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Hét adres voor kachels en haarden







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

Tel./Fax. 965 843 009
www.dirksmit.com
www.dirksmit.com
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Maandag

10.00

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 10.45
alleen Windows 7 en MS
Word voor beginners.
13.00

12.30

Bibliotheek

11.45

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

19.30

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

10.30

11.30

iPad beginners (benedenzaal)

12.00

13.00

iPad apps workshops

14.00

19.00

Bridge

19.00

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 2014

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 894 864
665 298 437
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
In een gezelligheidsvereniging vereniging als
de onze, is het heel belangrijk om informatie,
welke tijdens de nieuwjaarsreceptie in de
toespraak wordt vermeld, bij zoveel mogelijk
leden bekend wordt.
Doordat er veel belangrijke informatie in deze
toespraak zit en die bestemd is voor alle ruim
370 leden, is de toespraak ook op onze website geplaatst en per
email verstuurd. Van groot belang is het dus dat uw email adres
goed in het nieuwe telefoon-emailboekje is vermeld.
Uit de vele positieve reacties is inmiddels wel duidelijk dat veel
leden blij zijn met de toegezonden informatie.
Het is duidelijk dat de toename van leden ook consequenties heeft
voor het parkeren, en in de huidige vorm is de parkeerplaats te
klein,vooral op de maandagmorgen inloop.
Er wordt aan een plan gewerkt, om ten eerste, anders te parkeren en
ten tweede, er plaatsen bij te maken.
De eigenaar Wim Kop heeft hiervoor zijn fiat gegeven. Het plan zal
in een werkgroep en in het bestuur worden besproken.
Er is een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Alfaz del Pi,
met het verzoek de gaten aan de rand van de Carretera N332 op te
vullen, waardoor de op en afrit veiliger wordt.
Wat is het eigenlijk fantastisch dat waar in ons thuisland menigeen
op onze leeftijd al achter de geraniums zit, onze vereniging steeds
weer leden heeft die zich in willen zetten om het geheel te runnen.

Anne Marie Doesburg lanooij
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Mededelingen
Aankondiging:
Zondagmiddag 23 Februari
Is er weer gelegenheid om gezamenlijk van een Maaltijd
te genieten
( tot 50 pers.)
Er moet wel worden inschreven voor de 21' Voor meer info zie de flyers in ons gebouw.

@fdeling computers
Cursus beginners
Betreft Windows 7

CURSUS GEVORDERDEN,
WINDOWS 7,
PROGRAMMA WORD,
HET LINT

Beginners
Bent u echt een beginner of weet u
weinig van uw pc,
schrijft u zich dan in via de
computer@fdeling.
U leert met verschillende knoppen om
te gaan die het meest worden gebruikt.
Bijvoorbeeld tekstverwerken, mappen maken en daarin opslaan, leren
met de muis te werken etc.
De cursus start op 3 febr.2014, op de
maandagmorgen van
10.45 uur tot 11.45 uur.
Presentatie: Trudy Visser

Deze cursus start op 03 februari 2014
op de maandagmorgen van 12.00 uur
tot 13.00 uur.
Heeft u de beginners- en gevorderdencursus gevolgd, dan is het nu tijd om
hier ook echt iets mee te gaan doen.
We behandelen verschillende onderwerpen en wel datgene wat vaak voorkomt, bijv. het comprimeren van uw
afbeeldingen. Deze moeten immers
worden verstuurd via uw email.
Automatisch een datum instellen en uw
adresgegevens bij een officiële brief.
Het uitbreiden van tekstverwerken,
afbeeldingen bewerken etc.
Bent u nieuwsgierig geworden schrijf u
dan in voor deze cursus. Boven, op de
computerafdeling hangt een inschrijfformulier.
Presentatie: Trudy Visser
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Evenementen Kalender 2013
Evenementen Seizoen 2013 - 2014













6 Februari
9 Februari
23 Februari.
28 Februari
1 Maart
2 Maart
10 Maart
15 Maart
16 Maart
23 Maart.
20 April
26 April.

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

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.

Uitvoeringen Entertainmentgroep
28 febr. en 1 en 2 maart.
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
Kaartverkoop vanaf
maandag 27 januari
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Evenementen
Van de Biljart-tafel.

Bowling en Entertainmentnieuws,

De biljart-afdeling houdt op dinsdag 11
maart hun jaarlijkse gezamenlijke diner.
Waar dat plaats zal vinden kunnen we
nog niet vertellen, maar daar wordt driftig naar gezocht.
We laten U het zo snel mogelijk weten.

In verband met de uitvoering van de
Entertainmentshow op 28 febr. en 1 en 2
maart '14 heb ik besloten om de
bowlingmiddag, in januari en februari
één week te vervroegen, dus worden
deze data 24 januari en 21 februari.
De show must go on en dit gebeurt dus
op bovenvermelde data.
Er zit bij de repetities, een voortdurende
opwaartse lijn in, de ''artiesten'' hebben
er zin in.

Floor, Bram en Leen.

Biljart competitiedag
Wij willen graag dit jaar weer de
competitie op Zaterdag 22
Februari houden.
Beneden in de grote zaal zal voor koffie
en een broodmaaltijd gezorgd worden,
ook na afloop wordt daar de prijzen
uitgereikt.
voorzitter: Gerrit Kruse

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.

