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Dealer van Topmerken
Groot assortiment in hout, gas, elektrisch, pellet en
biologische ethanol haarden
Vakkundig advies
Showroom 150 m2
Eigen installatie en service-dienst
Openingstijden:
Maandag - Vrijdag
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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

12.30

Ledenadministratie (o.a. inschrijven nw. leden)

10.00

13.00

Koffieochtend/Jeu de Boules/Computer/Biljart

10.00

12.30

Bibliotheek

10.45

11.45

Windows 7 en Word, computerles beginners.

13.00

16.00

Entertainment

13.30

16.00

Hobbyclub

19.30

24.00

Klaverjassen

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

14.00

18.30

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

14.30

16.00

Jeu de Boules proefstart

19.30

24.00

Biljarten / internet

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

19.30

23.00

Internet

19.30

23.00

Biljarten

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

14.00

19.00

Bridge

19.00

23.00

Biljarten

Zaterdag

09.30

14.00

Wandelen of Kuieren

Zaterdag

09.30

13.00

Driebanden (biljarten)

Dinsdag

Woensdag

Bridge

(zaal open 13.15 uur, inschrijven tot 13.45 uur)

Donderdag

Vrijdag

Zondag
Pagina 4

Incidentele festiviteiten

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

April 2014

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:
Martha Hamelsveld
Frank van der Swaluw
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
680 827 342
965 894 846
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
Het is weer zo ver ,vele van onze leden hebben hun vleugels
weer uitgeslagen en zijn in Noordelijke richting
vertrokken,niet met de Noorderzon, maar wel die kant op.
Gelukkig zijn er niet alleen wintergasten, anders gezegd,
overwinteraars in onze vereniging lid, dus de resterende Die
Hards zitten nog lekker in de Spaanse zon te genieten , al
dan niet op ons terras.
Het zal niet iedereen opgevallen zijn, maar we hebben
afgelopen weken boven een " sta in de weg " laten verwijderen. Dat heeft veel stof
veroorzaakt maar ook veel ruimte opgeleverd.
Het initiatief voor deze verbetering kwam van onze onderhoudscommissie, het is
een grote verbetering voor de bovenverdieping , chapeau mannen!
Deze ruimte kan dus voor veel meer activiteiten benut worden ,nu die sta in de weg
verdwenen is. Beneden was de schoorsteen met kap al verwijderd, dus boven had de
pilaar geen enkele functie meer.
Ook is er meer ruimte gemaakt op ons terrein ,er kunnen nu meer auto's parkeren..
Nu wordt er nog een bord geplaatst om " wild parkeren" te voorkomen.
En we wachten tot de wegbeheerder van de N332 onze oprit gaat verbeteren, maar dat
hebben we helaas niet zelf in de hand.
Er zijn aantal goede ideeën in de daarvoor bestemde bus gedaan.
Met een gaan we vast van start:
Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor de leukste, praktische, origineelste
invulling van het terrein naast ons gebouw ,de plaats waar Aart en Miep gebivakkeerd
hebben. Wij zijn benieuwd!
U wordt allen uitgenodigd om met plannen te komen. Het moet wel uitvoerbaar zijn,
niet alleen voor de portemonnee van de vereniging ,maar er is nog een beperking ; er
mag niet illegaal gebouwd worden.
U kunt uw idee schriftelijk inleveren bij de secretaris:
huugschenk@ hotmail.com
Dan nog het volgende: Wilt u voordat u vertrekt of voor onze deuren sluiten uw
sleutels inleveren bij Nel Arends of Corrie van de Vlies.
Ik wens u allen goede Paasdagen toe en,iedereen die deze maand vertrekt wens ik een
veilige reis toe ,een goede zomer in Nederland en ik hoop u in September weer te zien.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Mededelingen
Bestuursmededeling.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 10 maart is besloten om een W.A.
verzekering voor alle leden van de
N.V.C.B. af te sluiten.
De verzekering is voor de
aansprakelijkheid van de vereniging
voor hun leden, in de door de N.V.C.B.
gehuurde verenigingsgebouw en
terrein.
Dit is inmiddels gebeurd.
Dit betekent dat de contributie voor de
maandleden met ingang van heden met
1 Euro verhoogd wordt.
Een maandlidmaatschap wordt dus
Euro 16,00 , een 2-maandslidmaatschap
Euro 31,00 en een 3maandlidmaatschap Euro 46,00.
Het lidmaarschap na medio maart tot
eind juni bedraagt Euro 31.00.
De verhoging van het jaarlidmaatschap
naar Euro 65,- zal per 1 september a.s.
ingaan.
Namens het Hoofdbestuur,
Gijs Dorrenboom, Penningmeester.

Korte mededelingen.
Gedurende de zomermaanden juli en
augustus is ons clubgebouw gesloten.
Het Internet-netwerk blijft bereikbaar
maar wel met een lagere snelheid.
Dat zal het geval zijn in de maanden
mei juni juli augustus.
Het is niet gelukt een NVCBzangkoortje van de grond te krijgen.
De belangstelling was er wel maar
helaas heeft zich onvoldoende zangtalent gemeld. Ook werd een dirigent
node gemist.

