natuurlijk prima.‟
Ze vond Theo een lieve man, maar om nou te zeggen : Ik had vlinders in mijn buik, nee dat was
niet het geval”.
Theo kwam trouw – elke week. Hij was lief voor mijn twee broertjes en mijn drie zusjes. Ze
waren allen gek met hem.
Ook hielp hij Rie in de huishouding, als hij „s woensdagsavonds en in het weekend kwam.
Rie weas een druk bezette, jonge vrouw. Tijd voor hobbies had ze niet. Theo las voor, herinnert
Rie zich en intussen stopte zij de kousen. De titel van het boek kan ik me niet meer precies
herinneren, zoiets als :”Terugkeer uit Siberië”. Het ging over een Duitse soldaat, die tijdens de
2e wereldoorlog te voet vanuit Siberië naar Duitsland ging. Als dwangarbeider was hij ontsnapt
uit een concentratiekamp in Siberië. Het boek maakte een zeer diepe indruk op Rie.
Vervolg op pag. 18
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Vervolg van pag. 17

Niet alleen Rie, maar ook haar Vader was zéér met Theo ingenomen. Na enige verkeringstijd
constateerde hij n.l. :”Da‟s een blijver”en dat bleek.
Nà twee en een half jaar verkering trouwden ze. “t Was 1948, het jaar waarin Wilhelmina
aftreedt en Gandi wordet vermoord.
Ze trouwden in de katholieke kerk van Langendijk en gingen wonen in Oudkarspel..
Er lwamen twee kinderen : een jongen Ton, geboren in 1952 en een dochter, Marion, geboren in
1962.
Theo werkte eerst bij de PTT. Vervolgens gingen Rie en Theo inwonen bij hun oom. Deze had
n.l. een viszaak in Oudkarspel. Het was goed voor het zelfvertrouwen van Rie. Ik voelde me
“niets” en nu, door te werken in de viswinkel, werd mijn zelfvertrouwen weer vergroot.
Theo ging met de viskar “langs de weg”. Maar zo geleidelijk aan gingen steeds meer vrouwen
ook buitenshuis werken, waardoor Theo hen niet meer thuis trof. De vishandel werd zodoende
aanmerkelijk minder.
Theo bleef “in de vis” in Egmond aan Zee en Rie werkte in de zomer in een kiosk aan de
boulevard, ook in Egmond aan Zee. Het was inmiddels 1970.
Toen ook dàt afliep, kwam Theo te werken in Amsterdam, bij een verzekeringsmaatschappij.
Rie zag hem „s morgens vertrekken in de bus – de buitenmens Theo op weg naar kantoor....
Een werk, dat niet bij hem paste, hoewel hij er toch ook wel plezier beleefde.
Rie was thuis. Ze deed vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis in Egmond aan Zee in een
bejaardenhuis.