Wij hopen er weer een spetterende
uitvoering van te maken.
De kaartjes kunnen al vanaf 20 januari
besteld worden, bij Ank Akkerman en de
kosten zijn € 5,00 voor leden en € 6,50
voor niet-leden.
Let op,de show zal, op de uitvoerende
data, beginnen om 19.30 (zaal open om
19.00 uur) en de pauzes zullen tussen de
kaders door, 15 minuten bedragen, dit
om te voorkomen dat het te ver uit zal
lopen.
Dan nog een mededeling betreffende het
klaverjassen, om persoonlijke
redenen,heeft els reniers
mij gevraagd om het klaverjassen van
haar over te nemen en vanaf 6 januari
ben ik, samen met martha hamersveld,
deze activiteit, gaan leiden, met
assistentie van Ad Vogel en Toon
Akkerman.
Frank vd Swaluw
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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.
Pagina 10
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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
Het Doel
Als 3 februari de eerste maandag van de maand is, ontving u vandaag deze nieuwsbrief. En dan – luister en huiver - zie ik u vanaf aanstaande woensdag weer. Voor hoe
lang weten we nog niet maar wel dat het er bij wonen een aflopende zaak is. Alles met
een begin, kent een einde. Het is maar dat u het weet. We hopen u met de komende
verhuizing – duurt nog wel een maandje of wat - niet tot last te zijn, maar stof zal het
best doen opwaaien. Dan las ik via de wolken de nieuwjaarstoespraak 2014 NVCB,
met na een korte terugblik, een uitgesproken visie voor het komende jaar. En het eerste
dat Anne Marie te berde bracht was; - Ons Doel. Ja, met een hoofdletter. En welk doel
zij voor ogen had heeft u zelf kunnen horen. Nu heeft elke vereniging – dat is een
plicht – een doelstelling opgenomen in de statuten. Maar ik denk toch dat de voorzitter
er wat dieper op inging. Voor mij, als toch wel altijd nauw betrokkene maar deze keer
niet aanwezige, voor mij bestaan er altijd meerdere doelen. Noem me gerust een ontevreden persoon, maar het komt omdat ik denk – en dat klinkt raar – dat meerdere doelen gemakkelijker te bereiken zijn dan één enkel doel. Vooral als dat doel nogal algemeen is en vaak wat vaag. En ik haast me nu te vertellen dat het niet langer het doel
van Anne Marie betreft. Het gaat dan bij veel verenigingen over gezelligheid voor de
leden, vrede op aarde, sportief bewegen en met melk meer mans.
Vriendschap
Dan heeft de NVCB (voorbeeld) gelukkig zeven bestuursleden. Want iets of iemand
zal toch dat doel waar moeten maken. In een pretpark zijn het de reuzenraden die voor
lol, lach en pret zorgen, maar bij verenigingen is het toch meestal een mensending. En
nu kan ik simpel blijven denken en vinden dat zij, die zeven, de verantwoording hebben om het doel te bereiken. Dus bij geen gezelligheid, ken ik de schuldigen. En dat
bedoel ik met meerder doelen. Wat te denken van een einddoel en diverse doelen om
dat te bereiken. Dat heet dan subdoelen. Sorry, ik ben Nederlander, dus ook een beetje
dominee en ook een beetje schoolmeester. En als ik nu lid was van het hoofdbestuur
van de NVCB, zou ik zeggen: „Lieve leden, ik dank je de koekoek. Ik ben maar een
klein radertje met een kleine verantwoordelijkheid, u wel bekend (zie het aankomende
boekje), en daar kunt u mij op aanspreken‟. En dat zeggen die andere zes ook. Als het
goed is. En met ons zevenen zijn we nog steeds een ietwat groter rad, maar nog lang
geen reuzenrad. Binnen het pretpark behoren nog veel meer schakels om gewenste doel
te bereiken. Neem nu v/h “Los Rubios”. Ons clubhuis zonder naam. Ons verenigingsgebouw heeft als doel te accommoderen. Zo vaak als mogelijk onderdak te bieden aan
activiteiten (of zonder),ter handhaving, verbetering en vernieuwing van vriendschappen. Of kameraadschap zoals Anne Marie het ook wel verwoordde.
Aart Krijgsman (ook te volgen via 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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Informatieve bijeenkomst donderdag 6 februari
voor NVCB-leden.
Aanvang 10.30 uur. Bovenzaal NVCB.

