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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
Alleen toegankelijk voor leden !

Waar?

Dag

Aanvang Einde

Activiteit

Beneden

10.00

12.30

Ledenadministratie (o.a. inschrijven nw. leden)

Beneden

10.00

13.00

Open Huis/Jeu de Boules

Boven

10.00

13.00

Computerclub, Biljarten Libre

Beneden

10.00

12.30

Bibliotheek

Boven

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

Beneden

13.30

16.00

Hobbyclub

Beneden

19.30

24.00

Klaverjassen

Beneden

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

Beneden

14.00

19.00

Bridge (zaal open 13.15 uur, inschrijven tot 13.45 uur)

Beneden

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

Beneden

14.30

16.00

Jeu de Boules proefstart

Boven

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

19.30

23.00

Biljarten Libre 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 Libre

20.00

23.00

Instuif soos

Boven

10.00

13.00

Forum computers, Biljarten Libre

Beneden

10.30

13.00

Jeu de boules

Beneden

10.30

11.30

iPad lessen

Boven

11.30

12.30

Android en Windows 8 (eerst aanmelden!)

Beneden

14.00

19.00

Bridge

Boven

19.30

23.00

Biljarten Libre

09.30

14.00

Wandelen of Kuieren

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Boven
Donderdag

Beneden
Vrijdag

Zaterdag
Boven
Beneden Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2014

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 894 864
665 298 437
966 580 201
696 763 587
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: 965 894 864

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

Lid a.i.

Annemieke Post

Tel: 642 601 542

annapost@outlook.com

Voorz.)
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Van de Voorzitter
Iedereen die ons gebouw binnen komt valt het meteen op dat er een
aantal veranderingen zijn aangebracht .
Achter de Bar en bij de open haard is een kleur aangebracht om wat
meer sfeer te krijgen. Ook zijn er in de zaal andere
lampen opgehangen. Dit alles is gedaan, zonder dat de
penningmeester in de buidel hoefde te tasten, want alle " tipgeld "
van de boven- en benedenbar is de afgelopen jaren opgespaard en
na overleg hiervoor besteed.
Ook zijn we al een flink eind in de goede richting om de verlangde afwasmachine aan te
schaffen. De afgelopen rommelmarkt heeft ,zo u elders in de Nieuwsbrief kunt lezen, een flinke
aanzet gegeven. Samen met een fooienpot en giften komt ook dit snel binnen bereik.
Wij zijn ook begonnen om ons afval te scheiden. Bij de bar vindt u een speciale bak alleen voor
plastic, dit wordt apart afgevoerd en dus niet meer in de container aan de weg. gedeponeerd.
Datzelfde geldt voor papier/karton, en de afgewerkte olie van de frituur.
Onze inspanningen van het afgelopen jaar om de rekeningen van de Suma t.a.z. Van de Basura
(afval ) drastisch te verminderen, heeft eindelijk tot het beoogde resultaat geleid. Het teveel
betaalde bedrag is reeds overgemaakt, en moet via de huiseigenaar aan ons betaald worden.
Ook is er een start gemaakt met een beleidsplan. Binnenkort vindt u op het mededelingenbord
de noodzakelijke informatie over wie welke taak heeft en welke mensen dus verantwoordelijk
zijn voor wat. Die duidelijkheid is broodnodig na alle wisselingen. Misschien ten
overvloede, maar kijkt u naar het mededelingenbord!
We hebben ook een bord en een afscheiding aangebracht om ons parkeerterrein duidelijk af te
bakenen. Dit lijkt te werken, wilt u wel haaks parkeren? Zoals aan de lange zijde moet er ook aan
de andere kant haaks geparkeerd worden ,dit om zo veel mogelijk auto's te kunnen plaatsen.
We missen nog steeds onze penningmeester. De operatie en daarop volgende revalidatie vragen
veel meer tijd dan verwacht was. Mede door wat nare complicaties moet Gijs het nog heel rustig
aan doen. Wij houden hem daarom in de luwte om goed te kunnen genezen.
Als er op financieel gebied iets te vragen valt, doe dat dan via Frank of mij en niet rechtstreeks
naar Gijs. Frank van de Swaluw neemt waar als vice- penningmeester, de administratie wordt
ook door een van onze leden gedaan en gelukkig gaan er door het gebruik van de pinpas
automaat veel transacties rechtstreeks naar de Bank.
Dank voor allen die dit tijdelijk opvangen. Nu maar afwachten wie er vanaf de
ledenvergadering ,'t liefst veel eerder, de plaats van Gijs in gaat nemen!
Veel dank aan allen die de handjes weer uit de mouwen gestoken hebben voor alle klussen die
hierboven genoemd zijn.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Mededelingen
DRINGEND GEZOCHT :
Wegens langdurige ziekte van onze Schatbewaarder een
PENNINGMEESTER, M/V
Of evt. iemand die bereid is deze functie in te vullen tot de eerst volgende ledenvergadering BEGIN Maart 2015
Wij bieden: Op basis van vrijwilligheid
Een plaats in het Dagelijks bestuur van het HB
Een belangrijke portefeuille die naast de boekhouding ook het contact allerlei
instanties en met de PC club bevat.
Veel waardering, ondersteuning en aanmoediging van onze leden!!
Wat verwachten wij:
De persoon moet bij voorkeur een verenigingsmens en dus lid zijn
Hij / Zij moet iemand zijn met toekomst visie voor de club
En tijd, inzet willen besteden aan het besturen van onze vereniging.
En ook klikken met andere bestuursleden
Kandidaten kunnen zich melden ,mondeling, telefonisch of per mail bij de
voorzitter en secretaris.
NB (Indien er zich niemand meldt zijn wij genoodzaakt tegen betaling een goede boekhouder te benaderen)

NVCB-Rommelmarkt een succes!

Biljarten

De, op 11 oktober, gehouden rommelmarkt
heeft tot ieders vreugde meer dan 500 Euro
opgebracht!
De opbrengst is geheel bestemd voor de aanschaf van een professionele afwasmachine,
een lang gekoesterde wens.
Bovendien hebben de meeste barmedewerkers hun fooiopbrengst van het vorige seizoen geschonken voor dit doel.

