E-mail: redactie@nvcb.net
Website: www.nvcb.net
Email: info@nvcb.net

In dit nummer: o.a.
- Verslag Theo Muileboom tournooi.
- Algemene ledenvergadering

Nederlandse Vereniging Costa Blanca

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

DIRK SMIT

Maart 2014

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:
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Zaterdag
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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

12.30

Ledenadministratie (o.a. inschrijven nw. leden)

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

10.00

12.30

Bibliotheek

De Windows computerlessen 10.45
Zijn weer gestart! voorlopig
13.00
alleen Windows 7 en MS
Word voor beginners.
13.30

11.45

Windows 7 en Word, computerles beginners.

16.00

Entertainment

16.00

Hobbyclub

20.00

24.00

Klaverjassen

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

Dinsdag

Bridge. (leerlingen kunnen de lessen oefenen

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

door mee te bridgen in onze B-Line)

14.00

18.30

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

14.30

16.00

Jeu de Boules proefstart

19.30

24.00

Biljarten / internet

15.30

17.00

Zangkoor

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 (De Bridgelessen voor dit seizoen zijn
geëindigd, en beginnen weer in het nieuwe seizoen.)

19.00

23.00

Internet

20.00

24.00

Instuif soos

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

(zaal open 13.15 uur, inschrijven tot 13.45 uur)

Bridge. (Leerlingen kunnen de lessen oefenen
door mee te bridgen in onze B-Line)

14.00

19.00

19.00

23.00

Biljarten

Zaterdag

09.30

14.00

Kuieren

Zaterdag

09.30

13.00

Driebanden (biljarten)

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
Voorzitter

Anne Marie Doesburg
Lanooij

Tel: 965 847 585

amdoesburglanooij@hotmail.com

Secretaris (2e

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

Voorz.)
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Van de Voorzitter
Wanneer u dit leest, hebben we als vereniging net
drie avonden kunnen genieten van een spetterend
entertainment optreden van een heleboel
enthousiaste pensionada's.
Dat woord zou ik eigenlijk niet eens moeten
noemen, want senioren, bejaarden,
gepensioneerden, die zitten achter de geraniums
in het koude kikkerlandje dat Holland heet en waar Happy Hour
betekent dat het tijd wordt voor een dutje !
Of het nou door de zon komt, door het Spaanse buitenleven
of door de activiteiten die we in verenigingsverband ondernemen, weet
ik niet. maar het lijkt er soms op dat we jonger worden!
Al zie je wel dat de leeftijd binnen kruipt via kleine kraaienpootjes.
Zelf denk ik dat deze naoorlogse generatie veel meer de neiging
heeft ,de regie in eigen handen te houden, die krijg je daarom met geen
paard zo'n bejaardentehuis ingetrokken, en mocht dat nog lukken, dan
heb je een hek nodig om ze binnen te houden.
Ik kan er dus niet omheen dat dit laatste toch ook van invloed is.
Maar nog even terugkomend op de entertainment uitvoeringen;
de regie, de toneelmeester, de mensen die de aankleding van het
podium verzorgt hebben, het ombouwen van de zaal.de muziek en
beamer, de verzorging van de flyers, de kaartverkoop, de deur
contrôle ,alle artiesten, de schmink, de bar en hapjes medewerkers etc.
Dit alles bij elkaar maakte het voor ons als toeschouwers weer een
onvergetelijke avond.
Chapeau! Petje af en allemaal reuze bedankt. Jullie hebben weer eens
laten zien wat er mogelijk is als we met elkaar ergens de schouders
onder zetten.
Ik hoop dat we het volgende verenigingsjaar weer genieten kunnen van
jullie optreden.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Mededelingen
Bestuursmededeling
Binnenkort gaan we over tot het invoeren van plastic munten voor de bar. Het Hoofdbestuur heeft
tot deze maatregel besloten omdat hiermee het besloten karakter van onze Vereniging extra
wordt benadrukt.
Dit is noodzakelijk om allerlei fiscale problemen te vermijden. Bovendien verwacht het
Hoofdbestuur de contante geldstroom binnen de NVCB hierdoor beter beheersbaar te maken.
Het spreekt vanzelf, dat deze maatregel in nauw overleg met de AVA is genomen.
Er komen twee soorten plastic munten te weten:
Een rode met de waarde van 1 Euro en
een iets kleinere gele met de waarde van 20 Eurocent
De munten zullen worden verkocht in setjes van 5 Euro
De verkoop van deze munten zal worden gecoördineerd door Ank Akkermans, terwijl aan de
voorzitters van de diverse afdelingen zal worden gevraagd hun medewerking aan deze verkoop
te verlenen.
Verder zullen vanaf het moment van het invoeren van deze munten de volgende spelregels
gelden
1. De munten zijn alleen bedoeld voor aankopen bij de bar, dus niet voor alle overige
activiteiten."
2, Vanaf het moment van invoer (vermoedelijk eind februari) kan er aan de bar alleen nog maar
met deze munten worden betaald.
3. Bij aankoop van de munten moet een geldig lidmaatschapsbewijs worden getoond.
4. Gratis consumpties mogen niet meer door de mensen achter de bar worden verstrekt. In
plaats hiervan krijgen zij, die recht hebben op gratis consumpties, gratis munten van Ank.
Ook krijgt de NVCB de beschikking over een pinautomaat. Hiermee kunnen zowel de plastic
munten als het lidmaatschap worden betaald.
Het zal misschien wel even wennen zijn, maar het Hoofdbestuur is er van overtuigd, dat deze
maatregel op langere termijn alleen maar gunstig voor de NVCB is en rekent daarom op ieders
medewerking.
Mocht U over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt U zich uiteraard tot mij of tot Ank
wenden."
Gijs Dorrenboom, Penningmeester NVCB

Introductie Android tablet computer.
Er zijn plannen om in het volgend seizoen ook lessen in het gebruik van Android tablet
en Android smartphones te gaan geven.
Bij voldoende belangstelling wil Hugo Jespers een beperkt aantal lessen gaan verzorgen.
Vrijdag 7 maart a.s. om 11 uur geeft Hugo al een introductie voor belangstellenden in
de bovenzaal. (computer/biljart ruimte).
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Evenementen Kalender 2014
Evenementen Seizoen 2013 - 2014