In de herfst van het leven……..
De meeste Nederlanders die verblijven aan de Costa Blanca
zijn in de herfst van hun leven.
Zij genieten van hun pensioen en de meeste mensen staan nog volop en actief in het
leven. Toch is het dan goed om ook af en toe na te denken over de eindigheid van het
leven. De ene mens wil daar veel over weten, de ander juist helemaal niets. Mijn vak
heeft te maken met de eindigheid van het leven. Over de mooie en minder mooie
kanten hiervan. Mijn beroep is onafhankelijk Geestelijk Verzorger. Wat houdt dit in?
Hoe ben ik daartoe gekomen? Wat doe ik ermee? Daar wil ik graag deze morgen met u
over van gedachten wisselen. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van
vragen.
Benut deze gelegenheid om op een informele manier kennis te maken met het werk van
een onafhankelijk Geestelijk Verzorger.
Drs. Irene Godderij
Drs. Irene Godderij
Geestelijk Verzorger WVGV-®
Tel: +34 682 463 744

www.irenegodderij.nl
Gecertificeerd Rouw- en verliesbegeleider
Landelijk Steunpunt Rouw (LSR)
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Het gesprek
In gesprek met………………………..mijn boekenkast!
Zoals sommigen onder U, lezers en lezeressen, weten, verbleven wij rondom de jaarwisseling
langer in Nederland dan eigenlijk gepland was.
Dat wij in Nederland waren, had allereerst te maken met de blijde, vreugdevolle geboorte van onze kleinzoon Lars op 9 januari 2014, terwijl de geboorte gedacht was op
2 januari.
Dus werd onze terugreis uitgesteld tot dinsdag 28 januari.
Echter, enkele dagen later overleed, niet geheel onverwachts, onze hartsvriendin. Geboorte en dood – vreugde en verdriet – wat liggen ze dicht bij elkaar.
Tijdens dit verlengd verblijf heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn boekenkast weer eens te ordenen. D.w.z. : mezelf voor de keus te stellen welk boek houd
ik en welk boek houd ik niet.
Ik schreef hier al eens, dat ik van boeken
houd, maar soms moet toch de bezem door
mijn boekenkast, vind ik, want wat moeten
mijn geliefden met al mijn boeken, als ik er
niet meer ben? Om hen dat probleem te besparen, ruim ik dus zo af en toe mijn boekenkast op.
Geen eenvoudig werkje, dat ik zo maar
even doe. Oh nee. Juist omdat ik van boeken houd, is het geen geringe opgave om
tot een keuze te komen, want waarom bewaar ik dit boek nog wel en waarom het
andere niet. Van beide houd ik immers
Uiteindelijk beslist het antwoord op vragen
zoals : :
-Van welk boek houd ik het meest? (Aan
sommige ben ik echt gehecht)
-welk boek herlees ik nog wel eens?
-welk boek staat er maar te staan – al jaren en heb ik nooit meer ingezien, laat staan
herlezen?
En tenslotte : nà diep te hebben nagedacht en vooral nàgevoeld vooral, kom ik dus tot
een keuze en is mijn boekenvoorraad weer meer “afgeslankt, tot een volgende keer.

