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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

12.00

Ledenadministratie (o.a. inschrijven nw. leden)

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

De Windows computerlessen 10.00
Zijn weer gestart! voorlopig 11.00
alleen Windows 7 en MS
Word voor beginners.
13.00

12.30

Bibliotheek

13.00

Windows 7 en Word, computerles beginners.

16.00

Entertainment

13.30

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

18.30

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
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2012-2013

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 894 864
620 784 163
966 580 201
696 763 587
965 847 585
965 894 846
965 866 12

Margje v/d Linden
Gerrit Kruse
Jose Smit
Frank van der Swaluw
Ans Bijsterveld
Henk Lubbersen
Computers:
Ad Wolfs
Evenementen:
Anne Marie Doesburg Lanooij
Entertainment
Frank van der Swaluw
Gastvrouwen:
Carla Kruse
Greetje van den Berg
Ank Akkermans
Mary Robbe,
Hobby:
Marianne Heinsius
Instuifsoos:
Carla Kruse
Jeu de Boules:
Elly Schenk
Klaverjassen:
Els Reniers
Zangkoor
Janny van Dongen
Ledenadministratie:
Corrie v.d.Vlies,
Nel Arends
Spaanse les:
Contactpersoon Nel Arends
Docent: Hedwig de Jong
Tekenen/Schilderen wo: Els Reniers
Tekenen/Schilderen di: Margaret de Vree
Kuieren:
Vacant
Technische dienst:
Vacant
Voorzitter A.v.A:
Jose Smit
Team Redactie
Joop Robbe, Acquisitie, redactioneel.
John de Kievith, Samenstelling, Lay-out
Nieuwsbrief Email
redactie@nvcb.net
Ziekenboeg
Carla Kruse

965 846 674
966 875 762
965 866 128
966 866 608
965 844 067
966 864 632
672 556 782
966 881 630
966 881 630
965 844 067
966 867 333

965 882 173
965 846 674

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
Wanneer ik dit stuk bij de redactie van ons
nieuwsblad inlever zijn we het oudejaar aan
het afsluiten, en dan kijkt menigeen eens terug
op 2013, zo ook ik.
Voor velen was dit een bewogen jaar, waarin
er veel gebeurd is.
We werden weer regelmatig met de neus op
het feit gedrukt dat ons leven vergankelijk is.
Vooral aan het eind van het jaar passeren er vrienden, familie,
en gebeurtenissen regelmatig de revue.
Goede, gezellige, fijne en ook mindere leuke herinneringen, komen
dan naar boven dwarrelen in onze herinnering, je zou het een soort
Oudejaars conference kunnen noemen, op ons eigen beeldscherm!
Gelukkig komt er altijd weer een nieuw jaar, met nieuwe
mogelijkheden en ontwikkelingen .
Ik denk daarbij aan onze vele geweldige mensen, die een clubhart
hebben dat op de goede plaats zit.
Ik denk daarbij ook aan wat Wim Kan reeds zong;
Samen over de drempel! Daarbij denk ik niet aan ledenaantallen,
maar meer in gezamenlijk iets willen doen .
Samen vooruit kijken wat het jaar 2014 ons brengen zal, in ons
persoonlijke leven maar ook als vereniging!
Ik wens u allen een gelukkig en gezond nieuw jaar, en hoop dat op 5
januari 2014 nog eens persoonlijk te mogen doen, tijdens onze
nieuwjaarsreceptie
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Evenementen
Zaterdag avond
18 januari
is er weer een Supergezellige
BINGO, met mooie prijzen.
Iedereen is welkom ook
introducees
We beginnen om19.30u maar
de zaal is open om 19.00u.

Zondag 26 januari
Zijn alle leden welkom voor
een drie gangen

Italiaanse maaltijd
Aanvang : 13.30u.
Zaal open: 13.00u.
Inschrijven vanaf 6 januari.
Prijs voor Leden: € 7.50
Voor introducees € 8.50

21 Januari

Ladies Day!
Dinsdag 21 januari is het zover, dan hebben
we onze eerste Ladies Day!
We beginnen om 11.00 u. De zaal is open
vanaf 10.30 u.
Dus heren Let Op, alleen voor Dames!
Entree prijs voor leden: € 2.50
Voor introducees: € 3.50
Dit is inclusief koffie/ thee met gebak.
Er is tijdens deze dag de mogelijkheid voor
een lunch.
Er moet wel voor ingeschreven worden

Oproep!
Onze vereniging wil met
ons
kassasysteem
overschakelen naar
kassa´s op 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 of
John de Kievith
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Evenementen Kalender 2013
Evenementen Seizoen 2013 - 2014


















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

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

Nieuwjaarsreceptie
Wijbproeverij
Bingo !
Ladies Day!
Italiaanse Maaltijd
Lezing Inrene Goderij (zie ook pag.15)
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
Klopt het nog?
Binnenkort maken we weer een NVCB e-mailen telefoongids.
Graag willen we een gids maken die zo accuraat
mogelijk is.
Daar hebben we u medewerking voor nodig.
Bij de ledenadministratie ligt op maandagmorgen de huidige gids of een afgedrukte ledenlijst
waar iedereen de eigen gegevens kan controleren.