10 Maart
16 Maart
23 Maart.
20 April
26 April.

:
:
:
:
:

Algemene ledenvergadering
Expositie Schilderen
Thema Maaltijd
Paasbrunch
Koningsdag - BBQ

Het Hoofdbestuur van de NVCB nodigt U uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering

Deze zal gehouden worden op maandag 10 maart. Aanvang 10.00 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Kort mondeling verslag door de secretaris over het verenigingsjaar
1 sept. 2012 tot 31 aug. 2013.
4. Bespreking van de jaarrekening 2013
5. Verslag en advies door de kascontrolecommissie over de jaarrek. 2013
6. Bespreking van de begroting over het verenigingsjaar 1 jan. 2013 tot en met 31 dec. 2014
7. Contributie over het seizoen 2014/2015.
Voorgesteld wordt art. 14b van het HHR als volgt te wijzigen:
Een persoon, die gedurende enkele maanden verblijf houdt in het werkgebied van de ver. kan
gedurende één, twee of drie maanden lid worden tegen betaling van een bedrag van €15.00 per
maand. Deze periode kan op ieder moment ingaan en eindigt exact na verloop van de ingeschreven tijdsduur, gerekend vanaf de datum van inschrijving. Ingevolge art. 6 van het HHR stellen wij
deze ALV voor de jaarcontributie te wijzigen in €65.00.
8. Voorstel tot het wijzigen van art. 3c van het HHR: Onverminderd het bepaalde onder a. zullen
ieder jaar zo mogelijk 2 leden van het Hoofdbestuur aftreden en terstond weer herkiesbaar zijn.
Men kan echter maar 1 maal herkozen worden zodat de totale zittingsduur nooit langer dan 6
jaar zal zijn. Het rooster van aftreden zal worden bepaald door anciënniteit.
9. Uitleg van het gebruik van een pinautomaat en het betalen met plastic munten
10. Het versturen van de Nieuwsbrief per e-mail i.p.v. de boekjes uit te reiken op de eerste
maandag van de maand. Voor de mensen die geen e-mailadres hebben blijft het boekje beschikbaar.
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting
Hugo Schenk, secretaris
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Evenementen

Werk van Marika Bak, Voor het eerst zal zij niet exposeren,
Marika is vanwege haar gezondheid terug moeten gaan naar
Nederland. We zullen op deze dag extra aan haar denken!

Instuifsoos
Oproep! 4x4 voor het goede doel!
Beste 4x4rijders,
Op zondag 1 juni a.s. organiseert de 4x4
vereniging, 4X4 ROUTES.COM in
samenwerking met AVSN een Benefit
route.
De opbrengst komt ten goede van de
kinderen in de tehuizen van EMAUS
Zie verder op pag. 29 voor nadere informatie.

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.

Pagina 11

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Maart 2014

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
Samen
Ik zit – een dag te laat – midden in de verhuizing, als de redactie me op mijn plichten
wijst. De laatste kans voor wellicht mijn laatste “Kwoonderbij” Nu is verhuizen van
een inboedel al een hele bedoening, laat staan als je dat met huis en haard doet. De
'woonkamer' wordt een dezer dagen (wellicht inmiddels gebeurd) afgebroken en wordt
ergens verderop in den lande weer opgebouwd. Om daar weer samen met onze
slaapkamer op wielen een leefbaar geheel te vormen. Vervelen doen we ons voor geen
meter. Geen tijd voor welk spel dan ook. Spullen oppakken, weggooien en weer terug in
de verhuisdoos, om uiteindelijk toch weer veel te veel over te houden. Mensen zouden
zichzelf een groot plezier doen als ze bij opruimen of verhuizen, minstens de helft in de
container zouden kiepen. Dan zijn we gelukkig ook nog samen wat het weggooien niet
altijd vergemakkelijkt. “Gelukkig samen” , nu het toch ter sprake komt, zou veel meer
dik gedrukt moeten zijn. Nog wel van belang is op welk woord de klemtoon ligt, maar
allebei beter dan alleen. Ik dacht er aan toen deze week iemand ons welkom kwam
heten en tegelijk afscheid nam. Ze gingen door heel verdrietige oorzaken naar huis.
Vooruitlopend op de aanstaande jaarvergadering, waar weer zeker en vast zal worden
stilgestaan bij de nabestaanden. En dat zijn heel vervelende gebeurtenissen. Maar zoals
zo vaak, ook geheel onomkeerbaar. En dat is geen troost maar realiteit van de bovenste
plank. En omdat het leven ook gewoon doorgaat is 'SAMEN' wel leuker.
Toch gezelliger
Ik ga er toch nog even over door. Mijn laatste kans op deze plek. Als ik aan mezelf of in
een gunstiger situatie, aan gezellige andere medemensen, de vraag stel; – wat vind je
heel leuk?, is het eerste dat bij me opkomt; – samen met anderen iets doen. En gelijk als
ik dit opschrijf overvalt me een andere vraag; – waarom gebeurt dat zo zeldzaam? En
intussen zijn er minuten verstreken en heb ik nog bijna tien regels te gaan. Een mens
kan wel eens iets beweren, maar het waarmaken blijkt een heel ander verhaal. Altijd
bestaat er een wens of hoop en net zo altijd is er de werkelijkheid. Waarom doen
mensen zo weinig gezellig samen?Ik hoor nu menigeen – een beetje boos – reageren
van; – praat lekker voor je eigen. Zij klaverjassen elke week, spelen twee maal per week
jeu de boules, doen mee aan de play back show of biljarten bijna dagelijks. En altijd
met anderen. Dus wat zit ik dan te lullen? En ik geef u volmondig gelijk. Alle middelen
zijn voorradig. Ietsje ter verdediging; – maar als je samen bent, moet je die middelen
wel samen leuk vinden en indien mogelijk ook nog gelijktijdig. En dan is er ook nog de
mogelijkheid dat je het spel wel leuk vindt maar de deelnemers niet. Of, maar dat gaat
meestal gelijk op, dat de deelnemers mij niet leuk vinden. En dan is er nog een
(ongeschreven) wetgeving de loyaliteit betreffende; – dat je het altijd eens moet zijn
met je directe naaste. En zo niet wordt het gerust een dag of wat minder gezellig. Maar
al bij al ben ik heel blij met SAMEN. En graag zolang mogelijk.
Blijf bij ons op: www.zestigplus.nl
Aart
Aart, bedankt!
Al zolang ik van het bestaan van de NVCB afweet schrijft Aart zijn “Kwoonderbij” stukjes.
Stukjes die soms ogen opende, niet altijd werden begrepen, maar altijd origineel en vol wijsheid.
De Nieuwsbrief zal veel moeite hebben de plek die nu vrij komt weer even origineel te vullen.
We zullen Aart´s parels van stukjes missen,.
Namens de redactie, John de Kievith
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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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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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Van het Consulaat.

