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Evenementen Kalender 2014
5 okt.: Open dag
11 okt.: Rommelmarkt
16 okt. 's middags: Lezing door Alex over beleggingen
15 nov. Wijnproeverij
23 nov. Winterfair (Kerstmarkt), verkoop Kerstloten
Dit is een zeer voorlopig overzichtje, in de komende weken wordt de
definitieve evenementen kalender 2014-2015 vastgesteld.
De vaste aktiviteiten staan zoals gebruikelijk op pag. 4.

Bestuursmededelingen
Bert Blom

Annemieke en Sjef voor Evenementen.

Half juli moesten we het ontstellende
bericht horen dat Bert Blom, na een
korte, hevige ziekte was overleden

De laatste twee jaar heb ik met veel
plezier de evenementen voor mijn
rekening genomen.
Het afgelopen jaar was dat
noodgedwongen een dubbele taak, omdat
er toen een beroep op mij gedaan werd
voor een functie in het bestuur. Die
dubbele pet, was een tijdelijk iets.
We hebben gekeken wie de taak om onze
evenementen te gaan organiseren over
kon nemen. Met ingang van dit seizoen
zullen Annemieke Post en Sjef
Hamersfeld dit gezamenlijk voor hun
rekening nemen.
Ik wil graag allen bedanken die spontaan
en met veel inzet de afgelopen twee jaar
zich ingezet hebben om alles goed te
laten verlopen. Zonder al die
vrijwilligers kan onze vereniging niet
bestaan. Hartelijk dank voor de fijne
hulp. ( zie ook pag 40!)

Hoewel Bert al enige tijd minder actief
was voor onze vereniging zullen de
meeste leden hem weten te herinneren
als de onvermoeibare, drijvende kracht
achter vele evenementen.
Maar meer nog zullen we terugdenken
aan zijn gevoel voor humor, zijn hartelijke persoonlijkheid en aandacht voor
iedereen.
Juist dit seizoen wilde Bert weer meer
actief worden voor onze vereniging,
helaas heeft het lot anders beslist.
We leven mee met Jacques, voor wie dit
verlies nauwelijks te dragen moet zijn.

Anne Marie
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Mededelingen
Inschrijven nieuwe seizoen!

Internet

Elke maandagmorgen van 10:00 tot
12:30 uur is er gelegenheid om uw
lidmaatschap van onze club te betalen.
Als dat gebeurt is zijn wij weer tevreden
en wordt onze club groot en sterk.
Ook zijn er verschillende gastvrouwen
aanwezig die u veel kunnen vertellen
over het reilen en zeilen van de club.
Zij zullen op vele vragen een antwoord
kunnen geven of samen met u zoeken
naar een oplossing.
De maandagochtend is een van de
gezelligste en druk bezochte
ochtenden. Gewoon even een kopje
koffie drinken, of deelnemen aan andere
activiteiten, alles kan.
Het is juist daarom denk ik dat de
maandag zo gezellig is.

Het bestuur heeft besloten dat ons Wifi
netwerk voor alle NVCB-leden beschikbaar komt, dus niet meer uitsluitend voor
leden van de computerclub.

Corrie van der Vlies.
Bestuurslid ledenadministratie.

Wel zal ons WiFi netwerk alleen bruikbaar zijn als er in het gebouw een activiteit gaande is, dit om misbruik vanaf buiten het gebouw te voorkomen.
Ook zal er altijd nog een wachtwoord
nodig zijn, dat wachtwoord zal elke
maand worden veranderd en op het publicatiebord te vinden zijn.

Klopt het wel?

Via de voorpagina van onze website (nvcb.net)
kunt u naar een lijst met mailadressen en telefoonnummers van de leden.
Makkelijk als u iemand wil bellen of mailen.
Staat u niet helemaal goed vermeld
kunt u dat daar direct aan ons doorgeven!

Natuurlijk houdt de NVCB weer gezellig “Open Dag”!
Zondag 5 oktober 2014 van 11 tot 15 uur.
Alle clubs en activiteiten zullen zich presenteren en
schrijven leden in.

Kom ook en breng buren, en vrienden mee!
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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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NVCB-Verenigingsgebouw:
Avda de Europa 181 (N 332)

E-mail: info@nvcb.net

Postadres:
Apartado Correos 83
03581 Albir
tel.nr.: 693007952

Banco Popular Español

Bankrelatie:
Rekening nr: IBAN:
ES20 0075 1074 4106 0001 0984
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !!!!!
BovenBened.

Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Beneden Maandag

10.00

12.30

Ledenadministratie (o.a. inschrijven nw. leden)

Beneden

10.00

13.00

Open Huis/Jeu de Boules/Computer/Biljart

Beneden

10.00

12.30

Bibliotheek

Boven

10.45

11.45

Windows 7 en Word, computerles beginners.

Boven

13.00

16.00

Entertainment

Beneden

13.30

16.00

Hobbyclub

Beneden

19.30

24.00

Klaverjassen

Beneden

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

Beneden

14.00

19.00

Beneden Woensdag

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

Beneden

14.30

16.00

Jeu de Boules proefstart

Boven

19.30

24.00

Biljarten / internet

Beneden

10.00

11.00

Spaanse les, beginners

Beneden

11.00

12.00

Spaanse les, gevorderden

Beneden

12.00

13.00

Spaanse les, conversatie

Boven

14.30

16.00

Bridgeles

Boven

19.30

23.00

Biljarten

Beneden

20.00

23.00

Instuif soos

10.00

13.00

Forum computers, Biljarten

Beneden

10.30

13.00

Jeu de boules

Beneden

10.30

11.30

iPad lessen

Beneden

14.00

19.00

Bridge

09.30

14.00

Wandelen of Kuieren

09.30

13.00

Driebanden (biljarten)

Dinsdag
Bridge

(zaal open 13.15 uur, inschrijven tot 13.45 uur)

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Boven
Beneden Zondag

Pagina 6

Incidentele festiviteiten

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 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
642 601 542

Margje v/d Linden
Gerrit Kruse
Jose Smit
Frank van der Swaluw
Ans Bijsterveld
Henk Lubbersen
Ad Wolfs
Annemieke Post

Co mputers:
Evenementen:
Entertain ment
Gastvrouwen:

Frank van der Swaluw
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: Hed wig de Jong
Tekenen/Schilderen wo: Els Ren iers
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
Nieu wsbrief Email
redactie@nvcb.net
Ziekenboeg
Carla Kruse

965 894 846
965 866 128

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.co m

Secretaris (2e

Hugo Schenk

Tel: 966 866 608

huugschenk@hotmail.co m

Penningmeester

Gijs Dorrenboom

Tel: 966 873 613

penningmeesternvcb@gmail.co m

Lid (2e Secr.)