www.ebikesholanda.com
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Op 62 jarige leeftijd ging Theo met de VUT en vrij snel “kwamen we op een camping terecht in
Sauerland. Hier hebben we een prachtige tijd gehad, te midden van een prachtige natuur.. Wel
dertig jaar hebben we op die camping gestaan.”, We hadden weinig nodig om gelukkig te zijn” –
aldus Rie.
In 1994 gingen we naar Spanje. We verbleven in de Urbanisatie Belle Horizonte.
In Nederland had Rie last van atrose, maar in Spanje niet. Toen we weer in Nedeerland waren,
kwam ook de pijn weer terug. Dus was de conclusie gauw getrokken – we vertrokken definitief
naar Spanje – naar de Costa Blanca. Het was 1995.
Natuurlijk werden ze direct lid van onze NVCB. Rie waste er o.a. de handdoeken, de theedoeken
en de tafelkleedjes, die er toen nog waren....
Theo “deed” de jeu de boules banen. “t Liefst was hij er elke morgen. Het was zijn lust en zijn
leven – zijn ziel en zaligheid kon hij erin kwijt., aldus Rie.
Ook deed hij er allerlei klusjes, met name alles wat de electriciteit betrof. “Manusje van alles”
voegt Rie eraan toe.
Logisch dus, dat vanwege zijn inzet voor de club en zijn sterke betrokkenheid bij de afdeling
Jeu de Boules er sinds 2008 elk seizoen de “Theo Muileboom Jeu de Boules tournooi” wordt
georganiseerd. Een eerbetoon aan de man voor wie de club “zijn alles” was.
Rie is de club er dankbaar voor en eveneens haar kinderen, de aangetrouwden en de
kleinkinderen, die elke keer weer voor het tournooi overkomen naar Spanje, één van de jaarlijks
terugkerende hoogtepunten van het NVCB-seizoen.
Theo overleed in april 2012. Rie‟s beeld v an haar Theo is het beeld van vóór de periode
“Anneke”, het zorgcentrum, waar Theo moest verblijven na zijn ernstig herseninfarct – een
infarct met grote gevolgen.
Rie mist Theo – elke dag – maar, zegt ze, ik ben er niet van verdriet aan onderdoor gegaan”hetgeen ook wel blijkt uit mijn omschrijving van haar in de inleiding van dit gesprek.
Ik ben naar zijn einde toegegroeid.
Ik had vrede met zijn einde. „t Was mijn Theo niet meer.
Theo‟s dood verloste hem uit zijn lijden.
Rie is alleen, maar niet eenzaam. Ze besteedt zéér veel tijd aan haar hobby :het maken van
allerlei prachtige kaarten – in verschillende vormen en kleuren.
Velen weten me te vinden en vragen dan of ik nog enkele kaarten voor hen wil maken. Ze doet
het met liefde.
Af en toe ervaar ik mijn leven als saai. Ik ben geen uitgaanstype. Liever heb ik, dat de mernsen
bij mij komen.
Nà de crematie van Theo is het stil om me heen geworden, mijmert Rie. Heel af en toe té stil.
Gelukkig hebben we een hechte familieband.
Ik neem hartelijk afscheid en bedank Rie voor het goede gesprek en de warme ontvangst.
Joop Robbe
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD

Seguros -Verzekeringen - Insurances

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 96 686 06 11 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Liegua 23, Arabi Piaza Alfaz del Pi. C.C. Bahia de Las Dunas, 53 San Fulgencia
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10

Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10

Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur

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

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

Calle Juan Sebastián Bach 2 – 6, 03581, Playa del Albir
Tel./Fax: 0034-966 86 59 50 Movil: 633 15 29 09
Openingstijden, Horas de apertura, Opening Hours, Geschaftszeit.
Bar de Copas 10.00 – 2200 uur
Keuken, Cocina, Kitchen, Kuche, 12.30– 22.00 uur
Alle dagen open! Abierto todos los dias! Täglich geöffnet! Open every day!
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wilspanjers@live.com

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties,
airco’s, maar ook voor reparaties staan wij voor u
klaar.
Apdo.Correos 314—03580 ALFAZ DEL PI (Alicante) España

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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ALLERLEI
Geachte redactie,

De AVA

Gisteren (woensdag) gingen mijn
vrouw en ik even de stad in,
vanaf de Avenida Perú. Bij de
Avenida Venezuela gekomen,
stopte er aan de overzijde een
auto en de bestuurder riep naar
ons.
Dichterbij gekomen vroeg hij in
het Engels, of wij een
wisselkantoor wisten. Hij kwam
uit de Dominicaanse Republiek
en net van het vliegveld. Hij
vroeg hoe ons geld eruit zag.
'Geen peseta’s meer, hé!' 'Nee
euro‟s,' zei ik. 'Kan ik dat even
zien?' vroeg hij. Ik opende mijn
portemonnee (die aan een ketting
zit), en liet hem een 50 euro biljet
aan beide zijden zien. In de
tussentijd leidde een vrouwtje
dat achterin de auto zat, mijn
vrouw continue af.
De man wilde het biljet even
vasthouden, maar ik hield het
ook vast. 'Even loslaten,' zei hij.
Ik deed dat 2 seconden en greep
het toen weer beet. Toen hij
merkte dat zijn opzet niet lukte,
maakte hij een onverstaanbare
opmerking en gaf vol gas.
Mocht u ook zoiets meemaken:
Trap er niet in!

Ten behoeve van de nieuwe leden
(hartelijk welkom) in onze vereniging
NVCB hier enige uitleg over een
belangrijke commissie binnen onze
vereniging; de AVA.