De belangstelling voor biljarten
groeit nog steeds waardoor er meer
mogelijkheden moesten komen.

Samen met de giften die voor dit doel al
waren binnengekomen is er nu al een bedrag van zeker 1000 Euro!
De wasmachine staat er al bijna !

De ledenvergadering van de Biljartclub heeft daarom besloten dat ook
op Vrijdagavond kan worden gebiljart in Libre. De tijden zijn: van
19.30 tot 23.00 uur.
Ook voor Driebanden biljart is er
nieuwe mogelijkheid, die is op zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00
uur.
Zie ook het activiteiten overzicht op
pag.4
Gerrit Kruse
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ACTIVITEITEN KALENDER 2014-2015
15 nov:
20 nov:
23 nov:
6 dec:
21 dec:
25 dec:
31 dec:
11 jan:
8 feb:
15 feb:
21 feb:
22 feb:
23 feb:
2 mrt:
29 mrt:
5 apr:
27 apr:

Wijnproeverij en start verkoop Kerstloten
Alex. Lezing over beleggingen (15.00 uur)
Winterfair en verkoop Kerstloten
Spaanse avond/middag
Kerstbrunch en uitslag Kerstloterij
Kerstinloop
Oudejaarsviering
Nieuwjaarsreceptie
Muileboomtoernooi
Valentijnsrit (autopuzzletocht)
Entertainment (s’avonds)
Entertainment (s’avonds)
Entertainment (s’middags)
Jaarvergadering NVCB
Schilderijententoonstelling
Paasbrunch
Koningsdag
Zoals gebruikelijk zijn deze datums voorlopig maar wel bijna zeker.

Bestuursmededelingen

Uw brieven, kaartjes, bloemen en telefoontjes zijn een grote steun geweest
waarvoor mijn hartelijke dank.

Eigen consumpties op de club?
Natuurlijk is het niet verboden zelf een
drankje of een broodje van huis mee te
nemen. We zijn een club, geen restaurant.
Maar…. De bar-inkomsten zijn van groot
belang voor het voortbestaan van onze
vereniging!
Zonder de verkoop van de consumpties
komen we nooit uit de kosten!

Jacques Blom Broekman.

Dus wees solidair, steun de club, bestel
bij de bar!

Beste leden,
Gaarne wil ik jullie allemaal bedankenvoor alle medeleven tijdens de ziekte en
het overlijden van mijn levenspartne,Hubertus Antonius Blom
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Evenementen
15 november, WIJNPROEVEN!

November, tijd voor Stamppot!

De kop is eraf. We hebben het open huis
gehad en de rommelmarkt.
Voor de komende maand hebben we een
wijnproeverij op het programma staan.

In November wilde ik een stamppotmiddag houden. Meerdere soorten
stamppotten met bijbehorende
vleesgerechten.
Dus gewoon een gezellige, oudhollandse
maaltijd.

De Datum: zaterdag 15 november
15.00 uur
Het is de bedoeling om u kennis te laten
maken met verschillende soorten wijnen
en de streek waar ze vandaan komen.
Hierbij krijgt U de wijnen eerst te
proeven (deze keer met betere
proefglaasjes) en iets over de streek waar
ze vandaan komen.
Daarbij proberen we weer leuke hapjes te
serveren, kortom een aangename
middag.
Inschrijven bij Ank

Alex, informatie over beleggen.
Op donderdag 20 november kunt U zich
laten informeren over beleggen.
Is het wat voor U of niet. Ook met kleine
bedragen kunt U dit doen.
Vanaf 15.00 uur komt er iemand van
Alex om u daar alles over te vertellen.
Alex biedt iedere aanwezige een kopje
koffie aan en na de lezing is er een
borreluurtje eveneens aangeboden door
Alex.

Ook niet-leden zijn welkom , dus
neem geïnteresseerden, kennissen en
vrienden gerust mee.
AlexSpanje

Wel is het belangrijk dat er voldoende
belangstelling is! Dus wacht niet en
schrijf in! U hoort dan ook de datum!
U kunt zich vanaf nu inschrijven
bij Ank Akkerman.
Annemiek

Spaanse Sinterklaasavond
Op zaterdag 6 december willen we een
leuke Spaanse avond maken, met een
Nederlands tintje.
Wat te denken om een klein presentje
mee te nemen voor een man of vrouw
(man-man en vrouw-voor vrouw) en dan
op een ludieke manier de aardigheidjes
aan elkaar door te geven d.m.v. een
dobbelsteen.
Zo willen we er een leuke avond van te
maken met een Spaans en Nederlands
tintje en hapje.
Ook hiervoor graag opgeven bij Ank
i.v.m. met het doorgaan van het
sinterklaasgedeelte.
Ik hoop dat U allemaal enthousiast bent
en gezellig meedoet.
Annemiek
In november is er de jaarlijkse

Winterfair en Kerstmarkt.
Daar over meer in het volgende boekje
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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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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.

Restaurante
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WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

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
Parkeren bij de NVCB
Regelmatig komt het voor dat ons
parkeerterrein erg vol staat.
Als er juist wordt geparkeerd kunnen we
veel ruimte winnen en kan iedereen een
plaatsje vinden.
Wat was ook alweer de bedoeling; er
moeten twee rijen van auto's op de lange
parkeerplaats worden gevormd,
evenwijdig aan elkaar en niet loodrecht
op elkaar.
Dus de auto´s in de lange rij langs de
auto-buurman staan meestal goed maar
aan de andere kant moet evenwijdig aan
het gebouw geparkeerd worden. 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 ook daar svp zo haaks mogelijk
parkeren.
Nabij de "jeu de boule" banen zijn ook
plaatsen en achter het gebouw zijn nog
eens drie plaatsen gerealiseerd.
Kijk svp ook naar de plattegrond op het
publicatiebord.
Uit Geert`s stuk April

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 dan
kunt u dat daar direct aan ons doorgeven!
Ledenadministratie

Spaanse Lessen seizoen 20142015
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.
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,
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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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ww w. p et er ro el an d .c o m