pdf
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Maar, zo hoor ik U vragen : wat doe je dan met de boeken die geen plaats meer verdienen in je boekenkast? Natuurlijk een zéér essentiéle vraag, waarop het antwoord niet
zo eenvoudig is te geven.
-O ja, sommige verdwijnen, om met Wim Sonneveld te spreken, achter de rhododendrons ofterwijl rechtstreeks in de papiercontainer.
-Een andere groep van mijn boeken die weggaan, neem ik mee naar de leidsters van
onze NVCB-bibliotheek en aan hen laat ik dan de beslissing of de betreffende boeken
wel of geen verder leven is gegund. De boeken die worden “afgewezen”, verdwijnen
alsnog achter de zojuist genoemde rhododendrons van Wim Sonneveld.
-En natuurlijk zijn er boeken van mijn boekenkast, die mogen blijven, weliswaar een
beperkt aantal, maar toch!
Ook zijn er nog een aantal boeken waarvan ik denk,dat ik er iemand een plezier mee
kan doen, hetgeen trouwens ook weer niet altijd even juist gedacht blijkt te zijn.
Natuurlijk blijf ik boeken kopen. Boeken lezen op een I-Pad verfoei ik. Als je echt van
boeken houd, moet U dat met me eens zijn. De I-Pad zal ook niet het einde betekenen
van de boekenwinkel. Er zullen altijd mensen blijven, die net als ik, echt van boeken
houden. , is mijn stellige overtuiging. En dan denk ik heus niet uitsluitend aan ons,
ouderen, mar volgens mij geldt dat evengoed voor de jonge generatie.
Zo las ik onlangs het boek : “Eenzame uren” van Jolanda Linschooten, één van Nederlands bekendste duurloopsters. (een duurloper is iedereen die langere afstanden
loopt dan de marathon (42 km.) Voor hardlopers m.i. een geweldig boek; niet alleen
stijgt al lezende je bewondering voor haar prestaties als duurloopster. Ze beschrijft in
haar boek een aantal wedstrijden waar ze als duurloopster aan deelnam. Dat dus niet
alleen – tussen die beschrijvingen door, geeft ze héél veel tips op het mentale vlak
betreffende het hardlopen. Tips waar je ook als gewone hardloper alles mee kunt. (en
evenzeer als je geen hardloper bent).
Ik heb er veel van opgestoken en dan met name van die mentale tips
En tot slot nog dit :
In het zojuist genoemd boek van Jolanda Linschooten noemt zij een ander boek over
duurloper, n.l. :”De mens als duurloper”- geschreven door Jan Knippenberg.
Nergens te koop, hoewel op internet staat, dat het boek in 2008 opnieuw is uitgegeven.
Als iemand me aan dit boek zou kunnen helpen, zou ik daar zéér blij mee zijn.
Ter verdere uitbreiding van mijn boekenkast………………
Joop Robbe
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Een mens maak soms vreemde dingen mee
De stem
Onlangs stapte ik door het wandelgebied van de binnenstad van Utrecht waar ik woon, toen
mij het volgende overkwam.
Rechts van mij passeerde ik een italiaans type. De man stond te dollen en zich uit te sloven
tegenover een opvallend mooi meisje, de verkoopster in een schoenwinkel. Ik keek daar
graag even naar binnen wanneer ik de winkel passeerde.
Een echte Italiaanse macho, dacht ik jaloers. Met zijn Italiaans George Clooney voorkomen
en zijn, op maat gesneden pak. Hij stapte met zijn onafscheidelijke zonnebril in zijn antracietgrijze BMW, met leren bekleding.
Dat kan niet goed zijn, zei ik tegen mezelf, een Italiaan in een Duitse bolide. En ik moest om
mezelf grinniken: nog nooit hebben die twee nationaliteiten samen iets goeds tot stand gebracht, bedacht ik hatelijk, het slaat nergens op maar toch.
Enkele meters verderop lag er een dubbeltje op straat. Zo, zei ik tegen mezelf, het geld ligt
op straat, en ik ging door de knieën om het dubbeltje op te rapen. Achter mij echter trok de
BMW razend snel op. Terwijl ik bezig was om het dubbeltje op te rapen keek ik onder mijn
arm door naar achteren. De BMW kwam met gierende banden op me af.
De Italiaan lachte en zwaaide door het open raam naar het mooie meisje van de schoenwinkel. Hij maakte echt indruk. Zij lachte hem aanstekelijk en uitdagend toe.
Hij ziet me niet, ging het door me heen, de maffioso. Haar kleedt hij uit met zijn machoblik,
maar mij ziet hij niet staan, nonderju, de bastaard.
Hij bleef naar haar lachen en trapte het gaspedaal nog meer in. Terwijl hij uit het raam van
de auto naar haar bleef kijken.
Terwijl ik het dubbeltje voelde tussen de toppen van mijn vingers en opraapte voelde ik het
klamme angstzweet razend snel onder het gespannen overhemd over mijn rug opkomen.
Het gevaar naderde nu, razend snel.
Maar ineens hoorde ik daar de stem, de stem van mijn moeder, als bliksemschicht uit den
hemel.
Die stem van mijn moeder, die al tientallen jaren niet meer hier op aarde is.
Jochie, jochie, kijk toch uit, en dat met je goeie goed aan. Ik hoorde haar stem zo duidelijk.
Die stem bracht me terug in de realiteit. Als de veer van een rattenklem die dichtklapt
sprong ik opzij. Met dichte ogen wachtte ik op de doodsklap die onvermijdelijk ging komen.
Maar gelukkig bleef die uit, alleen de wind van de BMW suisde langs mijn broekspijpen.
Beteuterd en geschrokken keek ik de auto na, als keek ik naar een geest. Moedertje bedankt
ging het door mijn gedachten heen.
In mezelf herhaalde ik die stem van mijn moeder uit mijn kinderjaren, de stem die zo duidelijk zei: 'Jochie, jochie, en dat met je goeie goed aan.' Dat ze dit weer tegen me gezegd
heeft.
Ze zei het altijd, als ik weer is thuis kwam met bagger aan mijn schoenen en verfomfaaide
kleding van het buiten spelen. God wat genoot ik ervan om die stem weer is te horen. Wat
genoot ik van die warme herinnering aan mijn moeder.
Van geluk gooide ik het dubbeltje in de muts van een muzikant die even ophield met vals
spelen, lachend en hart vol blijdschap vervolgde ik mijn weg.
Is geschreven door Jan van den Heiligenberg
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Jeu de Boules
Wie wordt de winnaar van het 10e Muileboom Jeu de Boules toernooi ?
De vorige winnaars:
2004: Wil de Wit;
2005: Rob Muileboom;
2006: Rie Muileboom;
2007: Frank v.d. Swaluw;
2008: Lioudmila Veldwijk;
2009 Herman Richardson
2010: Annie Pijnenburg;
2011: Toos Kamen;
2012: Joep de Wit;
2013 Jan v.d. Heiligenberg;
2014:???????????????????
Te verdienen:
De wisseltrofee met eeuwige roem!
Daarbij een fles Freixenet Cava.
Daarnaast zijn er nog diverse andere prijzen.
Het toernooi wordt dit jaar gehouden op zondag 9 februari 2014, aanvang 10.30 uur
Deelnemers worden verzocht om 10.00 uur aanwezig te zijn, in verband
met de baanindeling en zo.
De inschrijving, indien niet volgeboekt, is open tot en met maandag 3
februari.
Deelname kost 6.50 euro en voor niet leden van de afdeling, 7.50 euro.
De genoemde prijzen zijn inclusief koffie of thee bij binnenkomst, met
de fameuze koek van Rie Muileboom.
De lunch: Soep naar keuze, belegde broodjes en een warme snack.
Tijdens de prijsuitreiking is er een aperitief.
De wedstrijdleiding is in handen van Orne Feenstra.
Namens het bestuur van de afdeling jeu de boules,
Joep de Wit. Secretaris.
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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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NVCB Spanjereis, gezellig en leerzaam.
Wie lange of veel reizen maakt heeft wat te vertellen. Deze uitspraak is zeker van
toepassing op de reizen die wij in NVCB- verband, onder leiding van Ank en Toon
Akkermans, maken. Voorts beleef ik veel plezier aan het schrijven van
reisverslagen e.d. Omdat de vraag na afloop van de reis kwam is het volgende
allemaal uit herinnering geschreven zonder aantekeningen tijdens de reis of enige
voorbereiding.
Het is toeval dat ik in het clubgebouw net op dat moment naast clubblad–redactielid
Joop Robbe zit als Ank mij vraagt om een reisverslag van onze zo leuke Spanje-reis
wil maken. Ik denk daar een halve seconde over en zeg dat ik dat graag doe.
Sinds meerdere jaren neem ik aan deze Spanje reizen deel omdat ik daar zo mijn
redenen voor heb. Ten eerste had ik nog nooit zo'n reis meegemaakt totdat wij, Anne
Marie en ondergetekende, jaren geleden besloten om aan deze reizen mee te doen. Wij
wisten heel weinig van het land buiten de Costa Blanca om. Ten tweede ben ik heel
bouwkundig geinteresseerd en daar krijg je op zo'n ruimschoots de mogelijkheid toe
om daar van te genieten. Ik vind het fantastisch die oude bouwkunst. En ten derde en
misschien wel de belangrijkste, je leert je mede
clubleden te kennen. Gesprekken, soms
diepgaand, maar meestal luchtig en genietend
van elkaars aanwezigheid op reis. En als punt
vier wil ik de goede organisatie van de reizen
nog zeker noemen. Dus genoeg argumentatie om
aan deze reizen mee te doen.
Deze reis was voor mij een voltooiing van alle
gebieden welke ik nog niet beleefd had. Door
Spanje reizen is een belevenis.
Heel grote steden, maar ook indrukwekkende
oude steden, varierende landschappen en oh want kan het op zomeravonden in dit
zwoele klimaat op de terrasjes toch aangenaam zijn. Je beleefd geweldige
interessante momenten.
Als wij eenmaal in de bus van onze bekende chauffeur Paco zitten gaan we snel
richting Avila. Daar komen we niet vanzelf. Eerst moeten we een heel stuk snelweg
rijden voordat we op de hoogvlakte van Spanje terecht komen en daar de ruimte van
het Spaanse land gaan beleven. Het is net alsof we op een grote steppe zijn aangeland
met vergezichten die er zijn mogen, een ruimtelijke werking waar je u tegen zegt.
Slechts kleine wisselingen in het landschap en hoe verder we komen hoe minder
verkeer we zien. Een groots moment en wat te denken van de hemel boven ons:
adembenemend mooi!
Daar op die eindeloze steppen, de eenzaamheid komt ons tegemoet, zien we in de verte
de contouren van een hoog gelegen stad, we naderen Avila en merken dat deze stad
toch wel erg hoog gelegen is. Zou het aan de hoogvlakte liggen?
Vervolg op pag. 24
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Hier zien we de consequenties van oude Spaanse steden uit een lang verleden
tijdperk. In die tijd werd hier strijd gevoerd van stad tegen stad en krijgsheer tegen
krijgsheer.
Als we de bus uitstappen zien we de kleine maar zo goed verdedigde stad(je) Avila.
Wat opvalt zijn de hoge wallen en de daarop gebouwde wel heel hoge muren. Als
stad bijna onneembaar door deze robuust muur rondom heel de stad.
Gelukkig hoeven wij de stad niet te veroveren maar krijgen gratis toegang door de
mooie entree en daar zijn voor ons de schitterende gebouwen. We missen slechts
een ding, waar zijn al die mensen, hebben ze hun middag slaapje. Het is er nl.
opvallend stil en het merendeel van de winkels, hoe mooi ze ook zijn, zijn op dat
moment dicht. Het is hoog gelegen en redelijk koud voor een sub-tropisch klimaat.
Een beetje uitleg en we snappen de reden. De schoonheid van de meeste gebouwen
doen ons de kou vergeten en de oh's en ah's zijn hoorbaar! Echt een kleine maar
heel mooie stad daar op de hoogvlakte! Echt een tijdgebonden stad van toen, de
muren zijn zeker 12 meter hoog los van de hoge wallen waarop de muren staan en
de constructie is gewoon gaaf en niet aangetast.
OP de afgesproken tijd stappen we in de autobus en zetten koers naar de
Universiteitsstad Salamanca. Daar zullen we onze kamers in gebruik nemen en de
grote Op de afgesproken tijd stappen we in de autobus en zetten koers