Met vriendelijke groet,
J. G. de Wit

Het is de afkorting van de
Adviescommissie van Afdelingshoofden.
Deze commissie wordt dus gevormd
door de voorzitters van alle afdelingen
binnen onze vereniging. Zij heeft tot
taak de verbinding te verzorgen tussen
de leden en het hoofdbestuur.
De voorzitters weten immers als geen
ander, wat er in hun afdeling
onder de leden "speelt". Daarnaast is zij
ter ondersteuning van het hoofdbestuur
door het inbrengen van nieuwe ideeën en
het meedenken hoe de organisatie van de
NVCB zo geolied mogelijk kan
verlopen.
Mocht u dan ook vragen of nog beter,
nieuwe ideeën hebben, aarzelt u dan niet
met de voorzitter van uw afdeling
contact op te nemen.
U allen een prettige tijd in onze
vereniging toewensend,
José Smit
Voorzitter AVA
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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
( € 2,60 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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Schilderen
Woensdagmorgen, Schilderen!
1 Oktober het was weer zover. Auto op Jachttrans en wij op het vliegtuig.
Om 20.00 uur aangekomen op vliegveld Alicante, het was
28graden! Dat was thuis komen.
De eerste week je appartement inrichten, auto uitpakken en
natuurlijk lid worden van de club. Toen kwamen eerst de
kinderen en kleinkinderen een week logeren. Ze kwamen op
woensdag en gingen op woensdag en dat hield voor mij in,
nog niet naar mijn schildersclubje.
Maar 23 oktober was het dan zover. Als je dan na
een half jaar de eerste keer weer binnenkomt krijg
je wel een heel warm onthaal. We waren echt blij
elkaar weer te zien wat aangeeft hoe hecht ons
clubje is. Onder het eerste kopje koffie had Els ons
heel wat te vertellen en te vragen. Zij overlegt alles met ons en dat maakt haar bijzonder.
En toen eindelijk aan het werk. Daar had ik erg naar
uitgekeken. Ieder werkt hier op zijn eigen manier en er
worden hele mooie stukken gemaakt. Er wordt met
aquarel, acryl en olieverf geschilderd. Of getekend met
koolpotlood of pastelkrijt. Ik zelf houd daar het
meeste van en ben nu voor het eerst met pastelkrijt
begonnen. Voor hulp kan ik bij iedereen terecht. Ze
geven me aanwijzingen en opbouwende kritiek zodat
er toch iets goeds uit me komt en ik steeds bijleer.
Onder zachte muziek zijn we zo drie uur bezig met
nog een korte pauze. Na afloop bekijken we elkaars
werk en geven nog hier en daar aanwijzingen.
Deze ochtend is voor mij een hele fijne ochtend en
zeer ontspannend.
Ik kijk er iedere keer weer naar uit.
Sanny van Hunnik
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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.
Rijbewijs
Het Nederlandse Rijbewijs
Sedert 1 maart 2002 wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
geen Nederlands rijbewijs meer verstrekt aan in het buitenland wonende Nederlanders. Als u in Spanje woont en uw Nederlandse rijbewijs moet worden
vernieuwd, zult u zich tijdig, vóór afloop van de geldigheidsduur moeten wenden tot de bevoegde Spaanse autoriteiten om uw Nederlandse rijbewijs om te
wisselen voor een Spaans exemplaar.
U kunt dit doen bij de Dirección General de Trafico.
De Ambassade of het Consulaat speelt in deze procedure geen enkele rol.
Informatie kunt u terugvinden op de website van Trafico. (engelstalige versie is
beschikbaar).
Adressen: te Madrid:
"Tráfico" Madrid: Jefatura Provincial de Tráfico
Departamento Conductores/Canje
C/ Arturo Soria 143, Madrid
Tel. 91 301 85 00/ Algemene informatie: 060
Web: www.dgt.este
Barcelona:
"Tráfico" Barcelona: Jefatura Provincial de Tráfico
Departamento Conductores/Canje
Gran Vía de les Corts Catalanes, 184, 08071 Barcelona
Tel. 93 298 65 39 / 93 2986548/ 93 2986567/
Algemene informatie: 060
web (engelstalige versie aanwezig): www.dgt.es
Voor meer informatie over het Nederlandse rijbewijs en het gebruik ervan in
het buitenland en in Spanje kunt u de volgende websites en instanties raadplegen: www.rijbewijs.nl of bij het
Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW):
Afdeling Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam Website: http://www.rdw.nl/
Bij verlies of diefstal van een Nederlands rijbewijs dient u voor de aanvraag
van een nieuw rijbewijs bij de Spaanse autoriteiten (DGT) een “verklaring van
vermissing Nederlands rijbewijs” te overleggen. Deze kan worden opgevraagd
via de RDW website.
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)
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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
13.00 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
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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
uur
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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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Allerlei
NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK N.V.C.B. nr. 2.
Thrillers.
Adler-Olsen J.
Baldacci. D.
Brown. Dan
Gerritsen. Tess
Leonard. Elmore
Levin. Ira
Maron. Isa
Robinson. P.
Sandford.John
Saviano. R
Straub. P.
Vermeer. S.
Vlugt. S.v.d.
Fantasie.
Paolini. Chr.