Verkiezingen Europees Parlement 22 mei 2014
Om vanuit het buitenland te stemmen moet u zich eerst registreren
bij de gemeente Den Haag.
Als u kiezer bent en buiten Nederland woont, moet u zich eerst laten
registreren om deel te kunnen nemen aan de Europees Parlementsverkiezingen op 22mei 2014. Ook als u zich al eens geregistreerd
heeft voor eerdere verkiezingen is dit een verplichting.
Wie mag er stemmen?
Aan de Europees Parlementverkiezingen mag iedereen meedoen die
op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder is én de Nederlandse
nationaliteit bezit. U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Stap één: Eerst registreren
Om vanuit het buitenland te stemmen moet u zich eerst registreren
bij de gemeente Den Haag. Vul het registratieformulier in dat beschikbaar is via de website https://www.verkiezingen2014.nl/
stemmenvanuitbuitenland of vraag een uitgeprint formulier aan het
loket van uw ambassade/ consulaat.
Wat moet u doen om te registreren als kiezer buiten Nederland?
Het registratieformulier invullen en ondertekenen.
Plus een bewijs van het bezit van het Nederlanderschap bijvoegen;
dat wil zeggen een kopie van een geldig Nederlands paspoort of een
verklaring van een Nederlandse ambassade. Het legitimatiebewijs
moet minimaal geldig zijn tot en met 31 juli 2014 en de verklaring
van de ambassade over het bezit van het Nederlanderschap mag niet
ouder zijn dan 3 jaar.
BSN nummer is niet verplicht.
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Het registratieformulier met bewijs van Nederlanderschap moeten uiterlijk
10 april 2014 bij de gemeente Den Haag of bij de ambassade/consulaat
ontvangen zijn.
U kunt op de volgende drie manieren het ingevulde en ondertekende
formulier mét het bewijs van Nederlanderschap naar de gemeente Den Haag
sturen:
1) Per e-mail (scannen of fotograferen)
2) Per post
3) Via een ambassade of consulaat

Stap twee: stemmen
Nadat uw registratie in de gemeente Den Haag is ingeschreven, ontvangt u
eerst een bevestiging van registratie en later een briefstembiljet.
Het briefstembiljet kunt u op uw eigen huisadres ontvangen óf via de
ambassade/het consulaat als u dat heeft aangegeven onder punt 3 (tijdelijk
postadres) op het registratie-formulier.
Heeft u aangegeven dat u het briefstembiljet via de ambassade of het
consulaat wilt ontvangen dan moet u het postadres én de bijbehorende
locatiecode van hen opgeven. Dit adres en de locatiecode kunt u opvragen
bij de ambassade of het consulaat. Vervolgens kunt u het briefstembiljet
persoonlijk afhalen of op eigen verantwoordelijkheid laten toesturen.
Toesturen kan alleen als uw postadres bekend is bij de ambassade/ het
consulaat.
U kunt stemmen: Bij volmacht, persoonlijk in Nederland, of per brief. U
geeft op het registratieformulier al aan welke route u kiest.
Op het stembiljet brengt u niet in één keer een stem uit op een kandidaat,
maar stemt u door twee witte stippen in te kleuren:
1.
Kies de lijst van de partij waarop u wilt stemmen (Deze vindt u op
www.stemmenvanuitbuitenland.nl vanaf 17 april 2014, of haalt u bij
uw ambassade of consulaat
2.
Dan kiest u het nummer van de kandidaat op wie u wilt stemmen
3.
Onthoud beide nummers
4.
Kleur bij stap 1 van het stembiljet de witte stip bij de lijst van uw
keuze
5.
Kleur bij stap 2 van het stembiljet de witte stip bij het nummer van
de kandidaat van uw keuze
Uitgebreide informatie over hoe u uw stem uitbrengt per brief, volgt op de
site vanaf 10 april 2014. (www.spanje.nlambassade.org)
H.E. (Eric) Durieux
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos
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Jeu de Boules
Het Theo Muileboom toernooi 2014.
Zondag 9 februari werd weer het jaarlijkse
Theo Muileboom toernooi gespeeld. Omdat het de tiende keer was, had het bestuur
er een extra feestelijk tintje aan gegeven,
door een “aangeklede” lunch wat door de
aanwezigen zeer gewaardeerd werd. De bereidsters van de lunch werden daarvoor na
afloop dan ook geprezen. Vooral de door
Joke van Maarseveen bereide soepen kregen
een extra pluim en die kwam goed van pas,
want bij de prijsuitreiking moest ze het doen
met de “Poedelprijs”, een fles wijn.
Rie Muileboom werd vereerd met een prachtige azalea, omdat ze al tien jaar lang de
boterkoeken bakt, die iedereen bij binnenkomst bij de koffie krijgt.
De wedstrijden zelf, werden geleid door Orne Feenstra,terwijl Toon Akkermans fungeerde als hoofdscheidsrechter. Het geheel verliep zonder problemen.
Bij de einduitslag was er wel een verrassing, want er bleken twee speelsters met hetzelfde aantal punten te zijn, namelijk Jo de Hek en Agnes Middendorp.. Daarom
moesten die nog een barrage partijtje spelen. Jo bleek de beste te zijn en verdiende
daarmee de hoofdprijs, een mandje, gevuld met een assortiment wijnen en kaasjes,
overhandigd door onze voorzitter Elly Schenk. Daarnaast was er uiteraard de wisseltrofee en een miniatuur Jeu de Boule setje, beschikbaar gesteld door 2 leden.
Het bijzondere aan deze winnares is, dat zij voor twee maanden lid van de NVCB werd
en niet wist wat Jeu de Boules voor een spel was.
Agnes kreeg als tweede prijs winnares een fles Cava. Ook zij is pas dit seizoen lid en
een beginnend speelster. Zo zie je maar dat iedereen echt een eerlijke kans krijgt, bij de
NVCB.
Tijdens de prijsuitreiking werd iedereen,
voor dit tiende jaar, vergast op een
glaasje “Apres Boule”, vergezeld door
bitterballen en frikadellen.
De afdeling kan terugzien op een sfeervolle en zeer geslaagde dag.
Dit verslag is, zoals gebruikelijk , voorzien van een paar foto‟s. Mocht u er
meer willen zien, dan kunt u een e-mail
sturen naar onze hoffotograaf
willem.ruijs@gmail.com . met het verEn de winnares is…… Jo de Hek!
zoek om de fotosessie van deze dag.
U krijgt hem dan toegestuurd. Ook is er de mogelijkheid om hem op dvd te ontvangen. Gaarne opgeven bij Elly Schenk.
De secretaris: Joep de Wit.
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Definitieve uitslag Theo Muileboom NVCB Jeu de Boulestoernooi 2014
Uitslag op basis van aantal gewonnen wedstrijden met daarna puntenweging.