Hierbij meld ik, dat het
zangkoortje is opgeheven.
Wilt u dit vermelden in de
eerstkomende uitgave van
ons mededelingenblad?
Ook bij de functies/
taakverdeling 2014 kunt u
mijn naam verwijderen,
hetgeen ook geldt voor het
overzicht 'vaste activiteiten'
Met vriendelijke groet,
Janny van Dongen

BBQ of Paella?
Voor 26 April is er een BBQ aangekondigd
op de evenementen lijst
Maar ?..we zijn ook weer in gesprek met de
beide Spaanse koks met de vraag of ze
eventueel weer een grote Paella willen
maken.
Tijdens het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief was de leidinggevende buiten
Spanje.
Het kan zijn dat de Barbecue vervalt en dus
een paella maaltijd wordt.
Daarover wordt u tijdig geïnformeerd via de
flyers aan de beide bars.
Anne Marie
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Evenementen Kalender 2014
Evenementen Seizoen 2013 - 2014



20 April
26 April.

:
:

Paasbrunch
Koningsdag - BBQ

Mededelingen
Notulen van de Alg. Leden Vergadering van 10 maart 2014.
1. Opening.
De voorzitter opende de vergadering om 10.00 uur en moest hem gelijk sluiten daar er
geen quorum aanwezig was. De vergadering werd dus een half uur opgeschort.
Om 10.30 uur werd de vergadering opnieuw geopend. Zij heette iedereen hartelijk welkom en verzocht de aanwezigen een minuut stilte te betrachten ter nagedachtenis aan
hen die ons dit verenigingsjaar ontvielen.
2. Ingek. Stukken. De voorzitter vermeldde het feit dat Els Reniers is afgetreden. Verder werd vermeld dat de volgende leden een bericht van verhindering hebben gestuurd:
t.w. de fam. Staneke, de fam. de Wit, de fam. van Kol, Marianne Heinsius en Annemieke Post.
3. Het korte mondelinge verslag werd voorgelezen door Hugo daar de secr. die het verslag gemaakt heeft niet bij stem was.
4. Hierna werd de jaarrekening 2013 besproken. Er bleken geen vragen hierover.
5. De kascontrolecommissie heeft de kasstukken gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij verzoekt de vergadering de penn.m. te dechargeren hetgeen gebeurde onder applaus.
5a. Er moesten twee nieuwe kascontrolecommissieleden benoemd worden. Het werden
dhr. Gerard Ruizendaal en Henk Lubberse. Ad Wolfs mocht nog een jaar lid blijven.
6.Hierna werd de begroting 1 jan. 2014/31 dec. 2014 besproken en goed-gekeurd.
7. De voorgestelde wijziging van art. 14b van het HHR werd goedgekeurd. Deze wijziging behelsde het feit dat er een, twee en drie maanden leden zich kunnen inschrijven á
€15.00 per maand. Deze leden zullen een euro bij inschrijving extra betalen voor de
collectieve verzekering.
Verder werd de jaarcontributie verhoogt naar €65.00. Deze werd door de vergadering
goedgekeurd. De extra vijf euro was nodig voor het gebruik van het vrije WiFi voor de
leden en de collectieve verzekering.
8. Het voorstel om de zittende leden maar een maal herkiesbaar te stellen werd goedgekeurd. Men kan dus nooit langer dan 6 jaar achtereen in het HB zitting hebben.
9. Gijs gaf uitleg over het gebruik van de pinautomaat en het plastic geld. Men kan zijn
lidmaatschap pinnen maar men kan ook gewoon overschrijven. Je moet dan wel het
bewijs van overschrijving meenemen bij het ophalen van de ledenkaart.
.
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10. Hierna werd er uitvoerig gediscussieerd over het wel of niet drukken van de
Nieuwsbrief of totaal overgaan naar het digitale tijdperk. Men was van mening dat een
boekje ook een wervende waarde heeft naar anderen toe. De voorstanders van het digitale merkten op de boekjes van een heel jaar terug te zien blijven op onze website.
Toch bleek de meerderheid het maandelijks boekje te willen behouden. Afgesproken
werd in ieder geval een aantal boekjes te blijven drukken en te bezien of het een tweemaandelijkse uitgave moet worden. De digitale versie blijft één maandelijks.
Op voorstel van Ad Wolfs zal rondgevraagd worden naar een oude laptop die dan gebruikt kan gaan worden om de digitale versie op onze website ten alle tijde op de club
te kunnen bekijken.
11. Bij de rondvraag vroeg Ben Voogt aandacht voor de oud-voorzitter John Sterk. Hij
wilde hem voordragen voor het ere-voorzitterschap. Maar daar hij dat al lang was trok
hij zijn vraag in.
Trudy Visser vroeg aandacht voor de verwarming in de kleine computerkamer. Daar is
geen verwarming. Het bestuur zal zich daar over buigen en komt er op terug.
Gerard Ruizendaal wilde graag dat het HB nog eens met de huiseigenaar gaat praten
over de hoogte van de huur. Hierna ontstond een discussie over het wel en wee van het
huidige pand. Er is vroeger wel eens sprake geweest van een aantal mensen die genoeg
kapitaal bijeen vergaard hadden om een nieuw pand te laten bouwen. Maar uiteindelijk
is dat niets geworden. Gerard zal het een en ander nog eens bekijken of er nog andere
mogelijkheden zijn. Anne Marie, de voorzitter, vermeldde nog dat fam. van Ko Staneke bezig was met het aantrekken van een groot pand. Misschien dat dat soelaas biedt
aan de huidige hoge huur.
Gerard bracht de Ver. Van Gepensioneerden in Spanje onder de aandacht. Hij riep op
om lid te worden om tegengas te kunnen geven tegen de regering in NL als die de gepensioneerden weer willen korten op hun pensioen.
12. Niets meer aan de orde zijnde sloot Anne Marie onder dankzegging de vergadering
Hugo Schenk , secretaris.