Voor al uw loodgieterswerk, aanleg cv installaties, airco’s, maar
ook voor reparaties staan wij voor u klaar.
- 03580 ALFAZ DEL PI

(Alicante) España

Verhuizen
Bel Nico
Tel: 636 028 823
nico.oud@hotmail.com
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In gesprek met...
In gesprek met…….. Anne Marie Doesburg Lanooij.
Door ons clubgebouw loopt een kwieke, charmante dame. Ze
is druk, beweeglijk, maar ook en vooral, één en al oor voor
allen die haar aanklampen.
Dàn zie je haar hier, een volgend moment, weer daar. En zo
beweegt ze zich, kwiek en vrolijk van de ene situatie naar de
andere, van de ene persoon naar de andere, van het ene gesprek naar het andere.
“VOLOP IN BEWEGING”, dat is wel het meest essentiéle kenmerk van haar, met wie ik
deze keer het gesprek voer..Dat zal zeker ook blijken uit het hierna volgend interview,
dat ik met haar had. U had het al aan de foto gezien natuurlijk, een gesprek met onze
nieuwe voorzitster Anne Marie Doesburg Lanooij.
Een vrouw, die de ramen van onze vereniging wijd open heeft gezet. Sinds haar komst
waait er een frisse, vernieuwende wind binnen onze NVCB. Dat moge in elk geval blijken uit àl de nieuwe ideeén , die sinds haar komst aan het NVCB-firmament zijn verschenen.
En haar enthousiasme, haar open wijze van functioneren, werken aanstekelijk. Ten
gevolge daarvan merk je, dat er binnen onze leden diezelfde enthousiasme, diezelfde
betrokkenheid is ontstaan. Door haar vernieuwende stimulansen hebben we opnieuw
zin om met z’n allen onze schouders te zetten voor een vernieuwende NVCB
Zó, dat was mijn inleiding. Maar nu, concreet, wie is deze vrouw van 67 jaren, die toch
voor velen zo onverwachts onze nieuwe voorzitster werd.
Het beeld, dat al uit mijn inleiding naar voren kwam is toch wel het beeld van een
initiatiefrijke vrouw; een vrouw, die weet wat zelfstandig functioneren, zelf beslissingen nemen in de praktijk betekent. En dat beeld wordt in dit interview inderdaad bevestigd.
Anne Marie is de oudste dochter uit een ondernemersfamilie, omdat ze druk waren,
leidde dat er vaak toe, dat Moeder zei : Toe, Anne Marie, jij als oudste, doe jij dat
maar. En dus werd het kunnen en durven nemen van initiatieven al vroeg onbewust
door haar beoefend.
Die houding werd ook beínvloed door het feit, dat het gezin Doesburg Lanooij in Kampen woonde. Een plek die ook in die tijd al bepaald niet bekend stond vanwege z’n
vooruitstrevendheid. Men was (is?) er behoudend.
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En dan de naam : Doesburg Lanooij – ook dat riep bij de toenmalige Kampenaren
bevreemding op. Bovendien kwam vader uit de grote stad en sprak dus geen dialect.
Desalniettemin voelde het gezin zich in Kampen thuis, dat wel, maar men was er zich
van bewust, dat ze door de buitenwacht als, laat ik het voorzichtig zeggen : opvallend
werden gevonden. We waren “anders”, aldus Anne Marie en dat had o.a. tot gevolg,
dat we als gezin ons zéér nauw met elkaar verbonden voelden.
Ik groeide op in een warm gezin. Er werd veel gelachen. Vader had daarin wel het
grootste aandeel. We waren open naar elkaar. Hadden als gezin een bepaalde vorm
van humor, die dan ook door ons allen veelvuldig werd ingebracht en ook dat schiep
een onderlinge band.
We waren niet alleen een open gezin als gezin, maar we stonden ook open in de wereld. Vader en Moeder hadden functies in het sociale leven van Kampen – bekend
daardoor bij velen, hetgeen verder ook nog werd beínvloed door het feit, dat we een
winkel hadden. Moeder was geboren en getogen in Kampen, maar daardoor toch
niet die zoéven enigszins geschetste Kampenaar. Die behoudende mentaliteit was
binnen het gezin in alle opzichten vreemd. Onze echte vrienden vond je dan ook niet
onder de Kampenaren.
Anne Marie werkte een aantal jaren in de verpleging, gestimuleerd door Moeder,die ook in de verpleging had gewerkt. Na een aantal jaren was het haar duidelijk,
dat dat toch niet helemaal haar plek was.
Anne Marie werd bezigheidstherapeute. Niet gebonden aan een ziekenhuis, maar wel
functionerend in relatie mét het ziekenhuis. Daar werden mensen door haar voor de
vraag gesteld : Je hebt je handicap, maar hoe ga je ermee om en vooral : wat kun je
verder nog wél met je leven? En samen met de cliénten vond ze er de antwoorden
voor. Mensen bewust maken van hun mogelijkheden en die te laten ontwikkelen,
was/is haar grootste kracht, aldus de mensen uit hun sfeer van lusteloosheid halend.
Die creativiteit werd me ook meegegeven vanuit ons gezin, die creativiteit lag ook ten
grondslag aan de “open mind”, waarmee we vanuit ons gezin de wereld tegemoet
traden, zoals hier in het begin reeds vermeld.
Geachte lezer(es), ik weet zeker, dat het ook U zo langzamerhand wel duidelijk zal
geworden zijn, hetgeen ten grondslag ligt aan de OPEN houding, aan de creatieve
instelling van onze voorzitster, hetgeen voor ons, leden van de NVCB, ook binnen
haar functioneren binnen onze club zo herkenbaar is.
Anne Marie kwam in dienst van het Hoofdbestuur van het Rode Kruis. Haar taak werd
het het opzetten van een afdeling bezigheidstherapie in een ziekenhuis of in een
verpleegtehuis
Vervolg op pag. 19
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Restaurante Ciudad Patricia
Wij, Glen Prins en Alma van Strien, zijn het nieuwe team van Restaurante Ciudad
Patricia.
Wij hebben ruim 7 jaar een maaltijdservice aan de Costa Blanca, en het is voor ons een
fantastische uitdaging om dit mooie restaurant te runnen.
Bij ons heeft U door de week een keuze uit vier voor –, hoofd – en nagerechten voor 10,00
euro. Op zaterdag en zondag leveren wij U een luxer menu voor 13,50 euro.
Voor verjaardagen of vergaderingen die U zou willen combineren met een lunch of diner
kunt U bij ons terecht; het restaurant is ruim en de faciliteiten van het park zijn optimaal,
zoals parking en aanpassingen voor mindervaliden.
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00. Woensdag
is onze rustdag.
De keuken van Restaurante Ciudad Patricia produceert eveneens de maaltijden voor de
maaltijdservice. De maaltijden zijn gemakkelijk op te warmen in de magnetron. Ze worden
twee keer per week bij U aan huis geleverd
Voor meer informatie over ons restaurant, de maaltijdservice en de menu´s:
Alma van Strien, telefoon: 616 884 468 of
almavanstrien@gmail.com of www.ciudadpatriciarestaurante.com
www.costablancameals.com of info@costablancameals.com
Wij hopen U binnenkort te mogen begroeten in Restaurante Ciudad Patricia!