No.1

3/+19

Jo de Hek

No.16

1/+3

Pia Pelzer

2

3/+19

Agnes Middendorp

17ex

1/+1

Marijke Staring

3

3/+18

Jan vd Heiligenberg

17ex

1/+1

Roland van Daele

4

3/+11

Martin Hamers

18

1/-2

Aad Helleman

5

3/+10

Henk Lubbersen

19

1/-3

Ben Voogt

6

2/+18

Piet Middendorp

20

1/-4

Fonger Huitema

7

2/+16

Agnes Milzink

21ex

1/-5

Miep Donleben

8

2/+14

Anneke Carriere

21ex

1/-5

Leo v.d. Pol

9

2/+12

Bep Lubbersen

22

1/-7

Vera Greefhorst

10ex

2/+7

Els v. Andel

23

1/-8

Wil de Wit

10ex

2/+7

Jan Greefhorst

24 ex

1/-13

Bruno Pelzer

11ex

2/+6

ingrid Ruijs

24 ex

1/-13

Rie Muileboom

11ex

2/+6

Janneke Helleman

25

1/-15

Hannie v. Es

12

2/+3

26

0/-12

Joke Bolsenbroek

13

2/+2

Joep de Wit

27

0/-15

Huub v. Es

14

2/+1

Hanneke Verkuil

28

0/-16

Ko Staneke

15ex

2/0

Hugo Schenk

29

0/-25

Nicole Coen

15ex

2/0

Bas v. Andel

30

0/-31

Joke Maarseveen

Tonnie Kuijer
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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
Niet meer met Windows XP internet op!?
We weten het al heel lang en al maanden staan de
computerbladen er mee vol. Software fabrikant
Microsoft stopt op 8 april 2014 met de
ondersteuning van het besturingssysteem
Windows XP. We weten het eigenlijk al een paar
jaar maar nu die datum ras naderbij komt worden
we van alle kanten nog intensiever gewaarschuwd.
Interessant om te weten is dat in januari 2014 nog altijd bijna 95% van alle geld- en
bankautomaten met Windows XP werkt, maar dit terzijde.

Wat betekent het eigenlijk?
Microsoft zal geen updates meer uitbrengen voor dit bijna 13 jaar oude systeem. Een
computersysteem is opgebouwd uit miljoenen data en ondanks intensieve testmethoden
worden er nog altijd fouten in ontdekt, telkens weer. Microsoft als fabrikant brengt
daarom steeds updates uit, vaak verbeteringen maar ook heel veel beveiligingsupdates.
Zo wordt getracht elk lek of elk gaatje in het Windows-systeem te dichten zodat het
niet misbruikt kan worden door kwaadwillenden. Het stoppen van de ondersteuning
houdt dus in dat er geen (beveiligings)updates meer verschijnen en helpbestanden niet
meer worden geactualiseerd. Het besturingssysteem blijft wel gewoon te gebruiken
maar soms is dit niet verstandig.

Onveilig.
Windows XP is nog altijd een uitstekend systeem en het komt nogal eens voor dat
programma‟s van andere fabrikanten onder modernere systemen niet meer gebruikt
kunnen worden. Een voorbeeld is het programma Corel Print House dat op mijn XPmachine uitstekend draait maar op mijn Windows 7-notebook niet aan de praat te
krijgen is, ook niet met foefjes. Zo zijn er heel wat programma‟s te noemen.
Het wordt voor de computergebruiker onveilig wanneer de machine verbonden is met
het internet, U weet wel: om te e-mailen, te Skypen, om websites te bezoeken, om
kranten te lezen etc.

Internetbankieren.
De banken verlangen van de klanten dat zij al het mogelijke doen om fraude te
voorkomen. Bij de tips wordt door hen aangegeven dat je moet zorgen dat je
computersysteem up-to-date is. Maar als Microsoft geen updates meer uitbrengt
veroudert je computersysteem razendsnel. Cybercriminelen zijn altijd op zoek naar
gaatjes, lekken of fouten in je computersysteem en zij zullen proberen daar misbruik
van te maken. Of de banken dan zo coulant zijn om jou vervolgens schadeloos te
stellen is nog maar de vraag.
De gouden regel is vanaf 8 april 2014 daarom: internetbankieren nooit meer via
Windows XP.
Vervolg op pag. 24
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Moet je Windows-XP machine op de schroothoop?
Neen, maar ga er liever niet meer het internet mee op, dus ook geen e-mailverkeer en
geen kranten lezen, maar ook geen kookrecepten opzoeken enz.
Het beste is om die oude computer helemaal los te maken van de router, dus ook de
wifi-verbinding. Daarna kun je de machine blijven gebruiken voor dat fijne
boekhoudprogramma of voor Excel of Word. En ook die favoriete spelletjes kun je nog
altijd blijven spelen.
Toch is een tweede waarschuwing op z‟n plaats. Soms krijg je van een vriend of van de
buurman een leuk programma te leen dat op een usb-stick of op een memorykaartje
(zoals een SD-kaartje) staat. Ook dan kun je een risico lopen dat er een fout
programma(onderdeel) in je computer terecht komt.
Wil je toch kunnen internetten met je Windows XP-machine dan heb ik nog een paar
aandachtspuntjes.