Hier een laatste bericht over de
entertainment en bowling van
het jaar 2013.
Vanwege de feestdagen zijn er tot
januari 2014 geen activiteiten
In deze sector te vermelden.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

In januari wordt er weer gestart
met het entertainmentgebeuren
en de laatste vrijdag van januari
gaan we weer bowlen.
als u dit leest zijn de kerstdagen en
het oud en nieuw al voorbij.
ik wil u desondanks al het goede
wensen,wat 2014 u te bieden
heeft.
een gezond en vooral voorspoedig
2014.

Redactie

Lieve groet F.E.M.van der Swaluw

Heeft u zelf de gids in bezit en zijn u fouten opgevallen meldt dat aan de ledenadmistratie!
Het gaat vooral om uw juiste naam, telefoonnummer en mailadres.

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 20,00
tot 23,00 uur voor alle N.V.C.B. leden.
zaal open om 19,30 uur
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten Tafeltennis en andere gezelschapsspelen
en natuurlijk onze gezellige Praattafel.
We hebben nu ook ¨LINE DANCING¨
op deze avonden.
Kom gezellig langs als u wilt, wij
begroeten u graag.
Carla Kruse.
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Thuiszorg op elk niveau:

966 805 714
24 uur per dag bereikbaar
Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging
Verpleegkundige hulp
Gespecialiseerde verpleging
Particuliere zorg
Rollator-Badplank-Bedverhogers –Toiletverhoger € 3,00 per week
Rolstoel € 12,00 per week
Ook verhuren wij vele andere hulpmiddelen zoals Douchestoelen – Postoelen
Antidecubitus matrassen Looprekken etc.
Ook kunnen wij u helpen met het huren of kopen van een Scootmobiel.

966 680 5714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor Avda.J.F.Zaragoza 6 Edif. Mariscal III 03500 Benidorm
Alicante España
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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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.
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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
Pagina 12
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Kwoondederbij
Meerderheid
Het woonakkoord is akkoord. Met 38 stemmen voor en 37 tegen kwam het deze
week door de 1e kamer. En de helft van Nederland heeft geluk en de andere helft
heeft pech. Zo is dat nu eenmaal geregeld onder het hoofdstuk democratie. De meerderheid heeft het voor het zeggen en de even grote minderheid hangt aan de laatste
mem. Met z‟n allen. Met z‟n allen. Een carnavalsliedje om in de polonaise het leed
te vergeten. Wellicht is de volgende uitslag om in februari het bier gratis te schenken onder de grote rivieren (het carnavalsakkoord) net andersom. Geven en nemen.
Nemen allemaal. Ook een carnavalsliedje. De wijs moet u er zelf bij verzinnen. En
uit ervaring weet ik dat het verstandig is – gezien het gevoelige gehoor – om zulks
met elkaar af te stemmen. Want eerlijk is eerlijk en eerlijk is vals. Zou ook een carnavalsliedje kunnen zijn, maar genoeg is genoeg. Maar er bestaat troost, ook het
pensioenakkoord is er door. Op dezelfde manier. Hadden ze gezegd…..het één
niet…dan het andere ook niet. Ook democratie. En dat heet dan weer wisselgeld. Zo
ziet u maar dat het in Nederland blijven, voor mij behoorlijk wat negatieve gevolgen
heeft. Ik word een zeur. Een echte zeverzak. Een echte Hollander. En u weet, veronderstel ik, dat al dat gedoe in Spanje niet voorkomt(?). Dat het gras bij de buren altijd groener is. En u bent een buur. En daar ben ik best een beetje jaloers op. Ik kom
maar weer vlug bij u in Spanje wonen.

Sjoemelen
Nu ik toch zo bezig ben met Hollander zijn. Die democratie van hierboven, zou dat
ook de oorzaak zijn van al het gesjoemel? Dagelijks lees ik de krant en ik overdrijf
maar een klein beetje als ik zeg dat op elke pagina kond wordt gedaan van gesjoemel. Op alle niveaus wordt tegenwoordig gesjoemeld. En allemaal weten we wat het
betekent, maar als het zo vaak voorkomt, vraag je jezelf af of jouw betekenis wel de
ware is. Sjoemelen, zo staat in mijn woordenboekje is simpel; - frauderen. Ook hier
denk ik te weten wat de betekenis is, maar ook hier vraag ik me af of dat nog wel
klopt. Frauderen (woordenboek) = oneerlijk handelen. Klinkt toch al een beetje
minder erg eigenlijk. Zoiets als een beetje ondeugend. Zo van; - is dat nou alles. En
daar lijkt het soms een beetje heen te gaan. En dat zit me behoorlijk dwars. Eerlijkheidshalve ben ik mogelijk toch een beetje calvinistisch grootgebracht. Maar door
de jaren heen zijn daar de ruwe kantjes wel van afgesleten. Ook mijn normen en
waarden besef is door de jaren heen een beetje bijgesteld. Best wel een beetje soepeler geworden. Met mijn tijd meegegaan. Maar die krantenartikelen maken mij toch
steeds meer een beetje kribbelig. Ik heb in mijn leven ook best een beetje creatief
met de bestaande regels omgesprongen. Wie niet. Maar altijd met een knipoog en ik
heb nog nooit iemand belazerd. En dat „oneerlijk handelen‟ zou ik zelf gewoon
misdadig bezig zijn willen noemen
Aart Krijgsman (ook te volgen op www.zestigplus.nl)
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Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen,
je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen”