De ledenvergadering werd goed bezocht.
Pagina 9

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

April 2014

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.

Wij zijn elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur op de NVCB aanwezig om
algemene vragen over verzekeringen en reizen te beantwoorden.
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B O W L E N met
de NVCB
Elke laatste vrijdag van de
maand.
In Bowlingcentrum “Big Fun”
Winkelcentrum La Marina
We spelen 3 games
( € 2,60 per game )
Schoenenhuur € 1,00 p.p.
Start om 16.00 uur

WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk
te gaan eten. Informatie en
Aanmelden bij
Frank v d Swaluw tel: 662615194

Fimme Hornstra
Fysiotherapeut
Colegiado 6820

Inger van Dokkum
Fysiotherapeut
Colegiado 6810

Fysiotherapie, Manuele Therapie, Lymfedrainage,
Bindweefsel massage, Voetreflexologie,
Aromatherapie, Haptonomie en EFT.
C.C. Arabi Plaza,
tel: 965 888 797
C. Tabarca 16 A
email: info@fingerspain.com
03580 Alfaz del Pi
www.fingerspain.com
Spanje
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Evenementen

Schilderexpositie, gehouden op 16 maart

Een impressie van de
geëxposeerde werken.

Het weer was misschien
iets te mooi!
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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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Beste clubleden,
Voorafgaand aan de korte uitleg over parkeren bij het clubhuis een kleine uitleg
waarom ik me met het parkeren ging bemoeien.
Op het moment dat Anne Marie de werkzaamheden van de organisatie van
evenementen overnam van Ank Akkermans werd er bij ons thuis in een keer
regelmatig over de club gesproken. Enige tijd later werd Anne Marie genomineerd om
voorzitter van de NVBC te worden. De omstandigheden van het moment brachten haar
ertoe om ja tegen deze uitnodiging te zeggen. Een hele uitdaging na een tijd de
evenementenorganisatie te hebben georganiseerd.
Op dat moment heb ik gezegd : Als je voorzitter wordt dan ga ik een terreinplan maken
voor het parkeren en zo hier en daar goed schoonmaken! Ik moest na haar verkiezing
dus woord houden en dat deed ik.
Dat parkeren liep op dat moment uit de hand met name op de maandag en de
vrijdagochtenden. Vanwege de snelle toename van nieuwe leden liep het terrein
volledig vol met auto's en veel leden moesten hun auto langs de carretera en de
autohandel parkeren, maar het gevolg was dat ze wel een heel stuk moesten lopen. Er
werd echter nog niet duidelijk en geordend op het terrein geparkeerd.
Ik ging dus in conclaaf, natuurlijk niet met Anne Marie: te dichtbij, maar met de
clubsecretaris Hugo Schenk. Ik besprak mijn plan en over mijn wens om met Wim Kop
te gaan praten over de kuilen in het wegdek bij het inrijden van het terrein van onze
club. Hugo besprak het in het bestuur en ik kon overleg met Wim Kop starten. Ik wilde
de gewenste weg van overleg volgen. Wim en ik stelden samen een brief op in goed
Spaans ivm de letterkundige Spaanse vaardigheden van Wim. De brief werd keurig
naar de burgemeester van Alfas del Pi gebracht en we kregen een mooi bewijs van
ontvangst. De procedure voor het herstellen van het wegdek loopt inmiddels.
Natuurlijk starte ik met het schoonmaken van het terrein, het verwijderen van de oude
stompen van de dode palmbomen. Meer dan twintig zakken boomafval gingen naar de
container. Langzaam maar zeker werd het terrein schoner en de eerste clubleden
kwamen met me praten en vroegen: Wat ben je toch aan het doen?
'Nou er moeten nieuwe parkeerplaatsen komen en er moet gedeeltelijk anders
geparkeerd worden zodat er meer auto's geparkeerd kunnen worden op ons terrein' was
het antwoord. Wel had ik al in gesprek uitgelegd hoe die meerdere auto's dan wel
geparkeerd moesten worden en zo hier en daar heb ik iemand gevraagd: Wat vind je
van het plan?
Het plan werd helemaal uitgevoerd en nu ga ik nog een uitleg geven dat er twee rijen
van auto's op de lange parkeerplaats moeten komen evenwijdig aan elkaar en niet
loodrecht op elkaar. Dus de lange rij langs de auto-buurman staat goed en aan de
andere kant moet evenwijdig aan het gebouw geparkeerd worden.
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Dan kunnen er de meeste auto's staan. Het wordt nog aangegeven en....... op het
publicatiebord hangt de plattegrond!
Langs de ingang naar Wim Kop zijn woning liggen nu ook een 7-tal plaatsen en svp zo
haaks mogelijk parkeren. Inmiddels is er ook een heuse tuin met planten o.a.
van....jazeker clubleden. Hartelijk dank daarvoor. Bas Koegler hielp met een zware
klus: het transport en uitstrooien van de nieuwe gravel. Nabij de "jeu de boule" banen
zijn ook plaatsen en achter het gebouw komen nog es drie plaatsen.
Het geheel komt in orde!! Kijk svp ook naar de plattegrond op het publicatiebord.
Nabij de carretera komt nog een afbakening met een bord met de tekst: Aparcar
Prohibido Terreno NVCB. Het geheel is nog niet klaar maar tegen het moment dat
ons clubblad uitkomt zal er niet veel meer ontbreken. Een kleine stuk van de cactussen
op het terrein moeten verplant worden. Ook moet de kapotte auto nog afgevoerd
worden door de autoriteiten. Dan zullen m.i. alle punten voor dit moment gereed zijn.
Zo zijn we bezig om een belangrijk verbeteringstraject af te ronden en als alles over
enige tijd goed is afgerond kunnen we weer even vooruit.
Met groet,
Geert H. Puite