Romans.
Het Marco-effect.
Verlos ons van het kwaad.

Binet. L.

Brown. L .
Hartslag & Diagnose besmet. Cameron. K.
Big Dead ( humor),
Giscard d’Estaing.V.
Een kus voor je sterft
Heavey. Tara.
& De jongens uit Brazilië.
Heeffer. W.
Verboden verleden.
Nichols. L.
Stille blik.
O’Farrell. M.
Onder schot.
Gomorra.
Rohloff.A.
Een duister verleden.
Bon Bini Beach.
Sambeek.v.
Op klaarlichte dag.
Stockett. K.
Yerli. Nilgun.
Zusak.M.
Eragon.
Inferno.

HhhH ( spanning/ fictie met
oorlogshistorie )
De dansmeisjes van Lahore.

De hemel boven Afrika.
( waargebeurd/ spannend)
De prinses en de president.
De Ierse tuin.
Made in Havanna.
Een droom van een man.
De hand die de mijne vast
hield.
Verloren tij (waargebeurd/
gevangen in Turkije).
Bloed, zaad en tranen.
Een keukenmeidenroman.
De garnalenpelster.
De boekendief.

Met dank aan de gulle gevers/geefsters.
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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
Tel: 076-5213771 Fax: 076-5200991
E-mail: info@stoofass.nl
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Ik las in “EL PAÍS
Verenigd in vreemdelingenhaat.
Naar aanleiding van een commentaar van de hoofdredacteur van El País onder de titel
“Verenigd in vreemdelingenhaat”- het volgende :
Ik ga ervan uit, dat iedereen die dit leest, het met me eens zal zijn, als ik zeg, dat wij,
lezers en lezeressen, ieder land begrijpen die maatregelen neemt om illegalen te weren
– echte vluchtelingen niet meegerekend!
Met uit de hand gelopen situaties in deze, hebben we in ons eigen land immers ook de
nodige ervaring.
Dit thema van de “sin papeles”, zoals ze in Spanje genoemd worden, is actueel en
blijft actueel. Er zijn echter momenten, waarbij de actualiteit ervan weer toeneemt.
B.v. is dat het geval nu er binnen afzienbare tijd weer verkiezingen worden gehouden
– dit keer voor het Europees Parlement. (2014 : 22 t/m 25 mei)
Niet dat ik enthousiast word als ik lees, hoe in sommige Europese landen in de peilingen de ultra-rechtse partijen flink in aantal zetels stijgen.
In sommige landen zelfs zodanig, dat ze in aantal zetels alle andere (traditionele) partijen overstijgen. Nogmaals, ik sympathiseer niet met het gedachtengoed van deze
ultra-rechtse partijen. Waar dat toe kan leiden, hebben wij, Nederlanders, in de tweede
wereldoorlog ervaren.
Maar, zoals gezegd, ik begrijp de Europese landen, die illegalen liever kwijt dan rijk
zijn, wél
Zo bereidt Engeland, toch altijd een open natie en multi-raciaal ingesteld, een wet
voor, waarin wordt toegestaan om in het land een sfeer te creéren vijandig aan genoemde illegalen.
Frankrijk op zijn beurt wil zelfs een bepaalde niet-Franse groep van hun bevolking per
direct het land uitzetten.
In bedoeld commentaar van de hoofdredacteur ziet de man de gevolgen van een dergelijk anti-illegalen beleid al voor zich :
-de huisarts zal aan de patiënt eerst om zijn/haar papieren moeten vragen.
-de verhuurder zal de huurder eerst om de nodige documentatie vragen, alvorens z‟n
locatie te verhuren.
-de banken zullen geen lopende rekeningen verschaffen aan diégenen die geen officiéle
toestemming hebben om in hun land te verblijven.
-de priester zal eerst de identiteit verifiéren, alvorens een stel in de echt te willen verbinden..
Vervolg op pag. 39
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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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Vervolg van pag. 37