Een paar korte tips.
-zorg voor internetbeveiliging, dus niet alleen
een antivirusprogramma, maar vooral ook een
degelijke firewall. Vertrouw niet meer op de
firewall die in Windows XP wordt
meegeleverd.
-een anti-malware programma is geen
overbodige luxe. Het hoeven niet altijd betaalde
programma‟s te zijn want ook in de freeware is
voldoende te vinden en die programma‟s zijn niet altijd van mindere kwaliteit.
-zorg ook voor een anti-spywareprogramma en ook die zijn in de freewaresector te
vinden.
-update het Windows XP-systeem kort voor 8 april 2014 zekerheidshalve handmatig
nog maar een keer.

Handmatige update van Windows XP.
Waarschijnlijk hebt je de mogelijkheid aangevinkt om updates automatisch binnen te
halen. Dan kan het zijn dat je geen ervaring (meer) hebt met het handmatig updaten.
Daarom hier nog even een korte handleiding:
Klik achtereenvolgens op Start / Alle programma's / Windows Update. Je browser
opent met een speciale website. Microsoft controleert via deze website of er nieuwe
updates zijn. Is dat het geval, dan kies je voor de knop Snel om alle essentiële updates
uit te voeren. Houd er rekening mee dat dit proces enige tijd kan duren.
Zodra alle updates zijn binnengehaald, herstart je de pc. Open vervolgens opnieuw de
Windows Update-site en kijk of Microsoft nog meer essentiële updates voor je in petto
heeft. Verder kun je ook voor Aangepast kiezen. Je vindt hier optionele updates om je
systeem bij te werken. Dit zijn vaak nieuwe versies van Windows-programma's en
stuurprogramma's van hardware.
Zo, nog vragen? Ach, je weet toch dat onze NVCB een bloeiende computerafdeling
heeft waar actieve vrijwilligers hun ervaring en kennis met anderen delen.
Wim Heijnen.
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Allerlei
In de bossen bij Amersfoort ging ik een cursus tuinbeelden maken doen, en daar ontmoette
ik de man met het geruiteoverhemd.