GRATIS advies, hulp & begeleiding bij ernstige
ziekte, palliatieve zorg,
rouw & verlies, existentiële en/of andere problemen
Drs. Irene Godderij Tel: 682 463 744
Geestelijk Verzorger-WVGV©
Gecertificeerd Rouw- en verliesbegeleider
Landelijk Steunpunt Rouw (NL)

www.irenegodderij.nl / i.godderij@hetnet.nl
Aangesloten in Nederland bij LSR en de SKGV / In Spanje bij SECPAL en in Europa
bij EAPC

Eventuele donaties zijn bestemd voor het KWF kankerfonds in Nederland
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DE EINDIGHEID……….
Nog niet zolang geleden liep ik terug naar huis, weg gedoken in mijn jas door de onverwachte kou, toen ik plotseling bijna een schuiver maakte. Nog net op tijd kon ik mij
staande houden en op hetzelfde moment herinnerde ik mij het levensverhaal van een
cliënt, waar een noodlottige val voor een heel andere afloop zorgde. Terwijl ik verder
liep dacht ik erover na dat het leven aan een zijden draadje hangt. Waarom loopt het bij
de een slecht af? Waarom valt de ander die opstaat en verder loopt?
Waarom? Vragen over………… op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd? Vragen
waar we geen antwoord op krijgen, maar die ons toch wel bezig kunnen houden. Mij in
ieder geval wel en ik heb er mijn vak van gemaakt. Vragen over de eindigheid van het
leven.
De eindigheid van het leven daar denken we meestal niet graag over na. Toch ontkomt
niemand van ons aan de eindigheid van het leven. Denkt u er wel eens over na? Of juist
liever niet? Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. Vele filosofen, schrijvers,
dichters, filmmakers, kunstenaars en anderen hebben zich al sinds mensenheugenis
bezig gehouden met dit thema.
Als vrijgevestigde geestelijk verzorger kom ik bij mensen waar het noodlot heeft toegeslagen. Of bij mensen die een onheilspellende boodschap hebben gekregen. Of bij
mensen die ernstig ziek zijn. Dan kunnen levensvragen plotseling een grote rol gaan
spelen. Gevoelens van angst, verdriet, woede, schuld, vergeving, steken de kop op en
soms weten mensen zich geen raad met de situatie. Dan is het goed om hierover te praten, met familie of met vrienden. Of met een geestelijk verzorger, die u professionele
hulp en ondersteuning kan bieden. Of om alleen maar uw verhaal te vertellen, zodat uw
gemoed weer wat lichter wordt.
Niemand van ons blijft gespaard voor verdriet en het spreekwoord luidt niet voor niets
„gedeelde smart is halve smart.‟ Want als je over je problemen praat dan kun je ze beter verwerken. En dat hoeft niet alleen over de eindigheid van het leven te gaan.
Maar wel over hoe je na een val weer kunt opstaan en verder kunt gaan.
‘Je kunt de vogels van verdriet niet verhinderen over te vliegen, je kunt ze slechts verhinderen zich te nestelen’.
Drs. Irene Godderij (gratis gespreksbegeleiding)
Geestelijk Verzorger, aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister GV (SKGV)
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Het gesprek
In gesprek met.
Er zijn bij de NVCB leden, die al jaren lid zijn. In dàt
geval is het logisch, dat je dan in de loop der jaren heel
veel contacten hebt gelegd.
Ook ken je dan al vele mensen bij naam. (meestal de
voornaam).En als je dan ook nog in die jaren een of andere
functie binnen onze vereniging hebt vervuld, dan zul je
nóg meer mensen bij naam kennen.
Deze inleiding had ik nodig om U te zeggen, dat ik veronderstel, dat U het echtpaar waarmee ik
dit keer het gesprek voerde, hoogstwaarschijnlijk niet zult kennen.
Ik sprak n.l. met Hans en Greetje van den Berg. (Greetje is onze nieuwste gastvrouw) Mocht U
ze inderdaad niet kennen, ze zijn ook pas sinds februari 2013 lid van de NVCB.
Hans en Greetje kennen elkaar sinds november 1963. Ze leerden elkaar kennen op de
kathechesatie in Leiden.
Greetje werkte destijds in Voorschoten bij de kinderbescherming en Hans als HTS-er weg- en
waterbouwkunde in Den Haag.
Hans wilde op een gegeven moment naar Australië. „t Was februari 1964. Hij kwam terecht in
Geelong. Een stad gelegen aan Australisch Zuidkust, in de driehoek Sydney – Melbourne –
Geelong.
Hij vertrok vanuit Nederland samen met 60 goed opgeleide jongeren om er als ingenieur het
bouwen van een haven in Geelong te begeleiden.
Greetje bleef in Nederland achter. Ze mnaakte haar studie “Kinderbescherming” af aan de
Sociale Academie in Den Haag.
In november 1965 trouwden ze in Voorschoten om vervolgens, precies 1 week nà de
huwelijkssluiting, samen te vertrekken naar Australië .
Daar werd hun dochter Sandra geboren. Ze huurden er een huis en Greetje ging werken als
vertaalster bij een marketingbureau in Sydney, terwijl Hans er een baan vond als ingenieur.
Hun verblijf in Australië duurde 2 ½ jaar en in 1968 keerden ze per vliegtuig terug naar hun
vaderland. Niet rechtstreeks,maar via allerlei stops, genoten ze van hun terugtocht.
Hans ging werken bij “Continental Engineering” , een dochteronderneming van “WerkspoorAmsterdam”. Zijn kennis, opgedaan in Australië, kwam hem nu goed van pas.
Ze vonden een huurhuis in Zwanenburg (tussen Haarlem en Amsterdam), waar in 1969 hun zoon
Ronald werd geboren.
Ze woonden er tot begin 1970, waarna ze in Alphen aan de Rijn een huis kochten.
Intussen veranderde Hans van werkgever “Stone and Webster”, een Amerikaanse firma en werd
in 1979 overgeplaatst naar Houston- Texas.
De kinderen waren inmiddels 10 en 13 jaar.
Nà aankomst in Amerika gingen ze direct naar school en met enige trots vertelt Greetje :”En
binnen 3 maanden spraken ze vloeiend Engels”.
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Rasechte globetrotters, het gezin Van den Berg. Evenals trouwens hun ondernemingsgezinde
ouders : Bij Greetje, geboren in het zee-arme Zuid-Limburg, Hans geboren in de waterrijke
omgeving van Leiden. Het reizen zat hen in het bloed : de wereld was hun leefgebied.
Dus : van vreemden hadden beiden het niet. Ook Greetjes moeder was zéér reislustig. Bij Hans
thuis waren ze honkvaster, hoewel ze qua belangstelling voor de wereld om hen heen, zeer zeker
internationaal georienteerd waren.
In Amerika bleven ze wonen van 1979 tot 1993. Hans was inmiddels 55 jaar en hij slaagde erin
een goede pensioen te regelen.
Dochter Sandra trouwde in 1993 met een Amerikaan, die stage liep op de Landbouw Hoge
School in Wageningen.
Momenteel is ze werkzaam als epidemioloog. Als zodanig doet ze onderzoek op het gebied van
suikerziekte en obesitas op de universiteit in Texas, afdeling “Healthpromotion”
Zoon Ronald (44) woonde zelfstandig. Momenteel is hij werkzaam als “Ocean Engineer” in
Seatle en worden er onder zijn leiding gigantisch grote schepen gebouwd.
Hans en Greetje zijn dus echte waterliefhebbers. Hun gehele gezamenlijke leven hebben ze al
een zeilboot gehad. Geen wonder dus dat ze de kneepjes van het “vak” inmiddels goed
beheersten.
En dus, gepensioneerd en méér vrije tijd, kopen ze dan ook een grote zeilboot. (Hans had zijn
eerste zeilboot al op 14/15 jarige leeftijd)
Om de boot uit te proberen , ging vanuit Amerika, de eerste tocht naar de Bahama‟s. (tegenover
Florida aan de Oostkust) Ze waren een heel jaar onderweg en zó werd de boot hun thuis.
In januari 1995 begon dan eindelijk hun eerste echte, grote tocht, die duurde tot 2011. Allerlei
landen werden bezocht : Porto Rico, de Caribbean, Curacao, Dominicaanse Republiek enz. Zoals
reeds vermeld : echte globetrotters.
Zó waren ze b.v. in 2001 weer in Amerika , in 2004 gingen ze met de boot naar Florida om van
daaruit het Middellandse Zeegebied te bevaren.
Ze bezochten in Italië Savona, een stad gelegen aan de Golf van Genua; Griekenland, Turkije,
Tunesië en weer naar Italië.
Vanuit Genua ging de tocht naar de Caribbean, naar Martinique.
In deze “vaarperiode” bezochten Greetje en Hans als regel hun kinderen en kleinkinderen in
Amerika 2x per jaar. Die waren intussen volkomen “veramerikaniseerd” en bezitten allen ook de
Amerikaanse nationaliteit.