naar de Universiteitsstad Salamanca. Daar zullen we onze kamers in
gebruik nemen en de grote kamers bevallen prima. Het is een mooi
hotel in een rustige hoek van Salamanca. Voor Paco zit er een nadeel
aan, hij moet elders de bus parkeren en moet gebracht en gehaald
worden met een kleine bestelauto. Verder heeft hij veel plezier, deze
aangename buschauffeur.
Na een nachtrust en een heerlijk ontbijt worden we opgewacht door
een gids. Die nodigt ons uit voor een stadswandeling door het fraaie
centrum van Salamanca. Architectonisch is er veel over deze
specifieke stad te vertellen. Het is een studentenstad met meer dan 20
faculteiten. Tijdens de studietijd schijnen er rond de 30.000 studenten
te zijn en vele Universiteits gebouwen.
Je zou het een kennisstad kunnen noemen en hij heeft enkele
genoemd maar ik weet na al die verhalen niet meer welke allemaal.
Een gids geeft natuurlijk allerlei specifieke informatie, zo ook de
onze. Hij zit vol met verhalen en verteld honderduit, verhalen van
toen........heel vroeger, maar ook verhalen van nu.
Geert Puite
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Geachte leden,
Laat ik mij even voorstellen, ik ben Marian de Wit, dochter van clubleden Joep en Wil de
Wit.
Op Zondag tijdens de Nieuwjaarsreceptie vroeg het bestuur mij, een Muurschildering voor
het Clubgebouw te ontwerpen en te schilderen.
Els Reniers had mij tevens gevraagd of ik een workshop zou willen geven voor de groep
schilders van de Woensdag en bij interesse, ook voor de Dinsdag groep.
Daarin zou ik dan kunnen uitleggen hoe ik een muurschildering opzet en maak.
Op Maandag en de rest van de week begon mijn "werkvakantie" met de wekker om 8 uur,
terwijl ik thuis meestal opsta als ik zin heb....
Ik heb mijn fototoestel op een statief gezet en af en toe gefilmd hoe ik aan het werk was.
Woensdag ochtend tijdens de koffiepauze, heb ik dat op het grote scherm geprojecteerd en
aan de groep schilders uitleg gegeven bij de beelden en vragen beantwoord.
Ook vroeg men of ik een workshop schilderen wilde gaan geven, ik heb beloofd dat ik dat
ga doen als ik met pensioen ben.
Na een hele week schilderen heb ik op Maandag de Finishing touch en mijn handtekening
eronder gezet.
Omdat ik dit Muurschilder werk al
bijna 20 jaar doe en nog steeds
met veel plezier, zou ik heel graag
ook in uw huis, Uw dromen op de
wand of plafond komen zetten.
Grote kale wanden zijn niet altijd
nodig, zelfs een WC of badkamer
krijgt een frisse kijk met iets
bijzonders op de muur!
Is zoiets duur?
Nou nee, minder dan dat je voor
een groot schilderij betaalt.
Deze gratis schildering bij de
NVCB zou normaal ongeveer €
900,- moeten kosten.
Ik bezoek mijn ouders 2 of 3 keer per jaar in Spanje, dus het schilderwerk kan daar, of in
Nederland worden uitgevoerd.
Veel kijkplezier op de Club en iedereen bedankt voor de ondersteuning en vele
schouderklopjes die ik kreeg in deze, ook voor mij, bijzondere "werkweek"!
Mocht u meer van mijn werk willen zien, op mijn site staan mijn "vrije" werken.
Schilderijen waarbij ik probeer het realisme los te laten, maar toch vaak wel tekenachtig
blijf werken.
U bent ook van harte welkom in mijn atelier in Heerhugowaard.
Na tel. afspraak kan u foto,s van de muurschilderingen en mijn schilderijen komen
bekijken. Tel. 0031727850192
Vragen? Stel ze gerust, mail naar: marianart@icloud.com
Hartelijke groeten en tot ziens,
Marian de Wit