BAR RESTAURANTE
ALTEA PUERTO
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(Vervolg van pag. 17)
In ”Ik sprak met” in de Nieuwsbrief van november 2012 las U al over het verblijf van
het gezin in Nieuw Zeeland. Na haar leven met het gezin in Nieuw Zeeland kostte
het in Nederland veel energie om de kar weer op de rails te krijgen. Het werd een
lastige en moeilijke tijd met o.a. studerende kinderen, maar naar mijn idee, aldus
Anne Marie, leert een mens het meest van moeilijke gebeurtenissen, zoals achteraf
vaak blijkt.
De schoorsteen moest natuurlijk ook blijven branden en dus pakte Anne Marie haar
zakelijke activiteiten van vóór hun vertrek naar Nieuw Zeeland weer op. Ze werd
benaderd door een aantal fabrikanten in de Duitse dames –mode-industrie waardoor
ze ook haar aanwezige talenkennis weer ten volle kon ontplooien. Tevens werd ze
weer actief in de locale politiek
En zó heeft, evenals dat voor ons allen geldt, het verleden ook Anne Marie gevormd,
gegroeid als ze is, door dàtgene wat op haar weg kwam. Dàt zie ik dan ook als het
belangrijkste doel in mijn leven : te groeien aan hetgeen je overkomt.
En, vraagt U zich intussen misschien af, nog iets over onze NVCB? Ja, natuurlijk, maar
zonder in deze al haar plannen prijs te geven, werd wel duidelijk, dat het voor de
NVCB goed zal zijn, aldus Anne Marie, zich te bezinnen op haar toekomst Dàt is toch
o.a. de taak van een voorzitter. Dat roept dan b.v. de vraag op of ons momenteel
aanbod aan activiteiten nog voldoende aantrekkelijk om is, om de interesse van
onze huidige en toekomstige leden te blijven trekken? Nog anders gezegd : sluit ons
huidig aanbod aan bij de behoeften van de mens anno 21e eeuw?
Vragen waarop ook Anne Marie niet direct een concreet antwoord heeft, maar wel
vragen waarvan het goed is, dat we ze ons bewust maken en vooral natuurlijk, dat we
samen gaan zoeken naar mogelijke antwoorden, aldus de voorzitter.
Beste lezer(es) U las een “In gesprek met” met onze energieke voorzitster Anne Marie Doesburg Lanooij., een verslag van mijn interview, waarvan ik hoop, dat het Uw
interesse heeft gehad en vooral hoop ik, dat Uw beeld van “wie is die Anne Marie”
voor U een duidelijker beeld is geworden of dat het het beeld heeft bevestigd, dat U
al van haar had.
Een interview anders dan alle voorgaande, maar dat past dan ook prima bij haar,
dacht ikzelf: -- Anne Marie is iemand anders dan anders en dat durft ze ook te
laten zien-Een duidelijk iemand
Een helder beeld.
We zijn verplicht naar de toekomst te kijken
En niet naar het verleden.
Anne Marie, bedankt voor dit gesprek.
Joop Robbe
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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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Computerclub
Nu ook lessen Android tabletcomputers en Windows PC.
De computerafdeling heeft verschillende nieuwe cursussen ontwikkeld, waaronder
over Android en Windows 8.
Android.
Het besturingssysteem Android is alleen te vinden op smartphones en tablets. Het is
de tegenhanger van het Apple-systeem dat op iPads geïnstalleerd is. Het Androidsysteem kent vele mogelijkheden maar is niet (helemaal) te vergelijken met bv. het
Windows-besturingssysteem.
Over dit thema zijn gemakkelijk acht bijeenkomsten van één uur te vullen, maar wijzelf denken dat een drietal keren voldoende zouden kunnen zijn om met plezier met
Android te werken. Gaandeweg ontdekken we of méér bijeenkomsten nodig zijn.
Hugo Jespers zal deze cursus voor ons verzorgen.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 14 november a.s. om 11.30 uur. Deze ochtend is
bedoeld om de cursusopzet te bespreken en even te "snuffelen" aan het systeem. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de locatie (boven- of benedenetage) bepaald.
Windows.
Maar liefst twee cursussen, een zogenaamde Snelle toegang en een dieper gaande
cursus Uitgebreide Uitleg.
De workshop Snelle Toegang bestaat in principe uit twee bijeenkomsten van één uur.
Het accent ligt op praktische vaardigheden met natuurlijk wat tips en trucs. Het is wel
nuttig als je al even met Windows 8 gewerkt hebt.
De cursus Uitgebreide Uitleg gaat dieper in op de mogelijkheden van Windows 8,
maar we zullen het vooral heel praktisch houden. In een achttal bijeenkomsten van
één uur worden belangrijke thema’s behandeld. Natuurlijk gaat alles ook in samenspraak met de deelnemers.
De eerste bijeenkomst (voor beide cursussen over Windows 8) is op vrijdag 12 december a.s. om 11.30 uur. Waarschijnlijk zal dit op de bovenetage zijn. Hier zal door
Wim Heijnen verdere toelichting over deze twee cursussen gegeven worden.
Facebook en andere sociale media.
Het aantal aanmeldingen is tot nu toe beperkt en daarom stellen wij de behandeling
hiervan nog even uit. In januari kijken we verder.
De bijeenkomsten op vrijdag 14 november en op vrijdag 12 december zijn vrij toegankelijk voor NVCB-leden. Zodra de cursussen na deze data daadwerkelijk van
start gaan, is het lidmaatschap van de Computerafdeling noodzakelijk.
Laat ons weten of je wilt deelnemen aan een van deze cursussen.
Wim Heijnen.
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Ik las in EL PAÏS.
Stuur ik een mail?
Of
Schrijf ik een brief?