En nu wonen Hans en Greetje , zoals bekend, in Spanje.waar ze via hun vriendeen uit
Houston terecht kwamen. Die kochten n.l. een huis in Andalucía en zó is het gekomen!
De boot werd verkocht en het eerst woonden ze in Mojacar, een stad even ten Noorden
van Almeria, aan de kust, tot februari 2012. Op 15 december van datzelfde jaar
verhuisden ze naar Altea. “En daar wonen we nu nog”, zegt Greetje, “best al lang
hè?”...........
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Ze werden beiden lid van de NVCB, Greetje werd gastvrouw, zoals al gezegd, en
samern wandelen ze op zaterdag.
En zó keert ook hier dan toch de rust terug in dit bruisende leven, hetgeen beiden
verklaren met de opmerking :”We zijn ouder geworeden, hè”. “De behoefte aan rust
werd groter”.
En zo genieten ook Hans (75) en Greetje (72), evenals wij allen, van het heerlijk
zonnige en prachtige Altea, hier aan de Costa Blanca.
En als ik tenslotte vraag :”Maar kriebelt het nog wel eens?”, is hun glimlach voor mij
een duidelijk antwoord.
Greetje voegt er nog aan toe :”Als ik al die zeilboten hier zie, dan ben ik toch echt blij,
dat ik nu vaste grond onder de voeten heb” “Het was fantastisch, niemand kan ons die
geweldige ervaringen afnemen,
maar nu is het goed”
Hans en Greetje, bedankt voor
dit voor mij indrukwekkend
levensreisverslag.
Joop Robbe
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Allerlei
Winterfair weer met een prima resultaat!
Woensdag 4 December hebben een aantal afgevaardigden
van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca een bezoek
gebracht aan een van de kindertehuizen van Emaus.
Carole Saunders van de Amigo's de los ninos de Emaus was
daarbij ook aanwezig.
De tijdens de Winter Fair van 24 November j.l. ingezamelde
goederen, zoals voedsel, speelgoed, kleding , luiers en beddengoed zijn op deze dag overgedragen.
Voor het ingezamelde bedrag ( ruim € 1300.00 ) gaan enkele
leden mee als er vers voedsel gekocht gaat worden. Het geld
bedrag wordt zo doende niet rechtstreeks over gedragen,
maar wordt besteed voor verse producten, die noodzakelijk
zijn voor de maaltijden van de kinderen.
De NVCB hoopt hiermee een steentje bij te dragen om het
leventje van de 28 kinderen in het tehuis in Altea wat aangenamer te maken.
Wij willen bij deze iedereen die hieraan een bijdrage geleverd
heeft, namens de verzorgsters ,en de kinderen heel hartelijk
danken voor uw donaties.
Anne Marie