Van het Consulaat.
Digitale aangifte IVA formulieren
BELANGRIJKE INFORMATIE voor zelfstandigen (autónomos) voor de aangifte van
IVA formulieren 390 en/of 303, die voor 30 januari digitaal worden ingediend. Vanaf
januari 2014 heeft de belastingdienst in Spanje vele veranderingen ingevoerd. Tot op
heden konden bijna alle formulieren met de hand ingevuld worden, en persoonlijk bij
de bank of belastingdienst ingediend en/of betaald worden.
Vanaf 1 Januari 2014 is het presenteren van IVA formulier 303 en jaarlijks 390 alleen
nog maar digitaal mogelijk, waarvoor een digitale handtekening of PIN24H nummer
aangevraagd moet worden.De firma digital is voor niet-Spanjaarden op de volgende
manier te krijgen: Via de website van de Fabrica Nacional de Moneda y Timbre:
https://www.sede.fnmt.gob.esNa aanvraag, dient men vervolgens met de Nederlandse
identiteitskaart of paspoort naar Hacienda gaan, daar verkrijgt men de firma digital.Het
PIN24H nummer kan verkregen worden door persoonlijk naar Hacienda te gaan met
het Nederlandse paspoort of identiteitskaart en met de certificado de registro (groene
A4-tje). Bij Hacienda moet men dan het PIN24H SIN FECHA aanvragen.
H.E. (Eric) Durieux - Consul
Consul der Nederlanden/Cónsul de los Paises Bajos
Pagina 17