Wat een kerel
Opeens stond hij daar, een man van rond de veertig. Een stevige, potige vent met een
sympathieke uitstraling. Hij droeg een blauwe bandplooibroek met een geruit overhemd daarop.
Om zijn hals zat een sjaaltje
'Goede morgen,' zei de man, tegen mij, “bent u hier ook voor de cursus tuinbeelden maken?''
Jawel,' zei ik, en vanaf dat moment wist ik het: deze man is anders.
Hij nam een plaats in aan de lange tafel waaraan ik gezeten was. Omdat hij meende op zijn plek
van bestemming te zijn, keek hij gelukstralend en tevreden om zich heen.
'O, ik vind het altijd zo moeilijk de weg te vinden, hier in het bos,' begon hij te vertellen. 'Ik rij
altijd verkeerd, neem de verkeerde afslagen, rij dan in paniek kris en kras over de bospaden, en
ineens ben ik er toch. Hoe is het mogelijk, hè, dat je dan toch weer goed uitkomt.'
Verbaasd keek hij om zich heen. Hij zocht begrip voor zijn onnozelheid.
Ik was geboeid door zijn onschuldige manier van vertellen. 'Ja ja,' zei ik vluchtig, hoewel de
logica mij totaal ontging. Maar ik lachte vriendelijk naar hem.
Inmiddels waren er ook dames bij komen zitten, allemaal deelnemers aan de cursus. Ook zij
hadden het hele verhaal aangehoord. 'Ja hoor,' reageerde één van hen, 'dat heb ik nou ook.' De
anderen knikten begrijpend, alsof ze in hem een medemens gevonden hadden van dezelfde
onbegrijpelijke onnozele logica.
'Zijn jullie hier ook voor de cursus tuinkabouters maken?' vroeg de man schertsend. De dames
beaamden dat. 'O, ik vind het altijd zo gezellig hier een cursus te doen dat ik me steeds weer voor
iets anders opgeef,' zei het geruite hemd. 'De vorige keer heb ik schilderen op triplex gedaan, nou
dat was een succes. We moesten vijf aaneengeregen appels met hun bladeren tekenen op triplex
en die vervolgens uitzagen en beschilderen, met slechts drie kleuren, geel, bruin en blauw. Wat
je al niet kunt doen met drie kleuren, je houdt het niet voor mogelijk. Toen ik ermee thuis kwam
zei mijn vriend direct: jò, wat heb jij een prachtige citroenen geschilderd. Nou, ik liet het maar,
omdat ik zo genoot van zijn oprechte bewondering. Nooit nog had ik iets gemaakt dat een ander
mooi vond. En die kleuren, dat okergeel, ik dacht dat ik helemaal niet van okergeel hield. Maar
nu vond ik het zo mooi dat ik het op de eettafel tegen het theelicht aanzetten om er onder het
tafelen alsmaar naar te kunnen kijken. En weet je, diezelfde kleur okergeel zat ook in mijn
theepot en als ik om me heen keek zag ik hem in de gordijnen en zelfs in het behang. Nooit was
het me opgevallen, maar onbewust schijn je dan toch wat te hebben met zo een kleur.'en hij
lachte aanstekelijk.
De vrouwen hingen aan zijn lippen, het gaf niet wat hij vertelde, als hij maar vertelde.
'Weet iemand van jullie al wat we gaan maken?' vroeg één van de dames en ze keek om zich
heen. 'Zo een grote dennenappel van beton,' zei een andere, 'die kun je naast je voordeur zetten
als teken van gastvrijheid.
'O nee hè,' zei de man, 'niet nog meer. Ik heb bij de entree al een vloermat met 'welkom' erop, en
een krans aan de deur van gastvriendelijk vlechtwerk, een gelukbrengend hoefijzer, bloemen
voor weet ik veel, en nu nog een eikel. Dat is de goden verzoeken, met zo een overdaad trek je
inbrekers aan.'
Vanaf nu bestond ik niet meer voor de dames, alleen dat geruite hemd telde nog. Ik kijk dan ook
anders naar dames, met een andere blik dan het geruite overhemd.
Jaloers zag ik hoe hij van al die mooie vrouwen om hem heen genoot.
Vervolg op blz. 26
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Als ik naar een vrouw kijk dan taxeer ik anders: Ik kijk naar de ronde vormen, dat werkt weet je,
heel anders dan hoe geruite overhemd dat doet. En het geruite overhemd vertelde maar door,
over de meest eenvoudige onderwerpen, maar zo natuurlijk vertelde hij dat zelfs ik ervan
genoot.
'Neem nou fuchsia's,' ging hij verder, 'je weet wel, die planten met bloemen als klokjes in allerlei
kleuren. Ik houd helemaal niet van fuchsia's, ik vind ze van een burgerlijke truttigheid. Komt
mijn vriend thuis met een doos vol fuchsiastekken. Ik zeg: jò, wat is dat nou? O, zegt hij, dat zijn
fuchsiastekken, daar ben ik altijd zo dol op geweest. Fuchsia's kweken is een oude liefde van me,
en op ons balkon staan ze enig met die kleuren. Mijn God, dacht ik eerst, maar het kon erger. Hij
kan beter met zulk een oude liefde thuiskomen dan met een nieuwe, een andere liefde, snap je?
Ha, ha, ha.' En de ruit vervolgde zijn verhaal.
'Toen mijn vriend eens met vakantie ging vroeg hij me zijn fuchsia's water te geven. Nou ga ik
zelf nooit met vakantie, ik ben een echte huismus. Maar wat er met me gebeurd is sinds mijn
vriend met vakantie ging, ik weet het niet. De tweede dag stond ik al met de planten te praten
alsof het mijn kinderen waren. Je geloofde je oren niet. Ik zei tegen ze dat ze straks weer als de
zon om de hoek kwam,naar het zonnetje konden kijken, en dat ze tussen de middag extra water
zouden krijgen en hun kopjes niet hoefden laten hangen.
Kort daarna ben ik naar een fuchsiatentoonstelling gegaan om mijn eigen fuchsia's te kopen en
mijn eigen fuchsiahoek op het balkon te creëren. Toen mijn vriend veertien dagen later thuis
kwam en ik hem mijn fuchsiahoek liet zien, zei hij: zie je nou wel, eigenwijs mannetje, dat je
idolaat wordt van fuchsia's als je er eenmaal aan begint? Ik was zo trots als een pauw.
Soms wil hij zich met mijn fuchsiahoek bemoeien, maar dan word ik kwaad en schreeuw tegen
hem: 'je blijft van mijn fuchsia's af, hoor.' 'Snap je nou zoiets?' En hij keek vragend om zich
heen. De vrouwen keken beamend en met open mond naar hem. Ik stemde ook volmondig in,
maar naar mijn mening was niet gevraagd, ik bestond niet meer. Alleen de vrouwen, die snapten
het helemaal.
Het was alsof ik uit mijn lichaam getreden was en er van een afstand naar stond te kijken. Ik
streek met de toppen van mijn vingers over mijn kin en dacht:
Wat een kerel.
Is geschreven door Jan van den Heligenberg
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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

Pagina 28

W:www.floresjuridischadvies.com

W:www.advieserfrechtinspanje.nl

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Maart 2014

Ingezonden bericht

Nieuwe extra service van Levante
Iedereen die in het Levante ziekenhuis
moet zijn (ook voor een dokters bezoek),
kan even contact op nemen met Rudi
Meyers.
U kunt dan gratis parkeren, u krijgt bij
vroeg onderzoek, een ontbijtje, bij een
opname een maaltijd voor uw begeleider,
en ...... Zeker niet onbelangrijk, Rudi
Meyers zorgt direct voor een Nederlandstalige tolk, en er zijn nog meer voordelen!
Bel voor uw afspraak 0034- 608555803
en meldt aan Rudi Meyers dat u NVCB
lid bent.
1 - naam
(meisjesnaam voor de dames)
2 - voornaam
3 - geboortedatum
4 - e-mail adres
5 - adres in Spanje en Nederland
6 - telefoon
Dan bekomen zij van IMED een persoonlijk pasje en bij presentatie in het
hospitaal bij eventuele opname bekomen
zij de volgende voordelen:
1 - 10% korting bij betaling buiten de
zorgverzekering
2 - gratis parking
3 - gratis krant
4 - gratis 1 maaltijd per dag voor
begeleider van de patient
5 - tolken
6 - overnachting voor begeleider
7 - automatisch wordt de club ingelicht
over de opname
(indien de patient dit uitdrukkelijk
wenst bij de opname)
8 - persoonlijke begeleiding van Rudi
Meyers.