Frank van de Swaluw

Tel: 965 894 846

Franke_nw_anna@hotmail.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
Voor ons ligt het eerste nummer van onze Nieuwsbrief in het
verenigingsjaar 2014-2015
Na een onrustige zomer waarin de ene ingrijpende
gebeurtenis de andere in rap tempo opvolgde, staat bij velen
van ons het navigatie systeem weer op de Costa Blanca
afgesteld.
Er gebeuren zoveel gruwelijkheden in onze wereld dat
menigeen graag een plek opzoekt waar hij zich veilig en
vertrouwd voelt.
Soms is dat bij familie, vrienden, in meditatie of geloof etc.
Het zou goed zijn als onze vereniging ook een plaats is waar het goed en veilig
verblijven is, en niet alleen omdat er volop vertier geboden wordt.
Een plek waar we blij zijn elkaar te ontmoeten.
Deze zomer kwam er een boek uit wat als titel draagt"
Oud worden zonder het te zijn ". Daar wordt uitgebreid in gegaan op het feit dat in
2030 mannen gemiddeld 3 jaar ouder worden ( 79 ) en vrouwen 2 jaar bij de
gemiddelde leeftijd van 83 op kunnen tellen.
Met dank aan nieuwe onderdelen, zoals heupen, lenzen, gebitten, schoon drinkwater,
betere voeding, betere controles op ziektes enz.
Toch lopen we tussen de 50-70 allemaal vlekken en butsen op .
Het is een verfrommelde gedachte : Maar, we hebben allemaal wat, toch leven we
langer dan ooit, en ....we zijn gezonder dan ooit!
De tegenstelling kan haast niet groter.
Een ding kwam duidelijk naar voren, we moeten minder zeuren en meer doen, we
moeten van de bank af komen en LEVEN
Door zitten en klagen trekken we elkaar de versukkeling in, en praten we elkaar ziek.
Gek, maar toen ik dat las moest ik ineens denken aan de NVCB
Niet dat er daar nou zo geklaagd wordt, of alleen maar gezeten, maar toch..
Volgens de schrijver, een hoogleraar ouderengeneeskunde, is ons lijf bedoeld voor het
leven, niet om op een bank te zitten. Hij moedigt dan ook sterk aan om desnoods een
viskwekerij in de middelandse zee te beginnen, of geraniums te kweken, ZZPer te
worden. (Hij wist natuurlijk niets de mogelijkheden en kansen die er in onze
vereniging voor het oprapen liggen, want er zijn nog steeds vacatures die open staan )
Met ander woorden" We zoeken nog Krasse Knarren , m / vr.
Ik hoop dat we met elkaar een gezellig en harmonieus verenigingsjaar zullen hebben ,
zonder het calimero complex" wij zijn oud en kwetsbaar", maar met vitaliteit,
levenslust, en met oog voor de ander, zodat het JOIE DE VIVRE overheerst.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Activiteiten
Jeu de Boules!

Hobby Club

Ook voor het seizoen 2014\2015 wenst
het bestuur van de Jeu de boulesafdeling alle leden veel plezier en
gezelligheid toe. Ook willen wij bijdragen
aan het actieve gedeelte van onze leden.

In oktober gaat ons hobbyclubje weer
beginnen , we hebben een heel gezellig
samenzijn op maandagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur . We maken in de eerste
instantie 3d kaarten maar iedereen is van
harte welkom ook met andere hobby's .
We zouden het heel fijn vinden als er
clubgenoten zijn die ook eens iets anders
kunnen aandragen .
Twee keer per jaar houden wij een verkoop van kaarten zodat alle
nijverheid beloond kan worden en duur zijn
we niet in een
winkel ben je
voor een eenvoudige kaart al
het dubbele
kwijt .
Wij zijn met een klein clubje vragen geen
bijdrage nodigen graag iedereen die een
hobby heeft , eens aan te schuiven.
Marianne.

Twee of drie maal per week een balletje
gooien vergt toch meer concentratie en
uithoudingsvermogen dan U denkt. Dus
laat U verleiden om lid te worden van de
J.d.B afdeling. De
bijdrage van €3.50
per seizoen wordt
gebruikt voor
onderhoud en
vernieuwing van de
banen.
De openingstijden
van de banen zijn
Ma. 10.30 uur tot..... Woensd. 14.30
uur tot... .Vrij 10.30uur tot....Wij hebben
veel ideeën om de banen en
bijbehorende ruimte te vernieuwen en
daarbij zijn leden die mee willen helpen
natuurlijk van harte welkom. Ook willen
wij kijken of het mogelijk is toernooien
te organiseren met andere verenigingen
en daarbij is hulp altijd welkom. Tot
ziens!
Elly Schenk voorz. J.d.B. afdeling

NVCB Rommelmarkt
Op zaterdag 11 oktober weer de
jaarlijkse rommelmarkt op en
rond ons clubgebouw.
Nadere bijzonderheden komen op
nog het publicatiebord.

Biljarten!
De biljartafdeling is in het gelukkige
bezit van 2 goed onderhouden
biljarts.
Op meerdere dagdelen wordt er
―libre‖ gespeeld en op
zaterdagmorgen ―3-banden‖, dit alles
met veel plezier.

Wilt U ook biljarten?
Kom eens kennismaken!!!
Leen
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Thuiszorg op elk niveau:

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

966 680 5714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor Avda.J.F.Zaragoza 6 Edif. Mariscal III 03500 Benidorm
Alicante España
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
Pagina 10
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Beste NVCB-leden

Mij, Annemieke Post, is gevraagd een groot deel van de evenementen over te nemen van onze
voorzitter Annemarie Doesburg.
Ik heb toegezegd dit voor een jaar op me te willen nemen.
Ik kan dit echter niet zonder de hulp van U allen. Ik wil het dan ook zo veel mogelijk met elkaar
gaan doen.
Dit betekent dat u leuke ideeën kunt aanbrengen, U kunt uzelf aanbieden als vrijwilliger.
Dit kan zijn van een ochtend achter de koffiebar tijdens de koffie-of tijdens de jeu de boules
ochtenden tot het bakken van een taart met evenementen of het geven van een leuke workshop.
Bijv. een kook middag of avond voor mannen en daarna lekker smikkelen.
Ik zal het aanspreekpunt zijn, maar nogmaals ik kan het niet alleen.
En zeg nou zelf, vindt U het ook niet leuk om een gezellige middag of avond te hebben, een
leuke spelavond, een thema lunchmiddag of een korte wandeling met wat uitleg van een gids.
Kortom er zijn genoeg dingen te verzinnen, maar geeft U aub aan waar behoefte aan is en wat
U zelf eventueel zou kunnen bijdragen.
Een club is een saamhorigheid, waar natuurlijk geroddeld moet kunnen worden ( anders is het
geen echte club mensen) maar waar vooral leuke dingen gedaan zullen worden.
Een van mijn eerste taken is daarom geweest de bar en zaal (komt nog) wat gezelliger en
warmer te maken. Met weinig financiële middelen, maar met behulp van vrijwilligers (met
speciale dank aan Gerard die geschilderd heeft en Toon en Jef die het timmerwerk voor hun
rekening hebben genomen), zijn we erin geslaagd het geheel wat sfeervoller te krijgen.
Een volgende stap is nieuwe gordijnen voor de toneelavond. Nicole wil ze maken, maar ik ben
op zoek naar 2 gordijnen met steenrood en zwart erin. Dat zijn nl. de barkleuren geworden.
Ook zijn we op zoek naar mensen ( evt. van de schildersclub) die de 2 ronde tafels willen
beschilderen, zodat we van de kleedjes af kunnen.
Er is ook altijd behoefte aan technische handen. Niet voor grote klussen, maar af en toe een
reparatie en wat opbouwactiviteiten op
evenement dagen of een lamp indraaien.
Ik zal proberen elke maand een oproep te
doen voor de evenementen die eraan komen
en de benodigde vrijwilligers, maar krijgt U er
zin in, mail mij dan en zeg of U eenmalig of zo
af en toe en regelmatig wat wilt meehelpen.
(annapost@outlook.com)
Zo bouwen we met zijn allen weer aan een
gezond, gezellig clubjaar.
Annemieke Post
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B O W L E N met
de NVCB
Elk e l aat ste vrij da g va n de
ma a n d.
In Bo wli ng c entr u m “ Bi g Fu n”
Wi n kel ce ntr u m La M ari n a
W e sp el en 3 ga me s
( € 2,6 0 per g a me )
Sc h oe n en h uur € 1,0 0 p. p.
St art o m 1 6. 0 0 u u r

WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

N a afl o op i s e r d e gel eg e nhei d o m g e za me nlijk
te g a an et en. Inf or ma tie e n
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,
C. Tabarca 16 A
03580 Alfaz del Pi
Spanje
Pagina 12
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Mededelingen
Medische startproblemen……..