(www.mariandewit.exto.nl)
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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.
PERSBERICHT CONSULAAT DER NEDERLANDEN TE LA NUCIA
Paspoort twee keer zo lang geldig, ID-kaart zonder
vingerafdrukken
Vanaf afgelopen maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag een Nederlandse identiteitskaart
(ID-kaart).
Bij de aanvraag van een paspoort worden dan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier.
Zondag 9 maart 2014 worden de paspoorten en identiteitskaarten met
een geldigheidsduur van 10 jaar voor volwassenen ingevoerd. Op dit moment is een paspoort 5 jaar geldig.
Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten vanaf 9
maart 2014 veranderen ook de (maximale) tarieven voor de reisdocumenten.
Een paspoort aangevraagd bij de Ambassade of het Consulaat kost nu
maximaal € 84,80 en zal straks voor mensen van 18 jaar en ouder €
131,11 kosten. Dit paspoort is dan wel twee keer zo lang geldig als nu het
geval is.
Met de invoering van de nieuwe 10 jaar termijn zullen de paspoorten afgegeven worden onder de noemer “ Minister van Buitenlandse Zaken” in
plaats van “Ambassadeur te Berlijn”.
Een identiteitskaart die straks tien jaar geldig is, kost dan voor volwassenen
€ 118,25. Het kost nu € 79,35. De identiteitskaart kost voor jongeren tot
en met 13 jaar nu € 69,30. Met ingang van 9 maart 2014 wordt het tarief
voor alle minderjarigen € 93,66.
H.E. (Eric) Durieux - Consul
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos
Consulaat La Nucia/Consulado La Nucia
Crta. CV 70, Benidorm - La Nucia (Polop-Callosa)
Urbanización Caravana, 12
03530 La Nucia
Tel. (+34)96 687 5932
Fax (+34)96 687 5248
Email: nlgovlanucia@telefonica.net
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www.eurocarslanucia.com