El País is een Spaans
ochtendblad dat uitgegeven wordt
in Madrid en een nationale en
internationale reikwijdte heeft. Het
is de Spaanse krant met de
grootste oplage en het grootste
aantal lezers, en wordt in het
buitenland gezien als de
referentiekrant bij uitstek. Joop
Robbe haalt hier regelmatig een
artikel uit die krant aan dat hem is
opgevallen of anderzins het
citeren waard is.

Stelt U zich eens voor, geachte lezer(es), dat ik aan U de
vraag zou stellen : wanneer schreef U Uw laatste e.mail? Ik
verwacht, dat de overgrote meerderheid zou antwoorden :
vandaag of gisteren, - in elk geval kortgeleden.
Maar, denkt U zich vervolgens eens in, dat ik U zou vragen :
wanneer schreef U Uw laatst handgeschreven brief? Dan
verwacht ik allereerst een verbaasde blik in Uw ogen en vervolgens zou Uw antwoord, zo veronderstel ik, in de buurt komen van : ik schrijf nooit
meer een brief of : dat doe ik nog zelden.

Naar aanleiding van een artikel in El Païs dd 3 mei 2014, kwamen deze vragen in me
op. De schrijver van dat artikel filosofeert over deze beide vormen van communicatie,
dus over de mail en over de handgeschreven brief. Hij laat vervolgens de bij hem opkomende gedachten n.a.v. deze vraag de revue passeren.
Hij zegt : en plotseling was daar de mail. (Wanneer eigenlijk - weet U het?) We schakelden geleidelijk aan allemaal over
en wie schrijft er dus nog een handgeschreven brief? U?
Sinds de email zijn
En toch :
de brieven uit de
-Wat een wereld valt er bij je binnen,
bus wel veel
als er een handgeschreven brief bij je
zwaarder pfffff
op de deurmat valt. je ziet het handschrift en in gedachten vraag je je al
af, van wie de brief zal zijn! Of je
herkent onmiddellijk de sierlijke of
juist slordige letters van, laten we
zeggen, je vriend(in).
-Wat een wereld valt er bij je binnen : de brief is van je vriend(in) en
daar gaan je gedachten : hij/zij woont
in………..is daar geboren en getogen. Je kent de plek . Wat zal hij/zij schrijven en je
hart gaat toch iets sneller kloppen.
-De letters van de handgeschreven brief hebben ook iets typisch, iets karakteristieks.
De manier b.v. waarop hij/zij een bepaalde letter maakt. Typisch je vriend(in) In gedachten zie je hem/haar naar de brievenbus lopen en de brief in de bus doen, terwijl
hij/zij net daarvóór de brief nog met een kus deed vergezellen.
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Maar langzamerhand schakelden we dus praktisch allemaal over op de mail.
Het schrijven van een brief kostte ook zo veel tijd………….vonden we. Per mail
gaat toch veel sneller en je spoorde je vriend(in) aan ook over te schakelen. Jij hoefde dan ook niet meer op de brievenbus te letten. (Hoewel dat nou juist ook weer voor
de nodige spanning zorgde.) En ja hoor : hij/zij schakelde ook over op de mail.
Natuurlijk de (lange?) liefdesbrief per mail eindigde nog wel met : Ik hou van je of
iets minder heftigs, maar zeg nou zelf : een handgeschreven brief of een mail, dat is
toch een wereld van verschil. Laat staan wanneer het ook nog een handgeschreven
liefdesbrief is.
En een mail? : het is niet je handschrift, waarmee je je kunt identificeren. Het schrift
ziet er voor iedereen hetzelfde uit. In dat schrift zit niets persoonlijks. Het schrift
heeft eigenlijk iets anoniems.
Aan het handschrift van de mail, kun je ook niet afleiden van wie het bericht is, zoals
je bij een handgeschreven brief, het handschrift van je vriend(in) meteen herkent.
Ikzelf vind het b.v. een sport om aan de hand van het handschrif op de envelop te
raden van wie de brief is.
Bij een mail valt er, wat dat betreft, niets te herkennen. Zoals reeds gezegd : iedere
mail is qua “handschrift” algemeen. En wat dat betreft is een mail dus super onpersoonlijk. Natuurlijk kun je je mail opleuken met allerlei fraaie teksten en mooie afbeeldingen, maar onpersoonlijk blijft het.
Denk nou eens, goede lezer(es) aan de tijd toen U verliefd was en lange, verliefde
teksten schreef, aan één stuk door - alles kon je erin kwijt in jouw zó persoonlijk
handschrift,
Een handgeschreven brief toont ook zijn sporen : er is per ongeluk koffie op gemorst,
op enkele plekken is een traan gevallen er zijn etensvlekken op gekomen…………
Het zijn toch ook deze sporen, die een handgeschreven brief zo persoonlijk maken,
sporen die bij een mail totaal ontbreken.
Wat dat betreft past de mail weer prima in de ons steeds onpersoonlijk wordende
wereld, waarin beknoptheid, snelheid, in één zin iets moeten formuleren, fundamentele waarden zijn geworden, als we het hebben over communicatie.
Ik realiseer mij ten volle, dat ik door deze
bijdrage het risico loop voor ouderwets te
worden versleten. Of reacties in de stijl van :
goh dat hij zulke ideeën had, had ik niet
gedacht. Nou ja, dat moet dan maar.
IK schrijf nog graag een handgeschreven
brief, zoals ik het ook heerlijk vind om er zo
één te ontvangen. En U?
Joop Robbe

Een brief schrijven? Hoe gaat dat ook alweer?
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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

Edisonweg 18 2952 AD Alblasserdam
T +31 78 69 20 333

Hoe ver u ookgaat…de service van
De Haan gaat altijd net even verder.