4x4-ROUTES.COM organiseert samen met de
AVSN (Asociación Valenciana de solidaridad
con los Niños) op zondag 1 juni a.s. een 4x4
Benefiet Route tbv de kinderen in de tehuizen
van EMAUS. Wij zoeken passagiers die een
zitplaats willen sponsoren voor onze Route.
Ook zoeken wij chauffeurs met een eigen 4x4
auto die met hun auto mee willen rijden en
zitplaatsen beschikbaar willen stellen.
WAT KOST HET VOOR DE SPONSORS ?
Je kan een zitplaats kopen voor € 60,00 (meer
mag ook). Dit bedrag is inclusief de lunch van
€ 23,50 van jezelf en een bijdrage aan de lunch
voor de kinderen zodat ook zij een leuke dag
hebben. Van het overige bedrag worden goederen gekocht voor het tehuis.
WAT KOST HET VOOR DE CHAUFFEURS ?
De chauffeur (eigenaar) van de auto betaald
€ 23,50 voor de lunch, dit is ook inclusief een
bijdrage voor de lunch van de kinderen. De eventueel meerijdende partner van de chauffeur betaald ook 23,50 voor de lunch.
Aan het einde van de Route is er een gemeenschappelijke lunch bij Something Else in Albir
met de kinderen uit de EMAUS tehuizen uit de
omgeving van Altea.
De 4x4 route die we rijden gaat naar een paar
mooie uitzicht punten in de bergen. We rijden
echt Off the Road en genieten van de bergen,
uitzichten en de natuur om ons heen. De route
is absoluut niet gevaarlijk maar als u voor het
eerst mee rijdt gaat uw adrenaline wel stromen. Kortom; sponsor EMAUS kindertehuizen en schrijf in als chauffeur of als passagier !
Voor meer informatie en aanmelden ga naar
de website van http://www.4x4-routes.com,
naar de Winkel van On the Rocks in Altea, of
naar de DON PANCHITO in de Supermercado
COSTA BLANCA Alfaz del Pi. of bel even met
Aad + 34 679 825 536, Thimo +34 698 695 694,
Wendy +34 629 662 410
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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 :info@clinicadentalalbir.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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Nieuwe aanwinsten bibliotheek N:V:C:B. nr. 4.
Romans.
Alison. J.
Andrews. V.
Baldacci. D.
Barr.E.
Gruen. S.
James. E.
Johnson. J.
Madison. S.
Morton. K.
Musser. E.
Robbins. H.
Scholes. K.

Detectives / Thrillers / Spanning.
Mijn schaduwzusje.
Vertrapte bloem.
Die zomer.
Bagage. ( spannend).
Diep in mijn hart.
De kleine dingen.
De legende van de kapers.
( hist. Vertelling).
De kleur van hoop.
De vergeten brief.
Twee bestemmingen.
De onverzadigbaren.
De regenkoningin.

Informatief/ politiek/ non-fictie.
Demeo. A.

De maffiazoon.
( waargebeurd verhaal)
Jafari. P.
Het andere Iran ( van de
Revolutie tot vandaag).
Rojas. Clara.
Ik overleefde voor mijn
kind.(6 jaaar gevangen in de
Colombiaanse jungle)
Kamkwamba.W. De Windvanger (
Afrikaanse jogen bouwt
een wind-molen voor zijn
dorp.
Almad Al-Hussein. L.
Veertig zweepslagen.
( persoonlijk lijk verhaal
van Sudanese vrouw).

Férey. C.
Coben. H.
Dawson.L.

Zulu.
Eens beloofd.
Met huid en haar
(chicklit thriller).
Dun. D.
Noodzakelijk kwaad.
Cortez. D.
Gifstof. ( Crimee)
Genna. G.
De huid van de draak.
Gerritsen. T.
Sneeuwval.
Hall. J.
Buiten de wet.
Hurwitz. G.
De misdaadschrijver.
Koontz. D.
Geheugenfout.
Lehtolainen. L. Witte onschuld.
Margolin. Ph.
De Firma.
Marklund. L.
De Rode Wolf.
Maxim. J.
De virusmaffia.
Rankin. I.
De kunstroof.
Rendell. R.
Adam en Eva.
Sigler S.
Infectie.
Verhoef. E.
Alles te verliezen.
Verhoef. E.
Déjà vu.
Vlugt v.d. E.
Schaduwzussen.

Met dank aan de gulle gevers/geefsters.

Op zondag 23 Maart hebben we weer een gezellige
maaltijd voor 50 personen.
Deze keer is het een

Captains Dinner
Prijs voor leden :€ 6.50
Voor introducees :€ 8.00
Aanvang:

13.30 u.

Zaal open: 13.00 u.
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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