E-mail: info@la-alegria.es
Website: www.la-alegria.es
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Ctra. De Callosa, 21 local 11
Edificio Altea la Vella
03599 ALTEA LA VELLA

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30

Nederlandstalige

TANDARTS

Ctra. Moraira-Benitachel
Centro Comercial Los Pinos 14, local 24
03724 MORAIRA

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistentes
Luci en Norma heten u van harte welkom

URGENCIAS

639 444 433

FAX: 96 584 75 93
Email: centrodentaleu@hotmail.com

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf
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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Ik las in “EL PAÍS
Op mijn bureau ligt al geruime tijd een artikel uit El Païs, waarover ik in deze rubriek zou willen gaan
schrijven. Maar tot nu toe komt het er maar steeds niet van. Het artikel gaat n.l. over “democratie” . Het is
een moeilijk begrip “democratie”. Met de omschrijving in het woordenboek kom ik niet echt veel verder en
daarom : laten we afspreken, dat daar waar bestuurders luisteren en soms handelen naar degenen voor wie
zij besturen, dat er dán sprake is van “democratie”.
De titel van het bedoelde artikel uit El Païs, dd 1 oktober 2013, luidt :”De opstand tegen het onrecht”. Nu
is het laatste wat ik wil, U aanzetten tot opstand, tegen wie of wat dan ook.
Nee, het artikel gaat er eigenlijk over hoe het komt, dat er zoveel onrecht/ zoveel opstand in de wereld is.
B.v. de Tweede Wereldoorlog, die we allen min of meer nog hebben meegemaakt.
Maar ook opstand in het heden : Iran, Irak, Afganistan Rusland,
Griekenland en ga zo maar door.
Het artikel noemt in het begin als afschrikwekkend voorbeeld
van onrecht de Holocaust – de vervolging door de Duitsers van
de Joden.
Een Franse filosoof wordt in de eerste regels van het artikel als
volgt geciteerd :”Nà Auschwitz is het eigenlijk niet meer mogelijk nog poëzie te schrijven”
Maar de schrijver van het artikel beperkt zich in zijn verklaring
voor onrecht niet tot Auschwitz. Nee, hij zegt, dat het reëel is te
moeten stellen, dat het kwaad, dat gevoelens die tot opstand
leiden zich uitstrekken tot de hele mensheid, tot ieder mens, tot iedere cultuur, ook tot de onze.
Of, om het met George Steiner te zeggen : Nu we weten, dat een mens ‟s avonds Goethe, Rilke kan lezen,
naar Bach en Schubert kan luisteren en ‟s morgens naar zijn werk kan gaan in Auschwitz, in Irak, in Afghanistan enz., staan we niet meer perplex. Of toch?
Overal komen tegenwoordig mensen in opstand . Je hoeft de kranten mar op te slaan : ze staan er vol van.
De schrijver van het artikel noemt dit gevoel van onrecht dat aan iedere opstand ten grondslag ligt, geen
toeval. Hij noemt het een “trauma van de menselijke beschaving”. Een trauma, zo zegt hij, veroorzaakt door
culturen die een ander op gebiedende wijze hun ethiek, hun waarden en normen willen opleggen.
Steeds meer mensen komen daardoor in opstand. Hún waarden en normen moeten zegevieren. Bestaande
normen en waarden worden niet meer geaccepteerd. Men wil niet meer trouw zijn aan de normen en waarden
die golden door de eeuwen heen, het individuele viert hoogtij - niet “wij”, maar “ik” - men zet zich af
tegen de bestaande structuren.
En zó ontstaat wat de schrijver noemt “de verpaupering” , de verarming van de culturele waarden , of met
andere woorden : van onze waarden en normen. De opstand tegen wat ervaren wordt als onrecht, dat, zo
wordt het ervaren, van bovenaf wordt opgelegd, de “rebellie tegen het onrecht”, is een mondiaal probleem
geworden. Dàt wordt vorm gegeven in verschillende manieren van absolutisme en fundamentalisme,waardoor de fundamentele waarden van de menselijke beschaving in gevaar worden gebracht.
Volgens Ortega : “Wij weten niet wat er gebeurt en dàt is precies wat er aan de hand is”. We hebben totaal
geen zeker beeld meer van de toekomst en dat maakt alles en eenieder onzeker.
Alleen de tijd zal ons de consequenties daarvan leren – want, zo eindigt het artikel :”De tijd is onze enige
paspoort naar de toekomst”.
Laten wij de wereld verbeteren door onze eigen bijdrage en dat is : vrede in onszelf. De slogaan van de in het
verleden bestaande “Bond Zonder Naam” is nog altijd ten volle waar n.l. :”Verbeter de wereld, begin bij
jezelf”
Laten wij trachten er naar te streven eerst onszelf goed te voelen. De uitstraling die dáárvan uit gaat, doet
ons állen goed voelen en doet de neiging tot opstand verstommen.
Of om het te zeggen met de de woorden van Esther en Jerry Hicks in hun boek :”Harmonie in àl je relaties” :
“Jullie samenlevingen zullen nooit het geluk vinden dat ze zoeken, zo lang ze blijven geloven in het willen
heersen over elkaars gedrag – en dat heersen over elkaar gedrag vinden we terug, daar waar we kritiek leveren op elkaar, daar waar we roddelen, daar waar sprake is van dictatuur (=is ondemocratisch)
Vrede in jezelf.
Joop Robbe
Pagina 35