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

April 2014

Evenementen
Entertainment uitvoering 2014
Het seizoen voor het Entertainmentteam, zit er weer op.
Door de geweldige belangstelling van de bezoekers, en de reaktie’s op de uitvoering, kunnen wij
spreken van een geslaagd optreden.
De Entertainmentgroep, wil graag de bezoekers bedanken voor het enthousiasme over de
show.Zij hebben ons laten zien, dat wij goed bezig zijn, en dat geeft ons ook de inspiratie om
door te gaan.
Ik wil nog even stil staan bij het besluit van Marika en Rinus Bak, die om gezondheidsredenen
van Marika, naar Nederland zijn vertrokken, een moedig besluit, want we weten allemaal met
welk een overgave Marika al die jaren haar hart en ziel aan dit Entertainment gebeuren heeft
gegeven, en hoe graag zij met deze uitvoering had mee willen werken.
Het was voor ons heel plezierig dat ze via de satelliet en door de technische kennis van John de
Kievith de show thuis heeft kunnen volgen.
Onze Entertainmentgroep, die ook dit jaar weer met een indrukwekkende inzet, alles uit de kast
hebben gehaald, om weer een succesvolle uitvoering te geven.
Namen wil ik niet noemen, want alle artiesten hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag, om
de bezoekers van deze avonden te laten genieten.
Ook een compliment aan Ad Vogel, die een week voor de show de muziek moest regelen i.v.m.
het vertrek van Rinus Bak, hij heeft zich uitstekend aan zijn taak gewijd.
Nicole Coen, bedankt!, voor het ontwerp en het maken van de kleding van de drieling.Ook Bas
Koegler, Hans de Vree en vele anderen die hebben meegeholpen met het opbouwen van het
decor, naar het idee van Margaret.
Bijzondere dank aan Ank Akkermans die iedere dag in touw is geweest om de entreebewijzen
aan de man te brengen, verder de mensen achter de bar en in de keuken, die niet alleen de
bezoekers, maar ook de artiesten van de nodige hapjes en drankjes hebben voorzien.
Ik ben er waarschijnlijk een paar mensen vergeten, maar iedereen die bijgedragen heeft aan dit
succes mijn dank.
Alle artiesten, maar ook alle andere mensen van ons team, bedankt voor het vertrouwen en het
doorzettingsvermogen, om ''onze'' show” tot een hit te maken.
Frank v.d. Swaluw
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Foto impressie Show 2014
(foto´s Jan Peerlings)
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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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Terugblik op een geslaagd seizoen.
Als u dit leest is het winter seizoen bijna voorbij toch wil ik nog even laten lezen wat er zoal
georganiseerd is door de diverse afdelingen. Voor de afdeling horeca en keuken is het een
uitzonderlijk drukke periode geweest met de vele evenementen te beginnen met:
De opendag op 6 oktober, Amerikaanse feestavond op 17 oktober, op 22 oktober inloop ochtend
met het oog op uw gezondheid, met als toegift de maaltijd voor 50 personen op 27 oktober .
Dit alles met een minimale bezetting van vrijwilligers achter de bar en in de keuken.
4 november gestart met de Buitengewone Ledenvergadering welke goed is bezocht en in een
goede en gezellige sfeer is verlopen.
Vervolgens op 16 november een bingo. ook hier weer een redelijk opkomst er werden 4 rondes
bingo gespeeld en als laatste de super bingo. Ook dit resulteerde in een gezellig samen zijn en
dient voor de liefhebbers herhaald te worden.
Op 20 november werd er gestart met de voor bereiding van de winterfair, welke op 23 november
geopend werd door de Hr Bart Gomans. Voor dit evenement waren ook uitgenodigd de consul
Eric Durieux, Wim Koops van de Nederlandse Business Club en Carol Saunders namens Emaus.
Deze waren bij de officiële opening aanwezig Dit was voor de keuken en de bar een groot
evenement, waarbij door een aantal vrijwilligers het nodig werk is verzet. Hulde daarvoor. Dit is
op 5 december gevolgd door de komst van de goedheiligman (sint Nicolaas ). Deze avond is
door de aanwezige leden minder positief ervaren.
10 december: Is de jaarlijkse kerstdrive door de afdeling bridge georganiseerd deze drive is druk
bezocht. Er werd in een rustige en ontspannen sfeer gebridged waarbij diverse hapjes werden
geserveerd. Aan het einde van een goed geslaagde middag kon een ieder met een alcoholische
versnapering huis keren.
Op 21 december is voor de eerste keer een High Tea georganiseerd. Deze is bezocht door 50
leden en ook hier is door vrijwilligers het nodige werk verzet om dit tot een geslaagd evenement
te maken, door de leden is de High Tea dan ook zeer goed ontvangen waarbij alleen positieve
reacties te horen waren.
Deze High Tea werd gevolgd door de kerstinloop op 25 december. Tijdens de inloop waren de
tafels in kerstsfeer versierd en stond er kerstbrood voor de liefhebbers en aan de bar was warme
chocolademelk of koffie te verkrijgen.
Ook hier waren weer de nodige vrijwilligers in touw om het tot een geslaagde eerste kerstdag te
maken. 31 december oudejaarsbal was door het H.B afgelast i.v.m te weinig belangstelling voor
deze oudejaarsavond. Door de leden is er spontaan een oudejaarsfeest georganiseerd en werden
door de leden zelf de lekkernijen meegebracht. Terug kijkend was het een geslaagde
oudejaarsavond voor diegene die aanwezig waren. ook op deze avond werd de bar bezet door
twee vrijwilligers.
Inmiddels zijn we aangeland op 5 januari 2014 de Nieuwjaars receptie welke druk bezocht is er
werd bij binnenkomst een glaasje Cava geserveerd en de door vrijwilligers gebakken oliebollen
werden gretig geconsumeerd.
Op 12 januari is er een wijnproeverij georganiseerd. Hierbij waren 50 deelnemers aanwezig
welke zes verschillende wijnen konden proeven uit de verschillende Spaanse regio’s. Tussen
elke wijn werden tapa’s geserveerd om de smaak te neutraliseren.
Ook voor dit evenement waren weer acht vrijwilligers beschikbaar.
18 januari wederom een bingo avond welke matig is bezocht
(+/- 30 personen) maar toch gezellig.
Vervolg op pag. 29
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Allerlei
Vier op een rij is een verhaal over mijn dochters
Ellen en Iris.
Vier op een rij
Ineens was het er, het idee om een oprijlaan te creëren van de straat naar
onze woning in Hurwenen met een bomen rij. Na veel heen en weer gepraat werden we het er over eens dat het bomen moesten worden, geplant door ieder lid van ons gezin, dat gezin was pas uitgebreid tot 6
personen. Daar mijn beide dochters, zestien en zeventien jaar oud, ieder
een vriendje hadden en ik zes bomen nodig had voor mijn oprijlaan, zat
ik gebeiteld wat het aantal mensen en bomen betrof. Ik rekende als
volgt. Eerst de jongste, Iris, met Bram: dat zijn twee bomen. Dan onze
Ellen, met Wilco: dat maakt vier bomen. Tenslotte moeders en ikzelf:
dat waren dus 6 bomen. Ons ogen en gedachtes waren gevallen op eikenbomen. Eiken dat stond voor ,sterk, stoer, eeuwig, onverwoestbaar
zoiets was de gedachte .
Verwoed spitte ik de grond om naast het tuinpad om. Dat zou straks een
prachtig gezicht zijn, droomde ik, een oprijlaan gemarkeerd met een
stoere bomen rij, geplant door de hele familie, geweldig…
Op een mooie herfstzondag was het dan eindelijk zover: de bomen waren aangekocht, ze waren pril, maar toch ze konden eindelijk de grond
in. Ik voelde me blij, en de rest van de familie was nog gelukkiger. Na
het planten of poten werd er koffie met taart geserveerd. Het was een
feestelijke stemming.
Aansluitend werd er een wandeling gemaakt langs de nieuwe oprijlaan.
De bomen kregen de namen van diegenen die ze gepoot hadden. Mijn
dochters Ellen en Iris hadden er liefdevol boomlabels aangehangen en
met sierlijke letters de namen erop geschreven.. Iris- Bram- Ellen- Wilco- moeder Tonnie- en vader Jan.
De meiden liepen vóór me met hun vriendjes, langs het nieuw ingerichte
tuinpad. Heel even keken ze naar de bomen die hun namen droegen,
trots en gelukkig een bezegeling van hun liefde. En op het leven
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Heel even keek ieder naar zijn vriendje. Aan hun houding en blik kon ik
zien dat ze wilden zeggen: over dertig jaar loop ik hier ook met jou en