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
Ingezonden.

Jet van der Heijden biedt praktische hulp en steun bij sterfgevallen en rouwverwerking.
Het afscheid van een geliefd mens minder beangstigend en vooral liefdevoller maken,
dat is wat ik nabestaanden mee wil geven als uitvaartleidster. Het bevordert de
rouwverwerking niet als je alles rond de uitvaart aan anderen overlaat, als anderen het
vóór je doen. Daarom wil ik de nabestaanden goed informeren over alle mogelijkheden
en ze ook nieuwe ideëen aanreiken, die op het moment van overlijden misschien niet in
ze opkomen.
Iemand die net een geliefde heeft verloren heeft een arm nodig die hem/haar leidt en een
hart wat luistert naar de behoeften en gevoelens van deze mens. Naar mijn gevoel is het
meevoelen het belangrijkste om een vertrouwelijke band te scheppen met de rouwenden.
Ik probeer mensen tijd en rust te geven voor het afscheid, indien ik samen met hen de
overledene verzorg en aankleed, stil sta bij zijn/haar dood thuis, in de vertrouwde
omgeving, alvorens de overledene wordt opgehaald door het Tanatorium. Dit “korte”
afscheidsritueel is warm en geborgen, en doet recht aan de overledene.
In de tijd tussen overlijden en begraven/cremeren liggen de dagen waarin we ons
voorbereiden, d.m.v. gesprekken, rituelen, het creëren van gedichten, levensverhalen, het
uitzoeken of maken van muziek, herinneringen ophalen over vrolijke, gekke of trieste
gebeurtenissen, huilen, lachen, en vooral .....naar ons hart luisteren.
Wie bewust met dit alles bezig is, is het afscheid aan het creëren en doet dus alles zélf.
Dat geeft voldoening, een goed gevoel en helpt enorm als steun en kracht voor de tijd
die volgt. Ik ben daarin alleen maar een gids, die iemand aan de arm neemt en helpt alles
in hem/haar naar boven te halen wat zij diep van binnen weten en willen doen.
Uit eigen ervaring weet ik dat het voor de rest van je leven van belang is hoe je afscheid
neemt. Op mijn levenspad heb ik mensen leren kennen die na tientallen jaren nog niet
goed met hun verlies om konden gaan, omdat ze destijds niet de “gids” hebben gehad
die ik had, en daardoor niet met een goed gevoel terugkijken op het afscheid. Ik ben
eeuwig dankbaar voor mijn “gids” (uitvaartleidster), die me destijds geholpen heeft naar
mijn hart te luisteren en mij alles liet doen wat ik wilde.
Waarom denken we ook niet eerder na over wat we willen voor én na onze dood? Het is
een thema waar groot taboe op ligt. Door informatiedagen en lezingen te geven wil ik
mensen de mogelijkheden duidelijk maken en het thema dood bespreekbaar maken.
Onder andere heb ik ook het initiatief genomen om lotgenotengroepen te begeleiden, in
het nederlands, duits, engels en spaans, om zo mensen met elkaar in contact te brengen,
die zich allemaal in een verliessituatie bevinden en die door te delen elkaars steun en
toeverlaat worden.
Voor deelname (gratis) graag contact opnemen met Jet van der Heijden, tel +34
661100390 of e-mailen naar info@adiosconamor.com
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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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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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Vervolgverhaal, eerste deel, door Jan van der Heiligenberg.

Wie ben ik?
Na mijn inschrijving bij de NVCB kon ik de slaap niet vatten, zo overweldigend waren de
indrukken van die dag en de ontmoetingen van al die Nederlanders die ik daar ontmoet had.
Mijn geest draaide op volle toeren. Ook had men mij gevraagd iets over mezelf te vertellen
en te schrijven voor de eerst volgende uitgave van het clubblad. Dit betekent voor mij dat ik
bij de eerst volgende uitgave iets over mezelf moest vertellen en ingaan op de vraag: wie
ben ik?
Met deze vraag in gedachten dommelde ik weg. Tenslotte viel ik in slaap. In die slaap zag
ik een kring van NVCB leden om mij heen, keurig gekleed in smoking en met witte handschoenen aan. Hun gezichten staken in het helle licht van de zaal grotesk af, tegen het wit
van hun boorden. De ogen waren zwart omlijnd en strak op mij gericht. Het vreemde vond
ik eraan dat alle gezichten hetzelfde waren, namelijk dat van Ron Brandstede. Zij riepen in
koor: 'wie ben jij?', in mijn herinnering naar een soort gelijknamige televisiespel. Dat toen
op de buis speelde. Ik zat op een stoel die langzaam ronddraaide in het midden van deze
kring. Al de gezichten lachten me gemoedelijk toe, zo van: vertel het maar. Ik moest het
antwoord schuldig blijven. Ik wist het niet. Mijn bril besloeg van de warmte die me uitbrak,
nerveusiteit beving mij. Er kwam geen enkel geluid uit mijn mond, ik deed er het zwijgen
toe. Ik keek van de ene Brandstede naar de andere. Grote, kleine, dikke, en dunne Brandstedes stonden om mij heen . Wie ben jij? riepen ze nu in koor. Ik had mezelf die vraag nooit
gesteld. Wie ben ik eigenlijk? Zoek jezelf broeder, zoek jezelf, ging het door mijn hoofd ..
Nooit over nagedacht eigenlijk. Ik haalde het beeld terug van mijn eerste herinneringen.
Iedereen noemde me gewoon Jantje , herinnerde ik me , Ik ben gewoon Jantje en zag mezelf
lopen door de straten van ons dorp Zuilen aan de hand van mijn moeder. Mijn moeder had
vol trots zoals altijd haar hoed op, op weg naar de kerk. Ik huppelde er naast, onder gebeier
van de enorme kerkklokken van onze Ludgerus kerk. Mijn levenlang kreeg ik een verkleinwoord opgeplakt, dat herinnerde ik me wel.
Mijn moeder zei altijd “onze Janneman,”, mijn vrienden zei den :”Hè, Jantje kom je buiten spelen.?” Collega’s zeiden, Jantje. Mijn kinderen zeiden geen Pa maar Papa. Onze winkelmeisjes spraken me aan met “Meneertje”. Laatst hoorde ik mijn kleinkinderen tegen hun
moeder zeggen:sssst 'Opaatje slaapt.' En ja hoor, daar waren die koppen van Brandstede
weer. 'Wie ben jij?' riepen ze in koor. Het maakte me een beetje geïrriteerd, die koppen van
Brandstede met zijn gemaakte humor, en nu zag ik ook nog de zwevende kop van Van Duin
daar achter gekke bekken trekkend. Het moet niet gekker worden. Ja vroeger kon ik daar
wel om lachen, maar nu irriteerde mij dat. Ik wist niet wie ik was. Ik dacht na, Wie ben ik
nou helemaal. Ik ging terug naar 1944 - zag mezelf op de frobelschool tussen honderden
kinderen.
Ik stond in de centrale hal, een groot Christus beeld dat met gespreide armen over ons
waakte. Daar onder zat een kind met een knuffelschaap in zijn armen en er stond onder met
sierlijke chocolade letters gebeiteld :
“Laat de kinderen tot mij komen.” Waarschijnlijk heeft dit beeld nog als voorbeeld gediend
voor het Christus beeld voor Rio de Janeiro, bedenk ik nu. Onder toeziend oog van dat beeld
vormden we gezamenlijk met de nonnen de klassenrijen, voordat we in stilte naar onze
klassen mochten. Ik ging niet met veel plezier naar die school - we maakten vlechten met
krantenpapieren strippen; tekeningen maken, dat werd helemaal niks, kleuren voor de moeders, het ging mij allemaal niet goed af. Ik leefde in mijn eigen wereldje. Ook speelden we
in de zandbak, waar ik altijd ruzie had met andere kinderen, omdat ze mijn zandgebak al
dan niet moedwillig stuk maakten. Waarschijnlijk kon ik er niet mee omgaan. Als de sirene
loeide, dan was het luchtalarm, dan was het paniek op school of waar dan ook.