Spaanse Lessen seizoen 2014-2015

Een nieuw seizoen staat voor de deur en
daarmee ook de verschillende
aktiviteiten van diverse afdelingen.
De afdelingen, waar ik zorg voor draag
(gelukkig met medewerking van vele
anderen), zoals het klaverjassen,bowlen
en entertainment, krijgt mijn volledige
aandacht.
Door persoonlijke ongemakken,ben ik
momenteel niet voldoende mobiel om
het een en ander te organiseren en
daarom hebben andere mensen
voorlopig mijn taken overgenomen,

Onze lerares Spaans, is Hedwig de Jong. Zij
is Nederlandse van geboorte, maar woont al
jaren in Spanje. Zij heeft in Spanje Spaans
gestudeerd.
Zij geeft les uit haar zelf geschreven
boekjes: Spaans in Spanje en Café con
Leche. Deze boekjes zijn bij haar te koop
bij de eerste les en zijn zo’n € 12,- tot €
13,- per stuk.

Martha Hamersveld, mijn
medebestuurslid klaverjassen, heeft met
assistentie van Ad Vogel en Aad
Wessling, de start gegeven aan het
klaverjassen en zal Aad Wessling, ook
het bowlen voor september gaan
organiseren, hiervoor mijn dank.
Zodra ik weer voldoende mobiel ben,zal
ik mijn verantwoordelijkheid op me
nemen.
Ik wens u een heel prettig seizoen
2014/2015 en naar ik hoop,tot spoedig,
Frank vd Swaluw.

iPad lessen weer van start!
Op de eerste vrijdag na de open
dag. Dat wordt dus 10 oktober,
gaan we weer lessen geven in het
gebruik van de iPad.
De opzet zal iets anders zijn dan
vorig jaar. Ook voor andere tabetcomputers en de Windows PC zijn
lessen in voorbereiding, daarover
meer op pag. 31 van deze Nieuwsbrief.
John de Kievith

Hedwig zal aanwezig zijn op onze ―Open
Dag‖ op Zondag 5 oktober 2014.
Zij zal daar meer informatie geven, als je
dat wenst.
Op donderdag 9 oktober zal zij informatie
geven aan allen die de
lessen willen volgen. zij
deelt dan de groepen in
en hoor je de begintijd
van je les.
Op donderdag 16 oktober
zullen de lessen starten.
De cursus bestaat uit 20
lessen, 10 voor de Kerst
en vanaf half januari de
volgende 10 lessen.
Wat de cursus dit jaar kost, krijg je later te
horen. Hedwig krijgt € 30,- per les, het
hangt dus af van het totaal aantal
deelnemers en het aantal uren dat zij les
moet gaan geven, om de prijs te kunnen
bepalen.
Als je besloten hebt deel te willen nemen,
dan kun je je bij de ledenadministratie
opgeven bij Corrie v.d. Vlies, die tijdelijk
voor mij waarneemt, daar ik zelf in
Nederland nog moet blijven voor een
operatie.
Ik wens iedereen veel succes met de lessen.
Vriendelijke groet,
Nel Arends, coördinator Spaanse lessen.
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La Terraza
Het gezelligste terras van Altea met het mooiste uitzicht!
ONTBIJT, LUNCH EN DINER.
KEUKEN DE GEHELE DAG OPEN.
M EN U D EL DIA V OOR SL EC HT S € 9,95
SPARE RIBS.
STOKBROODJES EN SALADES.

Restaurante Bar

T: +34 965 845 261

C/ Conde de Altea 66. bajo. Local1

M: +34 688 682 955

03590 Altea, España

la-terraza@live.nl
laterrazaaltea.com
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www. p e ter r o e l a n d. c o m