De NVCB-delegatie die het resultaat van de akties kwam overhandigen
in het kindertehuis.

Dit wil ik even kwijt.
Vandaag 24 november winterfair
bij de NVCB.
Ik kom daar om ongeveer 10.30
uur aan, het begint al op de
N332 daar staan twee mannen
klaar om het parkeren in goede
banen te lijden. Er wordt mij een
plekje aangewezen om auto te
parkeren. Buiten valt mij al op
dat het er geweldig uit ziet. Alles
in de kerst stemming ook binnen
ziet het er heel mooi uit. Normaal blijf ik maar een uurtje en
kom dan later op de middag
terug om mijn wederhelft op te
halen. Deze keer besluit ik om te
blijven tot het einde. Ik heb dus
alle tijd om eens goed om mij
heen te kijken. Het valt mij op
dat er een groot aantal vrijwilligers zijn om van alles en nog
wat doen, dat zijn de mensen
die zichtbaar om het maar zo te
zeggen aan het werk zijn. Dan is
er nog een groep onzichtbare
die ook behoorlijk bezig zijn.
Denk aan de mensen in de
keuken.
In een periode waar de ”slogan
ieder voor zich, en God voor ons
allen” de gemiddelde mentaliteit
is, is dat natuurlijk geweldig.
Ook realiseer ik me dat de kabouters de dagen voor de fair
niet alles hebben geregeld en
opgebouwd, maar dat ook daar
de nodige handjes uit de mouwen gestoken zijn. En maandag
morgen alles weer spik en span
is voor andere activiteiten.
Ik vindt het echt geweldig wat
daar is neergezet.
Dat is wat ik even kwijt wilde.
Naam bij de redactie bekend
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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
Zes dagen per week geopend - ´s Woensdags gesloten!
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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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Computerclub
Veilig met de computer bankieren?
We vinden het zo gemakkelijk, even inloggen bij onze bank en regelen al onze betalingen. En het wordt ons steeds maar makkelijker gemaakt; hebben we op de computer
nog speciale transactiecodes of de numerator nodig, met de speciale bank-app´s op
onze computertablet kunnen we met enkele codecijfers direct internationaal bankieren!
Duidelijk is wel dat crimineel ingestelde figuren dat al lang in de gaten hebben , op
alle mogelijk manieren wordt geprobeerd
ons van onze spaarcenten te ontdoen.
Tot nu toe waren de banken redelijk soepel
met het vergoeden van de schade, maar
kennelijk loopt het spuigaten uit en ook de
banken moeten bezuinigen dus worden de
risico´s meerr naar ons, kwetsbare klanten
doorgeschoven.
De banken hebben gezamenlijk regels opgesteld waaraan de klanten aan moeten
voldoen wil men bij computerfraude nog
iets van de gestolen spaarcenten terugzien.

Het mooie van internetberoving is dat je tot
op hoge leeftijd door kunt blijven werken!