Pagina 36

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
NVCB Spanjereis, (deel twee,verslag Geert Puite)
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. Onze camera' s doen hun uiterste best om alles wat mooi is vast te leggen en
dat is nogal wat. Hij zet ons op het spoor van een zoektocht en dat moeten we toch
duidelijk weten, is het symbolisch of het willen zien maar hoog en droog in de
spannend uitgewerkte gevel van een der gebouwen zit een kikker, al jaren, nee al
eeuwen. Wie ziet de kikker?
Als je zo'gids hoort praten dan begin je
hoe langer hoe meer te zien en straks
als de 'toer der stad Salamanca' is
afgelopen zien we van alles maar
bovenal overal kikkers, en kikkers en
kikkers. UIteindelijk zien we in steen
de KIKKER die hij bedoelt, een klein
miezerig kikkertje in steen zit daar al
eeuwen en beweegt zich in het geheel
niet. Hij zit daar lekker en ziet ons
beneden maar turen en turen
totdat.....totdat we hem zien en gedag
zeggen.
Het was een toer, de moeite waard en daarom spraken we met een drankje nog lang na
op de Plaza Mayor!! Wat leuk!
DE volgende dag gaan we naar Ciudad Rodrigo en Alberca. Rodrigo heeft dezelfde
beveiliging als Avila. Een wel heel sterke en hoge muur rondom de gehele stad en
daardoor in de Middeleeuwen bij niet te veroveren. Daar dus ook een voormalig
kasteel/burcht en thans id het een schitterende Parador. De moeite waard om de folders
met informatie mee te nemen. Wat een bouwkunst in die tijd, lang geleden en nu
eigentijds aangepast aan het huidige gebruik als hotel. Bouwkunst is fantastisch zeg ik
dan. WE hebben niet de hele dag dus we vertrekken naar buiten en lopen door de
straten en steegjes. Rondom ons zien we overal de heel hoge verdedigingsmuur.
Wij lopen in een groepje en komen langs het postkantoor. "Wacht even, een
postkantoor" roept mevrouw Rie Muileboom. "Ik heb postzegels nodig" Aangezien ik
ook postzegels nodig heb loop ik met haar mee naar de eerste etage en zie net wat
reisgenoten de trap afdalen. Wij beiden moeten wachten op onze beurt en raad eens,
het wachten duurt even en als we aan de beurd zijn zegt de postbeambte: Ik heb geen
postzegels, hier stempelen we alleen maar. Wij kijken verrast en verbaasd omhoog en
zien daar een schitteren plafond. Maar juist die enkele minuten brengen ons even later
in problemen.
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Beneden gekomen zien we onze reisgenoten niet meer en wij beiden hebben niet
nagedacht over het feit dat wij dit fort ook ergens moeten verlaten. We kijken elkaar
aan, en nog eens, en concluderen dat we verdwaald zijn. Wij kijken overal en overal
maar vinden geen aanknopingspunt. Wij vragen ons af hoe moet dit nou. Ik loop naar
de wal, klim on een tijdje omhoog en wat een geluk, ik zie de bus en zwaai en zwaai,
totdat iemand mij ziet.
Ik roep Rie en stel haar gerust, maar met dit gebaar weten we nog niet hoe we bij de
bus moeten komen. Ik zie dakdekkers en die ziet ons stuntelen en half Spaans pratend
begrijpt hij de noodsituatie waarin wij verkeren. Ik breng jullie omlaag zegt hij in mooi
Spaans. Wat vinden wij de woorden die hij spreekt toch mooi! De kranige Rie komt
aan mijn arm de trappen omlaag en beiden lopen we zo snel mogelijk, als verlosten,
naar de bus toe. Tot ons uiteindelijke genoegen constateren wij dat wij niet de laatsten
zijn die de bus instappen. Wat een belevenis daar in het mooie stadje Rodrigo en wij,
wij spraken nog lang na over deze dwaling.
Over Tordesillas en Valladolid valt natuurlijk wat te vertellen maar dan wordt het
reisverslag wel erg lang. Valladolid is een Provinciestad met veel moderne huizen. Ik
verkies duidelijk de invloed van de Spaanse oudheid met echte bouwkunst.
We reizen dus op vijfde dag door naar Segovia en eigenlijk was dit stadje zo mooi dat
we tijd te kort hadden. Prachtig hoog gelegen op een rots tussen Rio Eresma en Rio
Clamores.
Paco had de bus praktisch geparkeerd zodat we niet te ver hoefden te lopen om onder
de bogen van een oudheidkundig watertransport systeem zo de buitengewoon mooie
stad konden inlopen. Het gigantische watertransportsysteem, in grote bogenvorm en
twee etages hoog was zonder cement gebouwd blok na blok opgebouwd tot een
monumentaal idee voor een brug. Het water ging op de top door een gootsysteem. Het
systeem is dus een aquaduct in het Nederlands en dus herkenbaar als zodanig.
Wat waren de architecten in die tijd toch ook als deskundig! Als je deze fraaie stad
inloopt zie je mooie gebouwen en mensen, veel mensen allemaal genieten van de
pleinen, gebouwen, de koffie de trouwerij de we zagen de handel de kleuren en
natuurlijk de mensen in allerlei soorten zoals Chinezen, Japaaners,
Colombeanen,Nederlanders en Engelsen en nog veel meer en bovenal natuurlijk
Spanjaarden.
Voor velen was de tijd te kort om
al het schone te bekijken. Na nog
een lange nachtelijke rit door de
avond kwamen we tevreden bij
het clubgebouw in Alfas del Pi
aan.
Aan allen dank voor de
gezelligheid schrijft uw
medeclubgenoot en medereiziger
die zijn oortjes en oogjes wijd open had.
Geert H.
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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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De Verliefde Cacaoboon

“Al 14 jaar uw
14 Nederlandse
vertrouwde
Polikliniek”

Het was in Brugge op de markt,
„k zag daar jouw bruine toet.
Ik kreeg toen bijna een infarct,
en dacht: “ik word niet goed”.
Want een cacaoboon zoals jij,
dat kan ik nu wel melden,
die zag ik nooit van zó dichtbij,
nee, dat gebeurt maar zelden.
Je bent een wonder der natuur,
gelukkig niet verwend.
Je bent nog jong en oh zo puur,
en ook vol temperament.
Jij hebt, vind ik, een prachtig lijf,
daarmee is echt niks mis.
Jij bent gewoon een heel tof wijf,
zo heerlijk en zo fris.
Ik wil jou zoenen op je mond,
amai, wat zal dat smaken.
„k Weet zeker, dat ik van zo‟n zoen
wel chocola kan maken.
Jij wordt mijn Zoeteke of Pralien,
„t blijft mij om het even.
Ik heb al lang aan jou gezien:
jij houdt van een bruin leven.
Mijn liefde kan nu niet meer stuk,
ik wil graag met je trouwen.
In Brugge vond ik mijn geluk:
een stad om van te houwen.
Paul Asselbergs, Bergen op Zoom

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
Orthopeed
Gynaecoloog
Gynaecoloog
Cardioloog
Cardioloog
Longarts
Longarts

Chirurg
Radioloog
Dermatóloga
Uroloog
K.N.O arts

Trombosedienst

Maandag en donderdag van
8.30 - 9.30 uur

6
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IMED Hospital Levante
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Alhama ecotienda
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Ingeborg Posthuma
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Annemiek Rood MCS
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Inger van Dokkum

12

Anneke Thuiszorg
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Interbureau
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Bob Cats

36

Irene Godderij

14

Buro thuiszorg

39

Kuiper verhuizingen
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CB. Sat
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Lomerper verzekeringen

40

Centro Dental. Eu

31

Clinica La Alegra

30

Nico verhuizingen

15

De Haan verhuizingen

27

Peter Roeland Informatica.

40

De Week

21

Restaurante d‟els Artistes

31

Differens

40

Sacristan

21

Dirk Smit

2

Satcom Digital

32

Euro Cars

30

Servitur

26

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

12

Flores juridisch advies

28

Wil Spanjers loodgieter

22

Fresno

11

Zorgservice Flor

10

32

Bloeddruk opname bij NVCB

Bloeddrukopnama elke eerste maandag
van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.
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