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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In gesprek met...
In gesprek met.. John Sterk.
De inleiding die ik meestal nodig heb om de persoon, die ik wil interviewen, bij U in te leiden, die inleiding kan deze keer achterwege
blijven.
Want : bedoelde persoon is bij U allen , veronderstel ik, wel bekend.
Ik sprak n.l. met John Sterk, de man die zijn naam alle eer aan doet,
want sterk is hij. Wie van ons wordt er 90? Hij dus - om precies te
zijn op 7 maart 2014 : groot feest geweest in ons clubgebouw.
Vandaar mijn allereerste voor de hand liggende vraag : John, hoe wordt iemand 90? Hoe werd
jij 90? Wat is je geheim? Is het een verdienste? Zit het in je genen? Kom je uit een sterke familie? John, wat is het?
Een heel duidelijk antwoord kan John eigenlijk niet geven. Voor een gedeelte zal het in de genen zitten, zoals we tegenwoordig zeggen. ―Ik kom uit een gezin van 12 kinderen. Mijn Vader
werd 82 en mijn Moeder 92. Dus sterke, gezonde ouders heb ik zeker gehad. Van deze 12 kinderen zijn er inmiddels 6 gestorven en van die 6 die nog in leven zijn, ben ik nog steeds de oudste.‖
Maar, om bij het begin te beginnen : John werd dus 7 maart 1924 geboren in Amsterdam, hoewel
ze in oktober erop volgend verhuisden naar Baarn. Daar bracht hij ook zijn jeugd door en John
bezocht er tevens, behalve de Lagere School, ook de MULO.
Vervolgens ging John er naar de Handelsavondschool - die handelsgeest zat hem in het bloed,
zoals ook verderop in dit gesprek zal blijken.
Hoewel : zijn eerste baan was een kantoorbaan bij een apparatenfabriek in Utrecht. John werkte
er 6 jaar - hij was inmiddels 24 jaar.
Op 28 jarige leeftijd trouwde John - ze kregen 4 kinderen : drie dochters en één zoon.
De kantoorbaan paste eigenlijk niet bij John : voor hem te saai, veel op één plek en dus te weinig in beweging.
John werd vertegenwoordiger in centraleverwarming artikelen. De handel in, dat was het. De
handelsavondschool bleek dus achteraf niet zó maar een keuze! Nee, als vertegenwoordiger
langs de weg. Geen saaie kantooruren, maar de weg op en vrij zijn. Contacten leggen. John was
en is een echte vrijheidsvogel.
Een vrijheidsvogel en een handelsman. De handel was zijn lust en zijn leven. En een uitvinder
met een rijke en beweeglijke geest, want :
Het was in de tijd, dat de aardgasbel in Slochteren werd ontdekt. (de kip met de gouden eieren,
met alle ellende van dien, al wist men dat toen nog niet, dat van die aardbevingen)
John ontwikkelde, helemaal alleen, een aardgasketel = SUNNY DAY geheten.
Vol trots en glimmend van oor tot oor, vermeldt hij dat dat merk nog steeds bestaat.
In België werd proef gedraaid en nà marktonderzoek in Nederland en in België , werd de ketel
op de markt gebracht., d.w.z. via de groothandel. En zo werd de aardgasbel in Slochteren ook
voor John een belangrijke bron van inkomsten.
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John, een beweeglijk mannetje, geestelijk dus bijzonder actief, maar dat niet alleen. Een mens
moet in beweging zijn en blijven, aldus John; niet stilzitten en de geraniums bewonderen.
Ook lichamelijk was John een actief mannetje.
Eén van zijn hobbies, die er voor mij als hardloper uit springt, was Johns aandeel in de wandelsport, ga maar na :
Hij liep 5x de Vierdaagse in Nijmegen waarvan vier keer de 55 km.! Bovendien was hij als lid
van de NWB (Nederlandse Wandelbond) verbonden aan de LAT Amsterdam. (Lange Afstandstippelaars) . Zo liep John in 1939 b.v. een wandeltocht van 182 km., waarvan de Afsluitdijk een
onderdeel was.
Ter voorbereiding van dit gesprek maakte John een overzicht van àl zijn activiteiten, waarbij
ook zijn liefde voor de sportvisserij zeker niet onvermeld mag blijven, zowel op onze binnenwateren als ook op de Noordzee.
Ook de jacht had zijn liefde, hetgeen de dieren o.a. in de Peel en op het Kampereiland zeker
zullen hebben gemerkt.
Om in zijn spaarzame vrije tijd niet stil te zitten, kocht John een boot van 11 meter lengte. De
boot werd gesloopt op casco na en in de winter weer opgebouwd. De stuurhut van Meranti hout,
met daar in verwerkt 4821 bronzen schroeven. Een schip, dat op een gegeven moment weer
verkocht moest worden, helaas. ―Het is het enige in mijn leven, waar ik spijt van heb‖, aldus
John.
Als John over àl die activiteiten vertelt, begint mijn antwoord die ik in het begin stelde - hoe
wordt een mens zó oud - toch langzamerhand enige vorm te krijgen.
Zo’n actief mens - zó beweeglijk, zowel lichamelijk als geestelijk - zou dáárin misschien het
geheim schuilen? Je zou het gaan denken.
En dan heb ik nog niet al zijn functies vermeld die John had in het verenigingsleven. Werkelijk
té veel om op te noemen, hoewel John enkele toch graag wil noemen :
Als daar zijn :
=10 jaar voorzitter van Athlon 66 Sportvereniging
=10 jaar voorzitter van de Carnavalsvereniging “De Kouwe Pieper”, ontleend aan mensen die
praten met een hete aardappel in de mond - waarvan 3 jaar als Prins Carnaval.
(Het getal 10 loopt als een rode draad door Johns leven)
En zo kunnen we nog even doorgaan.
Maar : van àl de functies die hij heeft vervuld, mogen we natuurlijk zijn lidmaatschap en zijn
voorzitterschap van de NVCB niet vergeten. John is ruim 30 jaar lid, waarvan dus 10 jaar als
voorzitter. In de Algemene Ver5gadering van 2012, werd hij voor àl zijn verdiensten benoemd
tot erevoorzitter van onze NVCB.
Negenentwintig jaar geleden, in 1985 dus, ging John definitief in Spanje wonen. Hij werd
meteen lid van de NVCB, maar niet meteen voorzitter. Hij leidde eens de evenementen, hielp de
klusjesman en deed eigenlijk, op een gegeven moment, mee aan bijna alle facetten van de club,
waarvan het mede organiseren van de jaarlijkse bloesemtocht niet onvermeld mag blijven.
En dat met enorm veel plezier.
Vervolg op pag. 18
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In gesprek met: (vervolg)
In zijn laatste werkperiode begon John zelf nog een groothandel in alle Centrale Verwarmingsartikelen :‖Sterbi b.v Sterk in Bilthoven.
En behalve een hartoperatie in 1980, hij kreeg een stalen hartklep, bleef John in zijn leven gezond.
Eén ding was John duidelijk : de laatste jaren van mijn leven wil ik in een warm land
wonen, hierbij beïnvloed door vacantie-ervaringen in het verleden. Het werd dus Spanje, waar hij
sinds zijn pensioen, op 50 jarige leeftijd, 31 jaar woont.
Als ik, tot slot, het leven van John zou willen samenvatten, dan zou ik dat willen doen met de zin :
―John Sterk, volop in beweging‖. En dat dus nog steeds: actief in de tuin, het wereldnieuws volgend, geïnteresseerd in de Nederlandse politiek, genietend elke dag. Soms op het terras in de zon
met een goed glas wijn.
John, ik dank je voor de hartelijke ontvangst en voor het even hartelijk gesprek.
Joop Robbe

BAR RESTAURANTE
A L TE A P U E R T O
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Jaarvergadering
Biljarten
Hallo iedereen!
Laat ik me even kort voorstellen : ik ben Veerle Jacobs, woonachtig in Altea en Lifecoach in opleiding.
Wat is een Lifecoach?
Een Lifecoach is iemand die anderen begeleidt en
ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling. Coaching kan worden overwogen bij volgende hulpvragen : aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, een gevoel van niet optimaal kunnen functioneren, het bereiken van doelen (vermageren, assertiviteit, communicatie, financiële onafhankelijkheid,..),
het vinden van energiebronnen, …
Een Lifecoach gaat je geen kant en klare oplossingen
bieden, maar gaat je helpen tot inzichten te komen
door de juiste vragen te stellen en technieken toe te
passen. De coach fungeert als klankbord.
Het doel van coaching is gedrag, overtuigingen, attitudes positief te veranderen, en om ´sterker´ in het
leven te staan. Een Lifecoach geeft helderheid/
inzicht, inspireert/motiveert, zet u in uw eigen kracht/
empowerment.
Wat is het verschil tussen coaching en therapie?
Een therapeut of psycholoog richt zich vooral op het
verleden. Het verleden dat heeft bijgedragen tot de
persoon die u vandaag bent. Het houdt zich bezig met
specifieke ernstige problemen zoals trauma´s en psychische problemen.
De coach gaat zich eerder richten naar uw toekomst.
Hoe kan u zich verder ontwikkelen? Waar staat u nu
en waar wil u naar toe? Het uitgangspunt is dat mensen al voldoende talenten in zich hebben, maar hier
niet voldoende gebruik van maken.
Om mijn opleiding te kunnen afronden, ben ik op
zoek naar `oefencliënten´. U kan dat zien als een
soort gratis stage. Vandaar deze oproep. Voelt u zich
aangesproken of wil u graag meer informatie, geef me
dan even een seintje via mail vjacobs@hotmail.be of
telefoon 645 507 097.
Met dank aan het bestuur!

We zijn blij dat het Biljarten
weer is begonnen op
maandag 1 September.
Maar gelukkig heeft het
weer ons in Nederland niet
in de steek gelaten.
prachtige wolkenluchten
waren er te zien en de zon
bleef maar zonnig schijnen.
In het algemeen kunnen we
zeggen: ``Een mooie zomer –
dat is wat iedereen wenst``.
Op 30 September komen wij
terug in Spanje.
We hopen dat het
clubgebouw weer net zo
terug zullen vinden, als we
het verlaten hebben.
Op maandag 20 OKTOBER
willen wij weer een nieuwe
start maken, voor het
nieuwe jaar.
Dan houden we weer onze
JAARVERGADERING VOOR
2014/2015.
Kom ook --- want wij denken
dat we een nieuw jaar
inslaan met een ECHT
NIEUWE IDEEEN voor het
nieuwe seizoen.
Wat die nieuwe ideen
inhouden, bespreken we
met elkaar!
Tot ziens en denk eraan dat
20 OKTOBER erg belangrijk is
voor al onze leden.
Wij houden de vergadering
van 13,00 uur tot 14,00 uur.
Gerrit Kruse, voorzitter
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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
Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10
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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een dagje uit.