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) komt dus binnenkort met vijf
veiligheidsregels die voor iedere bank geldt. Deze regels klinken vrij algemeen, maar
zijn zo strikt gesteld dat het eigenlijk banken al snel een mogelijkheid geeft om niet te
betalen.
Houdt u aan 5 regels of u kunt fluiten naar uw geld
Hier volgt nu een bespreking van de 5 regels in het kort:
1. Houd uw beveiligingscodes geheim
Dat klinkt heel logisch, het betekent wel dat al uw codes die u gebruikt voor het
internetbankieren volledig geheim moeten zijn. U mag de codes dus niet opschrijven.
En de codes mogen niet te makkelijk te raden zijn. In de praktijk blijkt alleen al dat
zo'n 27% van door de gebruiker gekozen pincodes erg makkelijk te raden valt. Maar
liefst 11% van de gekozen pincodes is "1234" (DataGenetics).
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt
Belangrijk hierbij is, controleer of u de bankpas nog hebt. Als u in het buitenland bent,
en u verliest een pas dan zal u waarschijnlijk binnen 24 uur de moeten blokkeren. Dit
zijn de regels die gelden voor veel creditcards. Als u langer wacht kan de bank zeggen
dat u nalatig bent geweest.
Vervolg op pag. 24
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3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw
bankzaken
Een goede beveiliging lijkt redelijk, maar wanneer is de beveiliging goed genoeg? Op
internet waren juist op dit punt veel kritiek (zie daskapital.nl, webwereld.nl). Het
betekent in ieder geval dat als Microsoft volgend jaar de ondersteuning voor Windows
XP staakt, u toch echt een nieuw besturingssysteem zal moeten kiezen. En, niet
iedereen gebruikt nog een firewall of virusscanner. Vooral op mobiele toepassingen
schieten de meeste gebruikers te kort. Je moet een virusscanner op je mobiel of tablet
hebben en het apparaat moet beveiligd zijn. (en dus ook met een wachtwoord dat niet
gemakkelijk te raden valt).
4. Controleer uw bankrekening
Dit klinkt redelijk, maar u dient wel bij internetbankieren iedere 2 weken alle
afschriften te controleren. Dit lijkt niet een redelijke eis. Als je een papieren overzicht
ontvang heb je namelijk na het overzicht nog twee weken. Je kunt met een papieren
overzicht betalingen dus veel later nog terugdraaien. Vergelijkbaar geldt het met een
gebruik van een creditcard. Ook dan krijg je meestal 2 weken na het afschrift de tijd
om het te betwisten. Maar de transacties van een creditcard kun je ook voor het tijdstip
van afschrift inzien. Het roept dan ook vraag op, of deze regel bij het gebruik van
creditcards niet tegenstrijdig is.
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op
Uiteraard is het bij twijfel of diefstal altijd het beste om direct de bank te bellen. Hoe
eerder, hoe beter. Maar wat bedoelt de NVB met direct? Is dat binnen 24 uur? of 48
uur? Daarnaast vermeldt de NVB dat de bank dan uw rekening blokkeert. Betekent dat
de schade ook voor dit moment wordt vergoedt? Waarschijnlijk geldt dan het eigen
risico.
Coulance van de bank, bij kleine overtreding?
Uiteraard zal niet iedere bank werkelijk bij een kleine overtreding niets vergoeden. Als
u onredelijk bent behandeld, dan kunt u de kosten aanvechten.
Heeft u twijfels of u aan de vijf regels van de banken voldoet, kom gerust even naar de
computerclub voor advies. We kunnen bekijken of uw beveiliging voldoet.
Bijvoorbeeld of uw computer van de laatste updates is voorzien voor het besturingssysteem of virusprogramma.
Maar het belangrijkste blijft toch dat u nooit ingaat op officieel uitziende mailtjes of
allervriendelijkste telefoonjuffrouwen. Bedenk: bij twijfel nergens op ingaan!
John de Kievith
bronnen:
Bankervergelijking
Daskapital
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Schilderen
Woensdagmorgen, Schilderen!
Wat heerlijk om van zo veel schilders te horen hoe leuk ze het vinden om naar de
schilderclub te gaan. Elk jaar houden we een expositie en het thema voor dit jaar was al
vroeg bepaald. Een paar enthousiaste deelnemers wilden graag dieren als thema.
Terwijl anderen er eerst echt tegen aan hikten. Toch is het juist de uitdaging om iets
anders te schilderen dan je normaal doet. Dat blijkt wel weer. In eens is iedereen met
een dier bezig en ze zien het ook helemaal zitten. Rond om mij zie ik een realistisch
schilderij van een lievelingshond en een abstract dier. Een koe of andere
boerderijfiguren in welke vorm dan ook. Het blijkt toch wel een lievelingsthema te
zijn.
Fantasie is er genoeg in de groep. Afgelopen
week toen we aan de koffie zaten, zagen we
door het raam boven de koffiemachine, een
helicopter recht op ons afkomen. We dachten
dat één van de leden even afgezet werd bij de
club, maar we zagen niemand komen. We
waren al druk aan het schilderen en het
incident wat vergeten, toen er weer een
helicopter landde bij het bedrijf wat auto's
verkoopt naast de club. Toen hoorden we van een laatkomer dat ze in een file had
gestaan en dat er overal politieauto's waren. Er werd blijkbaar iemand gezocht. Degene
is gelukkig niet bij ons binnen gekomen. Je zal zien dat hij geen schilderinspiratie had
op dat moment. Misschien wel een spannend leven, maar wij zijn niet jaloers. Wij
hebben genoeg aan de uitdaging om een schilderij te maken. We hebben niet meer
gehoord hoe het is afgelopen. We zijn in alle rust verder gaan schilderen.
Ria Philips

Voor in uw agenda 15 en 16 maart weer Expositie Schilderen.
Pagina 25

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Januari 2014

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.

Het Consulaat wenst alle leden van de
NVCB en overige lezers van
dit blad een gezond 2014 .