dan denken we samen terug aan deze gedenkwaardige dag toen we deze
bomen planten. En onze eeuwigen liefde bezegeld werd.
Nog geen jaar later sloeg het noodlot toe. Op een maandagmorgen loop
ik over de oprijlaan en daar zie ik Wilco geknikt in de rij staan. Ik ga
terug naar de ontbijttafel en vertel dat Wilco om wat voor reden dan ook
vannacht door midden is gebroken. 'Dat heb ik gedaan,' zei mijn dochter
Ellen, 'Wilco is de laatste tijd zo aan het klieren. Ik wil hem nooit meer
zien, dat rot joch. Ik haat hem ik haat hem. Ik dacht nog aan een andere
naam om de oprijlaan te redden maar er was even geen goed garen mee
te spinnen, afijn, ik heb Wilco nog wat bij gesnoeid, maar Wilco heeft
het niet gehaald. Het is nooit meer iets geworden, en zijn verkering
evenmin.
Opnieuw sloeg het noodlot toe, vier maanden later, op een zondagmorgen. Ik kijk of de auto goed staat en zie dat Bram plat op de grond ligt.
Ik ren erheen en constateer dat hij abrupt was afgezaagd, vlak boven de
grond. Verslagen sta ik ernaar te kijken. Bram was mijn trots: gaaf stammetje, mooi in de kruin, speelse uitlopers. Terug aan de ontbijttafel vertel ik dat de oprijlaan opnieuw is getroffen door vandalen. Van zes naar
vijf bomen en nu zijn er nog maar vier over. Bram is niet meer in ons
midden, niet meer in de rij . 'En hij zal hier ook nooit meer een voet over
de drempel zetten, die kwal met pukkels,' zei dochter Iris met rood omrande ogen, 'en die boom kon ik niet meer verdragen.' Ik legde me
schuld bewust neer en beaamde het gezegde dat ik pas gelezen had, Dat
Allah je straft door je alleen maar dochters te geven. Waar had ik het
aan verdiend.
U begrijpt het, nu staan er nog vier prachtige eiken. Ik snoei ze ieder
jaar, en in een droge periode geeft mijn vrouw ze water. Er komt
niemand meer tussen. Het is nu de mooist oprijlaan die ik ken, met vier
totaal verschillende eikenbomen en met 2 gedenkwaardige parkeerplaatsen er tussen, genaamd Wilco en Bram
Moge zij rust hebben gevonden.
Is geschreven door Jan van den Heiligenberg
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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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21 januari de Ladies Day. Deze dag was met 100 aanwezige dames goed bezocht en een zeer
geslaagd evenement. Hier waren diverse standhouders aanwezig die probeerden hun
producten variërend van cosmetica tot kleding aan de vrouw probeerden te brengen.
26 januari Italiaanse maaltijd. Ook dit evenement is goed bezocht, ( 50 pers ) er werden
verschillende Italiaanse home made gerechten geserveerd, zoals Minestronesoep, Italiaanse
salade, spaghetti met de verschillende sauzen en tiramisu toe.
9 februari het Theo Muileboom Toernooi. Dit toernooi is door de leden van de jeu de boules
zelf georganiseerd. Hier werd een lunch geserveerd met broodjes ham en kaas, met
kippensoep of groentesoep en een toetje toe. Na afloop van de wedstrijd werd er in een
gezellige en ontspannen sfeer een glaasje cava geschonken, dit om het tien jarig bestaan van
de afdeling jeu de boules te vieren. Bij de cava paste ook nog een bitterballetje, dit alles
maakte het Theo Muileboom Toernooi tot zeer gelaagd toernooi.
Zaterdag 22 februari: Biljarttoernooi. Er is een wedstrijd gespeeld met 25 mannen en 1 vrouw
verdeeld, over twee biljarts met elk biljart zijn eigen scheidsrechter. Er werd in een gezellige
en ontspannen sfeer gespeeld met om 12.30 uur een gezamenlijke lunch met de diverse
broodjes en soep. Hierbij zijn de vrouwen van enkele spelers aangeschoven. Bij aanvang van
het tweede deel van het toernooi zijn de dames op het terras gaan zitten om van de zon te
genieten. Om 16.15 uur was het einde van het toernooi daar en is men na een zeer geslaagde
dag huiswaarts gekeerd.
Zondag 23 februari. Maaltijd voor 50 personen. Op zaterdag is er begonnen met de
voorbereiding voor de maaltijd welke op zondag door drieënvijftig personen genuttigd zou
gaan worden. Er werd rundvlees- soep en tomatensoep gekookt en een toetje gemaakt.
Zondagochtend om 09.30 is er begonnen met het hoofdgerecht wat bestond uit een
tomatenmoes, pasta met zalm, gekookte aardappelen met een groentesaus en een met kaas
gevulde gehaktbal en als groente broccoli gevolgd door het toetje. Ook hier zijn er weer
diverse vrijwilligers 2 dagen bezig geweest om dit tot een fijne en geslaagde zondagmiddag te
maken.
Vrijdag 28 februari. Start van drie entertainment avonden. Deze drie avonden zijn goed
bezocht. Per avond waren er 80 bezoekers aanwezig om de show te bewonderen welke ieder
jaar op een hoger niveau komt en steeds professioneler wordt opgevoerd, ook hiervoor
hebben een aantal vrijwilligers zich beschikbaar gesteld om dit evenement tot een goed
geslaagd einde te brengen. Dank daar voor.
16 maart. Expositie schilderijen hier zijn de kunstwerken te bewonderen welke door de leden
van de NVCB gemaakt zijn tijdens het verenigingsseizoen 2013 / 2014. De stukken die door
de kunstenaars geëxposeerd zijn hadden het thema dieren. De expositie is goed bezocht, de
bezoekers werden verwelkomd met een glaasje Cava . De sfeer was rustig en ontspannen en
het schitterende weer nodigde de bezoekers uit om op het terras nog een glaasje te nuttigen.
18 maart: Heeft de bridge voorjaars drive plaats gevonden.
Op 23 maart zal er nog een Captains diner worden verzorgd.
Op 30 maart wordt er door de gemeente La Nucia een internationale dag georganiseerd in het
grote sportcomplex ook hier doet de NVCB met een kraam aan mee..
Op 20 april wordt er een paasbrunch geserveerd.
Op 26 april Koningsdag wordt er nog een BBQ georganiseerd.
Langs deze weg wil ik namens het bestuur van de NVCB alle vrijwilligers welke zich
belangeloos het hele seizoen beschikbaar hebben gesteld bedanken voor hun tomeloze inzet.
Sjef van Hamelsveld
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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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Bridge, doe ook mee!
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over onze bridge-afdeling, wat ik bij deze zal
proberen. Toen ik een paar jaar geleden het voorzitterschap overnam was het een
redelijke club van toch wel gemiddeld 6 soms 7 tafels, waar serieus gebridged werd.
Onze toenmalige wedstrijdleider Puck Verduin zette zelfs wel eens "de klok", zodat er
op, zoals men dit noemt, "op tijd" gespeeld werd. Een half uur per tafel voor 4 spellen.
Dat is hard en geconcentreerd werken hoor.
Zelf was ik in Nederland lid geweest van een bridgeclub, die meer op een grote
huiskamer leek. Daar was de intentie "een gezellige middag met bridge". De sfeer was
ontspannen en per middag wel 12 tot 14 tafels. Dit leek mij ook een goed concept voor
deze afdeling van de NVCB. De leden zijn immers allemaal gepensioneerden, die de
wintermaanden hier van zon en vakantietijd genieten. We hebben de klok in de kast
gezet en in plaats daarvan een pauze ingesteld. In deze pauze zitten we met zijn allen aan
grote ronde tafels, drinken wat en eten een bitterballetje. Zo leren wij elkaar niet alleen
als bridger kennen, maar ook als mens en komt de gezellige sfeer vanzelf. En het werkt!!
Op dit moment hebben wij 88 leden en spelen we elke middag in 2 lijnen. Ook geven we
zelf bridgeles en dit seizoen zijn er weer 4 nieuwe bridgers uitgekomen.
Dinsdag 18 maart jl. hebben wij de voorjaarsdrive gehad, met een opkomst van 54 leden.
Na afloop van de drive met lekkere hapjes en de beroemde bitterbal (uitstekend gebakken
door Ben) hebben wij met elkaar bij de chinees gegeten. Ook de niet bridgende partners
zijn dan van de partij.
Dat wij de goede sfeer te pakken hebben, werd duidelijk door de uitspraak van een
mevrouw, die maar voor 1 maand lid is. Zij zei mij na afloop van het eten, dat zij zich
volledig opgenomen voelde en niet een buitenstaander, zoals ze eigenlijk verwacht
had. Een groter compliment kan onze afdeling niet krijgen toch. Wij zijn echt een club
van: van elkaar en met elkaar. Precies zoals de intentie van de NVCB is.
Ik hoop dan ook, dat dit nog lang zo zal blijven en iedere bridger dinsdag en vrijdag
denkt: ha gezellig, lekker vanmiddag bridgen!.
José Smit
Voorzitter