Ik veronderstel, dat velen van U wel eens een dag , of misschien sommigen zelfs wel
enkele dagen, Valencia hebben bezocht.
Valencia, de sinaasappelstad, gelegen asan de Costa Azahar aan de Middellandse Zee en
aan de rivier de Turia, waarover verderop méér.
Gesticht in 138 v Chr., is Valencia nu een stad met, volgens Wikipedia, 1.832.274
inwoners. (nà Madrid en Barcelona de grootste stad van Spanje)
Zó, dit ter inleiding.
Ik las n.l. In El Païs van dinsdag 22 maart 2014 een artikel over Valencia.
Het artikel trok mijn aandacht, want uiteindelijk ligt de stad slechts 120 km. bij ons
vandaan.. Daarom is het dus ook geen probleem om Valencia b.v.voor maar één dag te
bezoeken.
Maar wat doe je dan in zo’n stad?
Winkels kijken en koffie drinken op een
terras, kun je ook in Benidorm doen.
Daarvoor hoef je niet persé naar
Valencia..
En dat was nou precies de reden,
waardoor het artikel mijn aandacht trok.
Er worden een aantal leuke
mogelijkheden genoemd, die je op zo’n
dag, of als je wat méér tijd hebt,
gedurende enkele dagen, kunt bezoeken.
Misschien kende U ze al? Oké. Dan is het
misschien ook een uitdaging om het reeds geziene, nà deze informatie, met nieuwe ogen te
bezien. Zo wordt in het artikel de aandacht gevestigd op :
DE FALLAS:
Was U n.l.op 19 maart al eens in Valencia? Nee? Zeer de moeite waard. In een gigantische
optocht, trekken allerlei wagens met levengrote poppen aan U voorbij. De poppen,
gemaakt van papier maché, worden n.l. Op het eind van die dag verbrand. Wat een
spektakel, En veel vuurwerk natuurlijk gedurende het festival, dat in totaal 19 dagen duurt.
BLACO IBANEZ :
Nooit van gehoord?, zegt U. Geen punt. Als U een plattegrond bij U hebt, dan vindt U op
Calle Isabel de Villena 157 een schitterend gebouw, dat, als U van architectuur houdt,
alleen al de moeite van het bezichtigen waard is.
En bovendien, een gokje. U bent vast en zeker nog nooit in de Calle de Villena geweest.
En nu is het mijn ervaring, dat je via zo’n plek, die je nog niet eerder bezocht, andere
mooie plekken ziet, die je niet zou hebben ontdekt, als je niet via deze straat, bij zo’n
museum terecht zou komen.
Bent U geen museum fan? Toch eens een keer proberen. U ziet in dit museum n.l. Allerlei
persoonlijke voorwerpen van en allerlei literaire werken van deze Spaanse schrijver en
politicus.
En als U het museum over slaat, dan moet U toch zeker de erbij behorende prachtig
aangelegde tuin bezoeken. Alleen deze tuin is al de moeite van het bezoeken waard.
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ALBUFERA :
En, zo gaat het artikel verder :‖U houdt van de natuur?‖ Dan is dit prachtig natuurpark
van 21.000 ha. Ten Zuiden van Valencia voor U een must.
Een dag vertoeven in de natuur, zonder de drukte van de stad! Je komt er tot jezelf - te
midden van inheemse bomen, planten en bloemen, met pittoreske dorpjes, waar U
zeker terrasjes vindt om Uw dorst te lessen en Uw honger te stillen.
Er zijn voor wat het park betreft ook mogelijkheden voor GROEPSEXCURSIES,
inclusief vervoer, een boottocht over het grootste meer van Spanje en een uitgebreide
paellalunch.
Voor een vrijblijvende offerte, aldus de schrijver van het artikel, neemt U contact op
met ―Verrassend Valencia‖, e.mail : info@verrassendvalencia.nl - tel. 0034 644 384
403—adres : Calle del Conde Salvatierra—puerta 10.
CALATRAVA (geb. 28-7-1951) :
Nu kan het zijn, natuurlijk, dat U niet van architectuur goudt. Maar ik durf te wedden,
als U in Valencia de spectaculaire gebouwen ziet van deze architect, U van verbazing
met open mond staat te kijken.
Eén van zijn beroemdste gebouwen in Valencia is het Palau de las Arts Reina Sofia—
een operahuis en tevens een cultureel centrum - adres : Avenida del Profesor López
Piñero 1 tel. 96 197 5800.
U zult in de vorm van dit gebouw ongetwijfeld vormen uit de natuur herkennen.
Een architect beroemd in Europa en misschIen moet ik ook wel zeggen ―berucht‖. Zijn
werkelijk fantastische vondsten wat de vormgeving betreft, blijken teChnisch niet
altijd uitvoerbaar te zijn. Ook is Calatrava bekend (berucht of beroemd) vanwege zijn
fabelachtig hoge rekeningen die hij schrijft en niet te vergeen het feit, dat de
uiteindelijke kosten altijd veel hoger zijn, dan de aanvankelijk geplande.
DE TURIA :
En, zo vervolgt de schrijver, :als U dan moe bent teruggekeerd in het centrum van de
stad, dan kunt U volledig tot rust komen en genieten in de droge rivierbedding van de
Turia.
De rivier de Turia(lengte 280 km.) ontspringt in de provincie Teruel in Aragón, stroomt
verder door de provincie Valencia en mondt bij de stad Valencia uit in de
Middellandse Zee. Nà een ernstige overstroming in 1957, werd besloten de loop van de
rivier te verleggen naar de rand van de stad.
Men heeft er een langgerekt park van gemaakt, waar het heerlijk toeven is voor jong
(met veel speeltoestellen) en oud. (bankjes om uit te rusten)
In de bedding van de Turia staat eveneens nog een ander beroemd gEbouw ontworpen
door de reeds eerder genoemde Spaanse architect Calatrava, n.l. ―De stad van Kunst en
Wetenschasppen‖ Een cultureel, wetenschappelijk complex.
En zó, eindigt de schrijver zijn artikel, zijn er voor U allerlei mogelijkheden om van
Valencia te genieten.
Hopenlijk hebt U in elk geval ontdekt, dat Valencia meer te bieden heeft dan alleen
―sol y mar‖.
Evenals de schrijver wens ook ik U een een ontspannend verblijf in Valencia.
Joop Robbe
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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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Allerlei
Buitenlandse gepensioneerden pas op!
Dat Spanje geld nodig heeft, is stilaan wel duidelijk geworden bij iedereen. Nu heeft
men een groep belastingontduikers ontdekt die ongestraft pijn gedaan kan worden.
Fraudeurs die toch niet gaan stemmen. We hebben het hier over de buitenlandse
residenten, de pensionado´s.
Wat is er aan de hand? Er bestaat onder de buitenlandse pensionado´s het fabeltje dat
je geen belastingaangifte hoeft te doen als je minder dan € 22.000 inkomsten uit
pensioen ontvangt, zo´n € 1833 per maand. Dit zorgt er dan voor dat je je hele bruto
pensioen kan spenderen indien je als Spaans resident € 1800 bruto pensioen ontvangt
vanuit België of Nederland.
Mensen willen echter alleen maar horen wat hen goed uitkomt en vergeten daarom
gemakkelijk het ongewenste deel van het verhaal. Wat is het volledige verhaal? Indien
je inkomsten uit Spaanse bronnen komen (Spaans Pensioen) en je minder dan € 22.000
ontvangt, hoef je zelf geen aangifte meer te doen. De Spaanse belastingsdienst weet
het gewoonlijk beter dan de betrokkene zelf want ze krijgen alle gegevens ter