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2014

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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Allerlei
Vogelwetenswaardigheden 6
De Hop
De Hop (Upapa epops) is een
schoonheid van een vogel, die in
deze Spaanse contreien als
broedvogel voorkomt. Ten noorden van Valencia is hij meer een
zomergast.
De vogel is tussen de 25 en 29
cm groot en kan in de vlucht een
spanwijdte van bijna een halve
meter bereiken. Hij heeft een lange, licht neerwaarts gerichte snavel en een grote kuif die opgezet
kan worden tot een forse hanenkam. Kop en schouders zijn oranje, verder lijkt hij wel wat op een
zebra, door zijn zwart-witte strepen.
De hop leeft en broedt in relatief open gebieden, met bomen, heggen en struiken, zoals wijn- en boomgaarden en bosranden.
Hij scharrelt daar op de grond, waakzaam maar niet echt schuw, energiek op
zoek naar wormen, slakken, spinnen en andere insecten, zelfs tot hagedissen
toe… Wanneer de hop opvliegt, zijn in de vlucht zijn grote brede vleugels indrukwekkend door de zwart- wit tekening. Het is een wat onhandige vlieger, die
meestal vlak boven de grond blijft. Telkens als hij landt of gealarmeerd is, zet
hij zijn kuif op, tot de imposante hanenkam.
Het nest wordt gebouwd in een boomholte,
waarin het wijfje ongeveer 5 eieren legt.
Het wijfje en de jongen verdedigen zich
tegen vijanden door deze te besproeien
met een stinkende vloeistof, uit een klier in
de basis van de staart van het vrouwtje.
Lang werd gedacht dat de hop zo stonk,
omdat hij op de grond in uitwerpselen zat
te wroeten. Vandaar de namen: stronthaan
en drekhaan. Maar dat doet allemaal niets
af aan de schoonheid van deze, steeds
zeldzamer wordende vogel, die zijn naam
dankt aan zijn markante oep-oep-oep, dat
ver draagt, alsof het getoeter door een
blaasinstrument wordt voortgebracht.
Joep de Wit
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Ladies day
Onze eerste Ladiesday is een heel gezellig vrouwelijk onderonsje geworden.
Met het uitgebreide programma met allerlei onverwachte onderdelen verveelden
we ons geen moment.
Heel leuk was de modeshow met topmodellen uit onze eigen vereniging!
De “makeovers” zagen er heel professioneel uit iedereen kon veel leren van de
vele make-up technieken die werden gebruikt.
De lunch bestond uit allerlei hapjes die misschien niet in ons dieet pasten maar
wel heel lekker waren!
Hetty
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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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“Al 14 jaar uw
14 Nederlandse
vertrouwde
Polikliniek”

De Verliefde Aardbei
‟t Was op ‟n dag in mei,
de lucht was hemelsblauw,
dat jij heel zacht tegen me zei:
“M‟n schat, ik hou van jou“.
Ik wist echt niet hoe ik ‟t had,
was danig uit m‟n doen.
Nooit eerder noemde jij mij “schat”.
Ik was nog veel te groen.
Toen kuste jij mij op m'n mond,
ik moest er flink van blozen.
Jouw rode wangen, zo mooi rond
waren zachter dan frambozen.
Ik had het heel erg naar m‟n zin
met jou als Zomerkoning.
Jij vroeg mij als een Koningin.
We vierden onze kroning.
Het liefst was ik met jou alleen
om lekker lang te vrijen.
Met al die pottenkijkers om ons heen
lukt dat niet goed daar bij je.
Maar opeens gebeurde er wat.
Ik hoorde jouw wenen
en voor ik ‟t in de gaten had
was jij ineens verdwenen.
Tóch begrijp ik „t niet goed,
dat dat plukken zo maar mag.
Waarom nou, want we zijn toch zoet.
Pluk gewoon de dag!

Polikliniek

- medische pedicure
Orthopeed
- digitale röntgenfoto´s
Gynaecoloog
- E.C.G. echo-onderzoek
Cardioloog
- laboratorium
- fysiotherapeut

Huisarts
inloopspreekuur 10.00-12.00
's middags op afspraak

Specialisten
Orthopeed
Gynaecoloog
Cardioloog
Longarts

Chirurg
Radioloog
Dermatóloga
Uroloog
K.N.O arts

Trombosedienst

Maandag en donderdag van
8.30 - 9.30 uur

Paul Assebergs, Bergen op Zoom

6
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Satcom Digital
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Euro Clinica Rincón
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Thuisz. Costa Blanca Anneke
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Flores juridisch advies
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Wil Spanjers loodgieter
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Fresno

11

Zorgservice Flor

10

32

Bloeddruk opname bij NVCB

Pagina 42

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Februari 2014

__________
__________

Pagina 43