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 20,00 tot 23,00 uur voor alle N.V.C.B. leden. zaal
open om 19,30 uur
Klaverjas - Bridge - Sjoelen - Darten - Tafeltennis en andere gezelschapsspelen en
natuurlijk onze gezellige Praattafel.
We hebben nu ook ¨LINE DANCING¨ op deze avonden.
Kom gezellig langs als u wilt, wij begroeten u graag.
Carla Kruse.
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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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Computerclub
Nog eens over internetbankieren.
Zowel in het januari- als in het maartnummer van dit jaar heb je in de nieuwsbrief van
de NVCB een waarschuwing kunnen lezen in verband met het bankieren via internet.
Inderdaad, het is zo gemakkelijk om bankzaken, althans een aantal vanuit je woning te
kunnen regelen. Iedereen begrijpt dat voorzichtigheid geboden is want niemand van
ons wil dat dit soort privégegevens door anderen gebruikt kan worden. De
bankensector wijdt er hele websites aan; onder dit artikeltje staan de geraadpleegde
websites opgesomd.
Er zijn banken die nog wat verder gaan zoals de ING. Zij bieden een extra
beveiligingsprogrammaatje aan, niet als vervanging van je eigen antivirusprogramma
maar als een aanvulling er op. Dit programma heet Rapport Setup en is van het bedrijf
Trusteer. Het is geen vervanging van jouw antivirusprogramma maar, zo zegt de
website (https://www.trusteer.com/nl/support/faq) het is een aanvulling er op.
Citaat: “Rapport is geen vervanging van uw anti-virus en is geen anti-virus-oplossing.
Rapport werkt op een andere manier en voorkomt aanvallen die uw anti-virusoplossing niet kan herkennen of verwijderen. Anti-virus en Rapport zijn twee vormen
van beveiliging die elkaar aanvullen en Trusteer adviseert u om beide te gebruiken
voor maximale bescherming.”
En met die laatste zin is ING het dus eens en vandaar dat zij dat programmaatje
aanbieden.
Het is snel en simpel te installeren, bv. direct vanaf de website van de ING
(http://www.ing.nl/de-ing/veilig-bankieren/index.aspx
bid=0000_HPP_Internetbankieren_Veilig_bankieren_R_DMT)
en aan de rechterkant van de site staat “Trusteer beschermt! Download”. Na installatie
ontdek je een extra vlakje naast de adresbalk.