(wordt vervolgd)
Pagina 31

Nieuws brief NV CB

Jaargang 35

November 2014

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
Let op! Cybercriminelen steeds slimme r!
Dat criminele types er voordurend op loeren onze computers onklaar te maken of op
zijn minst te misbruiken voor dubieuze doeleinden wisten we natuurlijk al.
Meestal gaat het dan om puisterige pubers die er lol in hebben een venijnig computervirus te verspreiden en zo de wereld laten zien hoe slim ze wel zijn.
Lastig maar een beetje virusscanner weet daar wel raad mee, binnen een dag is uw virusscanner automatisch bijgewerkt en maakt het slim gemaakte virus geen kans meer.
Veel gevaarlijker is het als het geen virus is dat op uw computer terecht komt maar een
“normaal” programma en een die u ook nog zelf de computer binnenhaalt! Geen virusscanner die dat kan tegenhouden omdat de computer nu eenmaal vol met normale
programma´s zit en als u het zelf doet zal het wel goed zijn.
Natuurlijk zegt u dan dat u zo gek niet bent. Die opzichtige mailtjes van de “ING” of
andere bank waarin doodleuk en in slecht Nederlands gevraagd wordt om uw pincode,
ja, daar trappen we niet meer in, maar zoals hierboven staat, ze worden steeds slimmer.
De laatste criminele stunt is weer heel slim en ook heel anders. Men stuurt u een mail
dat de PostNL een pakketje heeft willen bezorgen en dat u niet thuis was, logisch want
u zit lekker in Spanje. Voor “meer informatie” moet je even klikken en dan weet je
meer.
En dan gebeurt het, op die manier komt er een programma binnen die al uw brieven,
foto´s en documenten omzet in een soort geheimschrift, encryptie, genoemd.
Op zich is dat een heel normale manier om zaken veilig op te bergen en met een wachtwoord is alles direct weer leesbaar of zichtbaar.
Helaas geven de criminelen dat wachtwoord er niet bij…. Pas als u 500 euro overmaakt
zijn ze (misschien) zo vriendelijk dat wachtwoord te mailen! Al honderden landgenoten zijn op deze manier gedwongen geweest dat bedrag over te maken, want je zal
maar een bedrijf hebben en je boekhouding is opeens verdwenen…..
Hiernaast de mail van “Post NL”, gelukkig zijn de criminelen onze taal nog steeds niet
goed machtig zodat een beetje attente lezer kan zien dat er iets niet klopt. Maar het kan
zo maar zijn dat er morgen een in goed Nederlands gestelde mail binnenkomt van de
Belasting, de Gemeente of een andere instantie waarin ook deze oplichtertruc is verwerkt.
Het enige wat u kunt doen is vast
stellen of de “informatie” link betrouwbaar is. Dat doet u door de
muispijl voorzichtig op de link te
laten wijzen, dus niet klikken!!!!
Hiernaast ziet u hoe dat er uit ziet.
Dan komt het adres van de link te
voorschijn, is dat een onwaarschijnlijk adres zonder duidelijke naam,
zoals in dit voorbeeld, dan zeker
niet doorklikken!
John de Kievith