beschikking van de Spaanse pensioenkas. Deze informatie is gekoppeld aan een NIE
of NIF, de aangifte rolt zo uit hun computer. Er is dus dan wel degelijk een
belastingaangifte.
Waarom is er nu opschudding onder de
pensionado´s? De pensioenkassen in
Ik had me mijn oude dag in Spanje iets
België en Nederland zijn gegevens aan
anders voorgesteld….
het uitwisselen met de Spaanse
belastingdienst. Als de Spaanse
belastingdienst met die gegevens een
pensionado vindt die geen belasting
betaalt, krijgt deze een aanslag over 4
jaar niet aangegeven pensioen. Een
voorbeeld: 4x € 20.000€ = € 80.000 tegen
25% belasting = € 20.000 (achterstallige)
belasting. Zelfs als u ambtenaar bent en
uw pensioen wordt belast in uw
thuisland, moet u een Spaanse aangifte
doen.
U betaalt wel geen belasting meer over uw reeds belaste pensioen, maar indien u
bijvoorbeeld huurinkomsten zou hebben, dan vallen die in een hogere belastingschijf
omdat ze bovenop uw netto pensioen worden geteld. Mocht u het eigenaardig vinden
dat u al gedurende 10 jaar als gepensioneerde in Spanje geen belastingen heeft betaald
en u in volle onschuld geloofde dat Spanje goed is voor zijn gepensioneerden, dan is
het nu misschien toch tijd geworden de zaak te regulariseren.
In dit voorbeeld mag u blij zijn met de 6 jaar dat u niet betaald heeft daar de
belastingen maar 4 jaar terug gaan.
(Overgenomen uit Weekblad Hallo)
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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 A ltea 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 Pino s 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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Tekenen/schilderen bij de NVCB
Iedereen die het leuk vindt om eens te komen tekenen of te schilderen, is van harte
welkom op de woensdag- en dinsdagmorgen.
U kunt bij ons met papier, schildersdoek, of wat dan ook creatief bezig zijn.
S’morgens om half tien komen we binnen en zetten onze spullen klaar, daarna gaan we
eerst even bijpraten onder het genot van koffie, thee, of iets anders.
Om 10 uur gaan we aan het werk.
Voor de een is dat potlood of houtskool, voor de ander pastelkrijt en weer anderen
schilderen met acryl of olieverf.
Omdat we altijd wel wat materiaal hebben om iets uit te proberen, is het mogelijk om
gewoon eens op een woensdag of dinsdagmorgen te komen kijken en aan te schuiven.
Probeer het eens!!!!!!
De sfeer is heel relaxed, fijne
muziek , iedereen is lekker
bezig en voor we het weten
is de ochtend om.
Natuurlijk drinken we wat
tussendoor en hebben we na
afloop nog een werkbespreking,waarbij we elkaars werk
bewonderen en elkaar advies
geven.
Ieder werkt op zijn of haar
manier en als er behoefte aan
is, helpen we elkaar.
Om een uur gaan we weer
naar huis.
Ook dit jaar willen we weer
naar buiten om te schilderen, dat kan de amandelbloesem , de zee of wat dan ook zijn.
Daarna gezellig met elkaar eten is ook heel goed voor ons schildersgevoel.
Niemand moet mee, maar iedereen mag mee.
Voor de expositie bedenken we ieder jaar een ander item , suggesties zijn dit jaar al
gegeven b.v.,wolkenluchten , of typisch Altea ,maar er komen nog meer ideeën , zodat
we samen kunnen gaan kiezen wat het leukst is.
WIJ HEBBEN EEN CREATIEVE TEKEN en SCHILDERSCLUB WAAR
IEDEREEN ELKAAR HELPT EN WAARVAN HET RESULTAAT ER MAG ZIJN,
dat bewijst de expositie ieder jaar weer.
U bent van harte welkom
Els Reniers
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Computerclub
Welkomstboodschap en terugblik van de voorzitter
van de Computer@fdeling seizoen 2014 - 2015.
Zoals onze secretaris in haar welkomstboodschap al heeft gemeld, is het nieuwe Computerseizoen weer van start gegaan.
Tijdens de zomermaanden heeft ons bestuursteam weer hard gewerkt voor de vereniging.
Uw voorzitter zit nu nog in het natte, winderige Nederland. De herfst is begonnen en dat
merken we hier.
Er zal in de komende periode in onze afdeling veel veranderen. Ons Internet is nu door
het bestuur van de NVCB geadopteerd. Een Internet waar nu iedereen in ons hele clubgebouw gebruik van kan maken. Verder is onze nieuwe ledenadministratie van start
gegaan. Er zullen nog wat aanvullende zaken geregeld moeten worden, maar we hebben weer een belangrijke stap vooruit gezet. En zo hoort het ook.
Ik hoop dat u in het komende seizoen weer samen met ons bestuur van onze computer@fdeling opnieuw een succes kan maken.
Ik had tijdens de laatste algemene ledenvergadering van onze afdeling reeds aangekondigd dat ik mijn zittingsperiode als voorzitter niet wilde verlengen. Niet dat ik er geen
zin meer in zou hebben, doch een nieuwe voorzitter kan weer nieuwe zaken aanpakken, heeft een nieuwe kijk op de ontwikkelingen en kan de nieuwe situatie binnen onze
afdeling weer verder vorm geven. Door het gemis van een geschikte kandidaatvoorzitter heb ik toen besloten om nog een jaar te blijven zitten. Deze verlenging eindigt
bij de volgende algemene ledenvergadering in maart 2015. Ik blijf in ieder geval wel lid
van onze afdeling.
Als we nu terugkijken op de ontwikkelingen in afgelopen jaren, was de eerste doelstelling van onze afdeling onze oudere leden met de PC en Internet vertrouwd te maken.
En dat is grotendeels gelukt. Veel van onze leden weten al meer van deze materie dan
vele ouderen buiten onze vereniging en zijn enthousiaste PC-gebruikers geworden,
terwijl bovendien het aantal iPads en tablets explosief aan het groeien is. Kortom, onze
afdeling is een dynamische club geworden waarin de vele veranderingen snel worden
opgepakt.
Ik ben als voorzitter trots op jullie en hoop nog jaren lid te blijven van onze afdeling.
Dit geldt zeker ook voor ons bestuur. We zijn als bestuur nu weer op volle sterkte en
blaken van de nieuwe plannen en wensen. We zijn terecht een team geworden zoals
Trudy Visser dat reeds verwoordde. Een team waarop u als leden kan vertrouwen en
bouwen.
Ook als totale NVCB zijn we een enthousiaste club, die ondanks de crises, haar ledenaantal op peil wist te houden en positief bekend staat in haar omgeving. Dat er in de
afgelopen jaren soms wat (bestuurs-)problemen zijn geweest is jammer, maar soms is
dit onvermijdelijk willen we een dynamische club blijven en aantrekkelijk blijven voor
onze leden. Dit vergt soms flinke aanpassing van ons denken en doen. Dat is voor ons
ouderen soms moeilijk. Maar met het enthousiasme van onze leden en ons hoofdbestuur gaat dat beslist lukken. Ik heb daar vertrouwen in!
Ik wens jullie vanuit Nederland weer een fijn seizoen 2014 – 2015 toe!!
Ad Wolfs Voorzitter Computer@fdeling NVCB
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TANDARTS
A d -Ja n va n Be rg eyk
 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