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)

Evenementen

High Tea, gezellig en heel lekker!
Voor het eerst heeft de NVCB een Engelse ¨High Tea¨ gehouden.
Onze NVCB-keukenprinsessen hadden zich weer flink uitgesloofd!
De vele hapjes, pasteitjes en taartjes waren haast te mooi om op te eten.
Gelukkig konden de gasten de verleiding niet weerstaan, er is niet veel overgebleven.
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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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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. 3.
Romans.
Abdelhamid.E.
Albquaeen. N.K.
Bellil. S.
Blumencron. M.
Coelho. P.
Coelho. P.
Frederiksson. M.
Giphart. R.
Mankell. H.
Mankell. H.
Mankell. H.
Holden. K.
Ondaatje. M.
Paver. M.
Siebelink. J.
Steel. D.
Blaauw.J.A.

Thrillers.
Ik vocht voor mijn kinderen.
Verboden liefde.
Ontsnapt uit de hel.
Portret van Alja.
De winnaar staat alleen.
De Zahir.
Het mysterie.
Troost.
Diepte.
Italiaanse schoenen.
Tea-Bag.
Onder mijn huid.
De kattentafel.
De tand van de slang.
Het lichaam van Clara.
Erfenis.
Plaats delict: Nederland.
Reconstr. 7 Moordzaken.

Berry. S.
Cook. R.
Child.Lee.
Dahl. K.O.
Deaver. J.
Eschbach. A.
Harris. R.
Kuik.H.
Mc. Nab. A.
Mc.Nab. A.
Meyer. D.
Roberts. N.
Robotham. M.
Stroud. C.
Tracy. P.J.
Verhoef. E.

De erfenis van de tempeliers.
Terminaal.
Tegenspel.
De vierde overvaller.
De slaappop.
Het Messias mysterie.
Imperium.
Ontvreemd.
De verrader.
Crisis Four.
Orion.
Verhalen van de nacht.
Het verlies.
De Cuba-connectie.
Dodenrit.
Rendez-vous.

Met dank aan de gevers en geefsters.
------------------

Bridge
Inmiddels zijn we alweer in een nieuw jaar beland en ik wens dan ook alle bridgers, en
natuurlijk ook de overige leden van de NVCB, een goed en gezond 2014.
.
Wij kunnen terugkijken op de jaarlijkse Kerstdrive, gehouden op 10 december 2013.
Met de opkomst van 54 leden en 2 nieuwe leerlingbridgers hadden we een volle bak en
de stemming was opperbest. Dit mede dankzij de lekkere hapjes, die
Rietje met zus Bep voor ons hadden gemaakt. Ook de bitterballen en minifricandelletjes van Ben gingen er in als koek. Dit jaar waren er geen prijzen te behalen,
daar de afdeling Bridge het prijzengeld heeft gedoneerd aan de stichting Emaus. Echter
dankzij een sponsor, die beslist anoniem wil blijven,
ging iedereen met een originele kerstkandelaar naar huis, wat enorm gewaardeerd
werd. Sponsor ontzettend bedankt !
Door dit alles en de grote inzet van de ¨bardames¨ en de wedstrijdleiding kunnen wij
terugkijken op een geslaagde en gezellige middag.
Ik wens jullie voor het komende jaar veel bridge plezier,
José Smit
Voorzitter
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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
Elke dag staat er op de laatste pagina van El Païs een intervieuw te lezen. Zij die geíntervieuwd
worden, zijn mensen van “all over the world”, met allerlei beroepen en daardoor met zéér
interessante invalshoeken.
In El Païs van zaterdag 9 november 2013, wordt aandacht gevraagd voor het probleem van de
werkloosheid onder jongeren. Méér dan 50% van de Spaanse jongeren is werkloos.
Veel van deze jongeren zijn naar het buitenland “gevlucht”, omdat zij er niets voor voelen ook
tot het Spaanse legioen der werklozen te behoren
Op genoemde datum een intervieuw met Eric
Labuske – zo‟n jonge Spaanse werkloze.
De 25 jarige werkloze Spaanse jongeling vertrekt
naar Parijs en binnen zeven dagen vindt hij werk
als recepcionist in een vier sterren hotel met een
salaris van 1700 euro per maand.
In Spanje verstuurde hij 200 sollicitatiebrieven,
zonder ook maar op één antwoord te ontvangen.
Geboren in Madrid (1988), studeerde Eric
toerisme. Hij spreekt vijf talen en leeft nu dus in
Parijs.
“Ik ging niet weg, ik vluchtte”, zegt Eric., zoals zovele Spaanse jongeren zijn voorbeeld
volgden, verdreven door de crises in hun land.
Alle voor werk naar het buitenland gevluchte Spaanse jongeren hebben zich verenigd, om zich
zodoende te verzetten tegen deze wijze van gedwongen vlucht.
Wij realiseren ons, aldus Eric, dat er vele Spaanse emigranten zijn die hun land vanwege de
werkloosheid hebben moeten verlaten.
Het gemeenschappelijke onder ons allen is dus het feit, dat het vertrek “gedwongen” was. Hier in
Spanje was/is voor deze groep jongeren geen toekomst.
In Parijs is Eric lid van de Spaanse groep, die in hun moederland werkloos waren. D.m,.v. de
hedendaagse technische mogelijkheden zijn we wereldwijd met elkaar verbonden-. We
organiseren protestacties, die ook de Spaanse president Rajoy bereiken.
Wat ons als wereldwijd opererende organisatie nog ontbreekt, verzucht Eric, zijn eveneens
wereldwijd gevestigde woordvoerders, die op hún plek in hún land kunnen opkomen voor onze
belangen. Momenteel functioneren we nog té veel op persoonlijke titel.
Op dit moment is Eric weer even terug in zijn geboorteland Spanje, in Barcelona om precies te
zijn. Hij is aanwezig als vertegenwoordiger van zijn in Parijs gevestigde organisatie
De Universiteit “Oberta de Catalunya” (UOC) organiseert er een studiebijeenkomst
over :”Mogelijkheden van de hedendaagse technischre middelen voor de naar het buitenland
geëmigreerde (en dus gevluchte) Spaanse jongeren” . Precies een kolfje naar zijn hand.
In de Spaanse kranten wordt gesproken over het voorbij zijn van de recessie. (“España ha salido
de la recesión”) – een economische term, gebaseerd op cijfers. “Ik ken de cijfers niet en ze
interesseren me ook niet. En volgens mij interesseert het geen enkele Spanjaard.
Vervolg op pag. 38
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Het is een kreet, méér niet. Wat mij interesseert, en mét mij alle werkloze Spaanse jongeren, is
de vraag : Hoe vinden wij, jonge mensen, die voor ons land dé hoop voor de toekomst zouden
moeten zijn, hoe/waar vinden wij werk? Wie de jeugd heeft, heeft toch de toekomst?.......
De werkloze jongeren (en àlle werklozen) willen weten, hoe we kunnen blijven eten, zonder de
vuilnisbakken af te moeten stropen. Wat een schande voor ons land”.
“En dàn te bedenken, vervolgt Eric, nóg méér verontwaardigd, zijn verhaal, dat de Spaanse
minister van Arbeid Fatima Báñez, ons naar het buiternland gevluchte werkloze jongeren
aanduidt met de term “Movilidad Exterior” – vrij vertaald : een beweging richting buitenland.
Voor Eric een aanduiding die voor hem voelt zoiets als : “ach, weer zo‟n beweging”.
Natuurlijk kunnen wij jongeren, aldus Eric, naar het buitenland gaan om te werken, maar dat is
dan een optie, geen verplichting, waarover ik het hier heb, aldus Eric, want een verplichting, dàt
is het voor ons nú!
De schuld zoekt Eric bij de Spaanse regering. Vanaf 2008 zijn er, zo meldt hij, 700.000
Spanjaarden wegens werkloosheid gevlucht naar het buitenland.
Met onze organisatie willen
wij aandacht vragen voor ons
probleem, zodat ze naar ons
luisteren, i.p.v. hun eigen
zakken te vullen, zo zegt
Eric..De Spaanse regering
heeft in onze studie
geïnvesteerd en de vruchten
daarvan plukken ze in
Frankrijk, Duitsland,
Australië enz.
Te zot voor woorden.