Vervolg op blz.38
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Computerclub
Sinds kort staat er een envelopje in het vlakje en als je daar op klikt, kun je een website
toevoegen om ook die te beveiligen. Zo heb ik mijn Sabadellcam bank in Spanje
toegevoegd. Tussen haakjes, je kunt de hele lijst banken die direct al door het
programma worden beveiligd op hun website nalezen en Santander en de BBVA staan
daar al op.
Ongetwijfeld hebben ook andere banken extra informatie op hun website staan over
veilig internetbankieren en anders kan hun klantenservice je de noodzakelijke
informatie geven.
Vind je dit alles erg ingewikkeld? Ach, de computerafdeling heeft actieve leden die je
graag even willen helpen.
Wim Heijnen.
De geraadpleegde websites over veilig internetbankieren zijn:
http://www.veiligbankieren.nl/nl/internetbankieren.html
http://www.nvb.nl/nieuws/2013/2365/regels-voor-veilig-internetbankieren-bij-alle-banken-gelijk.html.

Vogelwetenswaardigheden 9 De Flamingo.
Hoe de flamingo ( Phoenicopterus roseus ) aan zijn naam komt, is nogal ongewis. Er gaan
stemmen op, die beweren dat de Spanjaarden de vogel noemden naar de lichtrode gelaatskleur
van de Vlamingen. (Flamengo )
Een andere theorie gaat ervan uit dat de naam is afgeleid van het feit dat de vogels uit de streken ten noorden van Narbonne zouden komen, dat werd aangeduid met de Franse naam voor
Vlaanderen.
Een derde theorie verwijst naar het Latijnse flamma, dat “vlam” betekent en dat verwijst naar de
gevlamd rozerode kleur op de vleugels van de vogel.
De flamingo moet niet verward worden met het gelijknamige Spaanse dans- en muziek genre. De
etymologie van dat woord is eveneens ongewis.
Een redelijk plausibele theorie luidt, dat de muziek, die gekenmerkt wordt door Moorse , Fenicische, Joodse en zigeunerinvloeden, pas tot ontwikkeling kwam toen groepen zigeuners uit het
noorden ( Duitsland en Vlaanderen) zich deden gelden.
Los van dat alles, de statige en sierlijke flamingo is een schoonheid van
een waadvogel, wit van kleur, met rozerode details op vleugels, poten en
snavel.
Hij woelt met zijn stevige snavel op en in de bodem van zout of brak
water naar kleine waterdiertjes.
Hij is te vinden langs de kusten van de Middellandse Zee en in Frankrijk
in de Camargue en dichterbij, in het zoutwatermeertje nabij Calpe.
En in Nederland zijn er sinds begin jaren tachtig flamingo’s in het Zwillbrocker Venn, nabij Winterswijk, op de grens met Duitsland.
Ingezonden door Joep de Wit
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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 ballade van de kleine vogelwachter.
( Ik ben pas later begonnen hóór ! )
De buizerd, roestend op zijn paal,
De havik die een postduif sloeg,
De torenvalk in stil gebed –
Hij keek ze aan met grote ogen,
Ernstig, stil en opgetogen.
Schriftjes vol met observaties,

NVCB april 2014.pdf

Veren, botjes, muizenschedels,
Kostbaar als een kinderschat –
Aan de mussen kon hij horen,
waar de uil verscholen zat.
Dat jongetje is weggevlogen,
In een man met grote dromen,
En een wankel evenwicht –
Zo nu en dan, bij helder zicht,
Wordt hij als dwaalgast waargenomen.

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

Met dank aan Ingmar Heytze,( onge-

Maandag en donderdag van
8.30 - 9.30 uur

publiceerd.)
Joep de Wit.
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Satcom Digital
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Thuisz. Costa Blanca Anneke

12

Flores juridisch advies
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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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