- A l 26 jaar hét adres aan de C osta B lanca
V oor de installatie van de ofíciele
HD ontvangers voor de N ederlandse en
Vlaam se TV zenders tegen een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
- Installatie binnen 24/48 uur
- P roblem en? B el ons en w ij lossen ze op.
Satco m España S.L.
C/ Ce rv ante s 17
03510 Callosa d´En Sarria
E- mail: info@satco mdigi.com
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609 601 784
629 338 868
Fax: 96 588 19 47

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00
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Computerclub
Computerclub, wo rdt lid!

Iets andere opzet iPad lessen.

Het WIFI netwerk in ons NVCB gebouw wordt
dus voor alle leden vrij te gebruiken. Een grote
verandering, zeker als we beseffen dat de computerclub zo ongeveer is opgericht om het internet
bereikbaar te maken voor onze leden.
Nu internet en WIFI een soort algemene voorziening is geworden wil de NVCB niet achterblijven
en kan ieder lid er ook bij ons vrijelijk gebruik
van maken.
Voor de computerclubleden is de club allang veel
meer dan een soort buitenmodel internetcafé.
Iedereen die wat meer wil weten en doen met de
P.C kan aanschuiven bij lessen en workshops.
Maar ook als uw computer weer eens niet doet
wat je wilt of onbegrijpelijke kuren vertoont
wordt dat op de club altijd opgelost en ook geleerd het probleem te voorkomen.
Steeds belangrijker wordt ook de veiligheid van
de computer. Nu de banken steeds hogere eisen
gaan stellen aan de gebruikers van hun financiële
internetdiensten zal uw computer wel heel goed
in de gaten moeten worden gehouden. U moet
zelf voorkomen dat er langs een virale omweg er
toch niet een heel geniepig programmatje op criminele wijze uw bankrekening plundert. Op een
vergoeding van geleden schade mag u steeds minder rekenen. De banken zeggen al gauw: eigen
schuld!
De computerclub zal u helpen de computer veilig
te houden, we hebben daar al speciale controle
programma's voor aangeschaft.
Alle reden dus om weer lid te worden van de
computerclub, voor 20 euro een heel jaar!

Hoewel de iPad zo ongeveer de
eerste volwassen tabletcomputer
was zijn nu de tablets met het
Android Samsung systeem ook
heel populair.
Bij voldoende belangstelling zal
dan ook voor de bezitters van dit
tablet een aantal workshops worden gegeven.
Ook de iPad lessen gaan we wat
anders doen, meer gericht op het
praktische gebruik en minder op
de al te ingewikkelde mogelijkheden.
We gaan keuzen maken uit de
beste en leukste Apps die in die
onuitputtelijke Appstore te vinden
zijn. En die ook echt eigen maken
De belangrijke toepassingen zoals
email, fotos, adressen en de agenda zullen we zeker behandelen
maar alleen voor zover dat nodig
is voor het dagelijks gebruik.
Voor degene die diep op een speciale toepassing willen ingaan,
zoals filmmontage of fotobewerking kunnen we bij voldoende
belangstelling aparte lessen organiseren. Dat komt dan in de plaats
van de regulierelessen voor gevorderden
John de Kievith

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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Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten Bibliotheek NVCB.nr.8 en 9.
Romans.
Allende. I.
Het eiland onder de zee.
Allison. D.
Bastaard uit Carolina.
Armstrong. A.
Het luipaardspoor.
Axelsson. M.
Augusta’s huis.
Candlish. L.
Pas op mijn dochter.
Enquist. A.
De kwetsuur.
Faber. M.
Onderhuids.
Franck. J.
De middagvrouw.
Freud. E.
Huis in zee.
Fuentes. C.
De kop van Hydra.
Lamb. W.
Vergeef me.
Mc. Court. F.
De as van mijn moeder.
Mac.Donald.
Laten wij aanbidden.
Mortier. F.
Godenslaap.
Osorio. E .
Luz.
Rosenboom. Th. Publieke werken.
Siddons. A.Rivers. Het hart van het eiland.
Suri. M.
Het trappenhuis.
Verhoef. E.
Tegenlicht.
Allen. S
Blinker. E.
Bourdin.F.
Burgers. J.
Chambers. C.
Clancy. T.
Clayton. V.
Cohen. J.
Dahl. S.
Duncan. S.
Elliot. L.
Fletcher. S.
Fosheim.L.
liep.
Gilbert. E.
Harris. J.
Hawkins .K.
Hickman.K.
Hore. R.
Hore. R.
Jewell. L.
Löhr. R.
Mc.Inerney. M.
Mawson.R.
Mila. R. De
Morton. K.
Nickson.M.
Peterson.A.
Rice. L.

Liefdeskunsten.
Façade.
De onbekende vrouw.
Voor altijd lente.
In een ander licht.
Op leven en dood.
Ierse honing.
De stunt van haar leven.
Onder volwassenen.
Onder de blote hemel.
De verloren dochter.
Eve Green.
De man die op aarde rondHet hart van alle dingen.
Rode schoenen.
Liefdes boze listen.
De blauwe diamant.
De droomtuin.
Aan de overkant.
Eendagsvlinder.
De schaakmachine.(hist.Roman)
Familiegeheimen.
De wolkenjagers.
Issa’s huis.
De vergeten tuin.
Het Venetiaanse huis.
Kijk naar jezelf.
Tranen in de wind.

Thrillers.
Cook. R.
Dahl. A.
Forbes. L.
Nesser. H.
Verhoef. E.
Vermeer. S.
Kessels.L.

Shock.
Europa blues.
Bombay ijs.
Carambole.
De kraamhulp.
De suite.
De dode dichter

Met dank aan de gulle gevers/
geefsters.

Van de
bibliotheek
Weet U dat onze club een
hele mooie bibliotheek heeft
en dat die ongeveer 1500
recente boeken bevat?
Gelukkig kunnen wij daar
nog geregeld nieuwe boeken
aan toevoegen. Deze
aanwinsten worden
maandelijks in de
Nieuwsbrief vermeld.
De dames van de
bibliotheek, zelf zeer
enthousiaste lezers, willen U
graag helpen bij Uw keuze.
Wij zijn er iedere
maandagmorgen van 10.00
uur tot 12.30 uur.
Kom eens langs! Er is zeker
iets voor U bij!
Namens de Bieb
Margje
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel spanje
al mee r dan 30 jaa r uw vertrouwd a dres.