Je hebt gelijk,
lange dagen, hard werk en
slecht betaald, maar wij
zijn zeker van werk!

Mijn vlucht naar het buitenland is traumatisch voor mijn familie, vervolgt Eric. En toch, op dit
moment denk ik er niet over om nu definitief naar mijn geboorteland terug te keren.. En ik ben
niet de enige die zó denkt. We geloven n.l. niet, dat we in Spanje op korte termijn werk zullen
vinden en àls er al werk is, is het :
-een (werk)plek op basis van een beurs
- een plek zonder salaris
- een plek met slechte arbeidsvoorwaarden.
.Wat een land - wat een land - waar dit allemaal maar kan
Joop Robbe
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Wij willen het beter
-Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
-Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
-De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
-Buro Thuiszorg S.L. is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.burothuiszorgmontebello.com
burothuiszorg@gmail.com
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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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Ik lag met jou in hetzelfde bed.
We sliepen wel rechtop.
Jij stak er net wat bovenuit,
vandaar jouw blauwe kop.
‘k Was stapel op jouw lange lijf,
dat mag je nu best weten.
Ik vond jou echt een reuze-wijf:
gewoon om op te vreten.
Laatst droomde ik de hele nacht
aan één stuk door van jou.
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit,
omdat ik van sleepasperges hou.
Plots werd mijn droom heel bruut
verstoord:
ik bloeide aan m’n kuiten.
We werden allebei vermoord
door zo’n hovenier …van Nuyten.
We werden in een kist gelegd
en spoedig daarna gewassen.
Mijn rug was krom, de jouwe recht,
jij werd dus Eerste Klasse.
Wat wreed toch van zo’n hovenier
ons zó uiteen te rukken.
‘k Heb jou daarna nooit meer gezien,
want ik lag bij de stukken.

_______________________________
_

Chirurg
Radioloog

Onze polikliniek en thuiszorg werken
samen met alle Nederlandse
verzekeringen

Weet je wat ik het gekke vind?
’t Is eigenlijk heel stom:
terwijl óns leven in de grond begint,
is dat bij de mens net andersom.
Paul Asselbergs ©

__________________________
___________________________
6
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