Het zijn in Engeland enkele van de gelanceerde maatregelen om te voorkomen, dat de
“sin papeles” toegang krijgen tot hun land en om hen die de overtocht overwegen
te ondernemen te ontmoedigen.
De Engelsen staan met dit soort van overwegingen aan de top qua maatregelen tegen
wat algemeen genoemd wordt :”xenofobie” ofterwijl : “vreemdelingenhaat”
Maatregelen die de hoofdredacteur in zijn commentaar omschrijft als “een tsunami”,
die echter zelfs de schipbreukelingen van Lampedusa niet zullen tegenhouden.
Een golf die ons doet huiveren, en waarvan we de politieke gevolgen niet kunnen overzien.‟
De schrijver van het artikel spreekt vervolgens de vrees uit, dat mét de stijging van het
aantal zetels in het Europees parlement van de ultra-rechtse partijen (in Griekenland de
UKIP – in Frankrijk Frente Nacional) de intolerantie t.a.v. illegalen, nóg sterker zal
stijgen.
De traditionele partijen voelen zich door de opmars van de ultra-rechtse partijen bedreigd en zijn vervolgens bang voor hun eigen positie……….
De vraag komt dan bij me op : voor wie zit je als parlementariér in het parlement?
Voor de belangen van hen die je gekozen hebben of voor je eigen belang?
De hoofdredacteur van El Païs sluit bij mijn vraag aan, als hij zijn bijdrage eindigt
met : “Het geeft me nóg meer rillingen als ik nadenk over deze vraag.
Of viert het individualisme ook hier hoogtij?
Joop Robbe

Ganzenbord voor Europagangers
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web

ontbijt, lunch en diner... heerlijke maaltijdsalades, baguettes, kleine
gerechtjes en hoofdgerechten op een geweldige locatie...
tegenover de haven van altea. ¡diferens....

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

www.peterroel and.com
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14

Dit voorjaar heb ik jou ontmoet
in de Atlantische Oceaan.
Ik herinner het mij nog heel goed,
het was bij volle maan.
Ik stond meteen in lichterlaaie,
je was wel vinnig … maar charmant.
Ik was voor zo‟n „maanvis‟ wel te paaien
dus op, naar het Verdronken Land.
Ik weet, dat toen je mij onderweg
vertelde
dat je mij heel aardig vond
en wilde trouwen in de Schelde,
het water in m‟n ogen stond.
Na een reis van vele weken
kwamen we in de Goudmijn aan.
We hadden er al naar uitgekeken
of er „Erehagen‟ zouden staan.
We zagen er twee en gek van zinnen
zwommen we daar tussen door.
Het feest kon eindelijk beginnen,
maar men stak daar toen een stokje voor.
De hele bruiloft viel in duigen,
tegenspartelen had geen zin
en met duizenden getuigen
dreef men ons het fuikgat in.
Heb je‟t ooit zó zout gegeten?
Ergens is er toch iets mis.
Heel de wereld mag nu weten
dat de weer ‟t einde is.

_______________________________
_

Chirurg
Radioloog

Onze polikliniek en thuiszorg werken
samen met alle Nederlandse
verzekeringen

Paul Asselbergs, Bergen op Zoom

__________________________
___________________________
6
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Alhama ecotienda

22

Ingeborg Posthuma

11

Annemiek Rood MCS

20

Inger van Dokkum

24

Bob Cats
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Interbureau

26

Buro thuiszorg

16

Kuiper verhuizingen
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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

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
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