Verzekeringen:
Woonhuis en inboedelverzekeringen inclusief
uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering.
Autoverzekering, ook voor nederlands
gekentekende auto´s die permanent in Spanje
verblijven.
Ziektenkostenverzekeringen met een complete
dekking zoals u in Nederland gewend bent.
Speciale doorlopende reis-annuleringsverzekering
van de Europeesche verzekeringen voor residenten
in Spanje.
Hypotheken:
Aflossingsvrije hypotheken via Nederlandse en
Spaanse banken.
Met overwaarde op onroerend goed in Nederland
bij aankoop in Spanje 100 % financiering, inclusief
kosten, mogelijk.
¨Opeetconstructies ¨
Ook voor hypotheken in vreemde valuta.
Bob Cats verzekeringen: Degelijk, betrouwbaar en deskundig.

Spanje:
Bob Cats Correduria de Seguros S.L
Calle Sardinal 4, 03590 Altea
Tel: 965 843 861 Fax: 965 841 818
E-mail: info@bobcatsverzekeringen.com
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Nederland:
Stoof assurantiën Breda B.V.
Stadionstraat 15, 4815 NC Breda
Tel: 076-5213771 Fax: 076-5200991
E-mail: info@stoofass.nl
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Voor al uw loodgieterswerk,
aanleg cv installaties, airco’s,
maar ook voor reparaties staan
wij voor u klaar.
- 03580 ALFAZ DEL PI
(Alicante) España

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmidde le n, fruit e n groe nte
Vers brood, grote ke uze in zuivel e n spe ltproducten
Glutenvrije levensmidde le n, voe dingssupple me nte n e n kruide n

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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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.
-Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Dichterbij counselling en coaching
Online (via Skype) begeleiding en ondersteuning –
professionele gesprekken voor al uw hulpvragen!

Email:
contact@dichterbijcounselling.nl
Tel.: 06 17690967.
www.dichterbijcounselling.nl

Bij het hanteren van veranderingen in situaties in uw leven.
en omgaan met Thema’s: relatie, familie, stress, verlies
en rouw, gezondheid, eenzaamheid, onzekerheid,
angst, werk, opvoeding,
Maar meneer, u had
lekker thuis
opleiding, etc.
kunnen blijven! O, is dat
Maak een afspraak voor een
gratis kennismakingsgesprek.

On-Line?

Stefanie Westgeest

Omgaan met moeilijke momenten of verlies in uw leven
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ingrijpende gebeurtenissen en veranderingen in ons
leven en het leven van onze dierbare(n). Bijvoorbeeld onze partner wordt ernstig of chronisch ziek
of, nog erger, overlijdt. Ook het ouder worden en de ziekte en gebreken, die daarmee gepaard
kunnen gaan, zijn maar moeilijk te accepteren.
Zulke veranderingen werken ook door in uw leven, persoonlijkheid, contacten en functioneren.
Soms lukt het niet om hierover te praten en houdt u uw gevoelens en emoties voor uzelf. Met als
gevolg een verslechtering van de relatie met uw partner, kinderen, familie en vrienden. Langzaam
raakt u elkaar ―kwijt‖.
Soms komt u er niet meer alleen uit. Dat is heel normaal, het kan ons allemaal overkomen. U weet
dan niet altijd waar het precies aan ligt of wat er eigenlijk met u aan de hand is. Naast het gemis en
de leegte volgt vaak ook verwarring. U weet niet wat u daaraan kan doen, op welke manier u dit aan
wilt pakken of tot wie u zich kunt wenden. U wilt graag uw verhaal kwijt, erover praten en van
gedachten wisselen, uw zorgen delen en uw gevoelens en emoties kunnen uiten.
In die situaties kan counseling heel waardevol voor u zijn! Professionele gesprekken waarin u
centraal staat en een luisterend oor vindt. Tijdens de gesprekken krijgt u alle ruimte en aandacht om
uw situatie en vragen onder woorden te brengen en te bespreken. Als counselor bied ik u handvatten
om uw ervaringen, gevoelens en emoties goed te verwerken. Daarna zult u merken dat er weer
ruimte ontstaat om helder na te denken en van gedachten te wisselen over de manier waarop u
verder met de situatie of het probleem om wilt en kunt gaan. Ik haal bij u mogelijkheden en keuzes
naar boven die bij u passen en daarom voor u het beste zijn. U krijgt langzaam maar zeker weer het
gevoel dat u controle heeft over uw leven en dat u verder kunt.
Als u belangstelling heeft….
dan kunt u mij een e-mail sturen of bellen. Ik maak vervolgens met u een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek. Op het afgesproken moment zit u thuis, in uw vertrouwde omgeving, achter
de computer. U heeft Skype opgestart en ik neem online contact met u op.
Tijdens dit gesprek bespreken we uw situatie en wat ik voor u kan betekenen. Gaandeweg merkt u
of er een ―klik‖ tussen ons is. Na dit gesprek bent u niets verplicht. Als u besluit om met mij verder
te gaan dan kunt u mij dat later laten weten.
En mocht u in Nederland zijn dan bent u natuurlijk ook welkom in mijn praktijk te Laren (Gld.) of
kunnen we op een andere locatie afspreken.

Stefanie Westgeest
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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 inschrijv ing in het
residenten register,
overschrijv ing 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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An en Jan: 25 jaar lid van de NVCB!
Op maandag 22 september kwamen Jan
en An van Kol zich weer inschrijven voor
het nieuwe jaar , voor de 25ste keer !
Met al hun bemoeienissen met de club
hebben zij zeker bijgedragen met wat we
nu zijn . Jan en An , wij hopen jullie nog
jaren in ons midden te hebben.

Oktober 2014

―Al 14 jaar uw
14 Nederlandse
vertrouwde
Polikliniek”

Bestuur NVCB

NVCB april 2014.pdf

Polikliniek

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

Huisarts
inloopspreekuur 10.00-12.00
's middags op afspraak

Specialisten
Orthopeed
Gynaecoloog
Cardioloog
Longarts

Chirurg
Radioloog
Dermatóloga
Uroloog
K.N.O arts

Trombosedienst

Maandag en donderdag van
8.30 - 9.30 uur

6
Gedicht van A Alexandra Keim
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Adverteerder
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Adios con Amor

24

Ad-Jan van Bergeijk

32

Impressión

20

Albir Multiservicios

34

Alex

omslag

Alhama Ecotienda

37

Ingeborg Posthuma

40

Annemiek Rood MCS

20

Inger van Dokku m

12

Bob Cats

36

Montebello Buro thuiszorg

39

Kuiper verhuizingen

43

CB. Sat

26

La Terraza

14

Centro Dental. Eu

29

Las Co ronas

18

Clin ica La A legra

28

Nico verhuizingen

15

De Haan verhuizingen

25

Peter Roeland Informat ica.

40

De Week

21

Restaurante d’els Artistes

29

Sacristan

21

33

14

IMED Hospital Levante

2

Satcom Digital

32

Euro Cars

28

Servitur

24

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

12

Flores jurid isch advies

26

Wil Spanjers loodgieter

37

Fresno

40

Zorgservice Flor

10

Bloeddruk opname bij NVCB
De datums voor het nieuwe
seizoen zijn nog niet precies
bekend.
Bloeddrukopnama elke eerste maandag
van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.

Het mag verwacht worden dat
het elke tweede maandag van
de maand gaat worden.
Redactie Nieuwsbrief

Pagina 42

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

Oktober 2014

__________
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16 okt. 's middags: Lezing bij onze NVCB door Alex over
beleggingen. Let op de aankondiging op het publcatiebord.