Aanwijzen met de muispijl maakt het adres zichtbaar
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Jeu de Boule
Jeu de Boules wijn Tournooi
Iedere eerste maandag van de maand, is
er een competitie om mee te dingen naar
een flesje goede wijn.
De score kaartjes zijn te verkrijgen bij Orne Feenstra
tegen betaling van 1 euro. Dit alles om de kas van de
Jeu de Boule te spekken. Koopt allen een score kaartje!!!
NOTULEN JAARVERGADERING 20 OKTOBER 2014
Aanwezig Voorzitter Elly Schenk, Penningmeester Orne
Feenstra , Secretaris Joep de Wit .
30 leden van de Jeu de Boules afdeling
Afwezig enkele leden.
OPENING
Elly opent de vergadering om 12.00 uur en heet iedereen
van harte welkom.
Ze geeft aan dat het goed gaat met de Jeu de Boules afd.
van de NVCB.
Vorig jaar waren er aan het einde van het seizoen 73 betalende leden .
En nu het seizoen pas begonnen is zitten we al op 40 leden.
Het Muilenboom toernooi was een groot succes , dit was
extra fijn omdat het de 10e keer was.
Het bestuur is niet eeuwigdurend en de functies moeten om
de paar jaar herkiesbaar zijn.
Dit jaar is Joep de Wit niet meer herkiesbaar.
FINANCIEEL VERSLAG
Orne leest het financieel verslag voor, en geeft daar wat
toelichtingen bij.
Er is vorig niet veel aan de banen ge•nvesteerd zodat er
nog wat geld in kas zit.
Het Muilenboom toernooi heeft iets meer gekost dan begroot , dus er wordt besloten dit op 7.50 euro te zetten dit
seizoen , zodat deze post in balans komt.
Omdat er dit seizoen veel aan onderhoud gedaan moet
worden, is er een voorstel om de lidmaatschap bijdrage te
verhogen naar 5.00 euro het volgende seizoen.
Dit voorstel werd unaniem aangenomen door de aanwezige
leden , Seizoen 2015-2016 is het lidmaatschap 5.00 euro
voor de afdeling Jeu de Boules.
(vervolg op pag. 37)

Het gaat goed met de
Jeu de Boule
Maandag 20 Oktober hebben
we onze jaarvergadering
gehad en ruim 60 % van de op
dit moment ingeschreven
leden waren aanwezig.
Heel erg fijn te zien dat onze
J. de B. afdeling zo leeft bij de
vereniging. We moesten
afscheid nemen van onze
secretaris Joep de Wit die het
na vele jaren genoeg vond
maar we hopen dat hij nog
vele jaren de banen kan
bezoeken.
We hebben daarvoor een zeer
bekwame nieuwe vrouwelijke
secretaris terug gekregen.
Agnes Middendorp die met
haar man samen ook de banen
verzorgt en met nieuwe ideeën
kwam om het jeu de boules
nog gezelliger te maken. Elke
1ste maandag van de maand
kunnen we meedoen aan een
klein toernooitje.
Het hoe en wat hoort U op de
maandagen. Fijn
om met zulke enthousiaste
medewerkers te
mogen werken.
P.S. Ook voor U er nog plaats
om lid te worden.
Elly Schenk, voorzitter.

Pagina 35

Nieuws brief NV CB

Jaargang 35

November 2014

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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Joep de Wit neemt afscheid als Secretaris en Agnes Middendorp neemt deze functie
over en maakt direct de notulen.
Joep wordt bedankt door Elly en Orne en krijgt een flesje wijn voor zijn trouwe dienst .
OVERIGE ZAKEN
Orne geeft aan dat er dit jaar veel werk verzet moet worden aan de banen .
Hij vraagt om vrijwilligers die willen helpen om dit te realiseren. Niet alleen mannen
maar ook de dames zijn welkom , het is toch een afdeling van ons allen.
Het hoofdbestuur van de NVCB heeft toegezegd de kosten voor het hek te zullen betalen.. Maar zelf zullen we dit moeten plaatsen, dus meld u AUB aan als vrijwilliger .
Het Muilenboom toernooi is dit jaar op zondag 8 februari 2015., omdat er geen andere
toernooien meer zijn met andere clubs aan de Costa Blanca is besloten indien er nog
plaatsen beschikbaar zijn
Er ook andere clubs die toenadering zoeken toe te laten op dit toernooi. Kosten 7.50
euro persoon voor de leden van de Jeu de Boules club , en voor introducees is de prijs
vastgesteld op 8.50 euro per persoon , dit is inclusief een lunch en de beroemde Muienboom koek!!!
RONDVRAAG
Louis geeft aan of er niet iets meer georganiseerd kan worden om meer contanten in de
kas te krijgen.
Agnes en Orne geven aan hierover al te hebben nagedacht.
Met ingang van iedere 1e maandag van de maand zal een wijntoernooi plaatsvinden de
score kaarten zijn te koop voor 1 euro bij Orne..
Voor de winnaar is er een flesje slobber wijn en 1 flesje wordt nog verloot onder de
deelnemers, zo heeft iedereen kans !!!!! En de winnaar is de kas!!!!! doe dus allen mee.
1 EURO !!!!!!
Edy heeft gezien dat er leden met hun Jeu de Boules ballen naar de toilet ruimte gaan de
ballen daar op de grond te gooien. Dit is natuurlijk niet toegestaan.
Toon zegt indien de ballen in een tasje of kistje zitten ze wel mee naar binnen mogen.
Piet dringt er op aan dat iedereen er op let op tijd te komen zodat we op tijd kunnen
beginnen.
ACTIES WIE WAAR EN DATUM
Onderhoud banen Vrijwilligers

Nog nader te bepalen

SLUITING
Elly sluit de vergadering om 12.30 uur GEEF U OP ALS VRIJWILLIGER !!!!!!!!!
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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
O, is dat
had lekker thuis
opleiding, etc.
kunnen blijven!

On-Line?

Maak een afspraak voor een
gratis kennismakingsgesprek.
Stefanie Westgeest

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
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
Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk te gaan eten. Informatie
en Aanmelden bij Frank v d Swaluw tel: 662615194
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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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“Al 14 jaar uw
14 Nederlandse
vertrouwde
Polikliniek”

de teek
Als ik thuis kom van het jagen,
neem ik meestal snel een bad.
Dat is sinds kort zo m'n gewoonte, omdat ik laatst vol teken zat.
Kennelijk moeten die mij hebben, misschien heb ik wel lekker bloed, alleen ben ik daar
niet zo blij mee, omdat ik dan
steeds krabben moet.
Laatst was ik weer thuisgekomen, ik voelde werkelijk overal
jeuk en moest op de gekste
plekken krabben.

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

Mijn vrouw die lag mooi in een
deuk. Stiekem heeft ze mij gefilmd, onder de douche, ik
stond piemelnaakt. 's Avonds
vertelde ze mij lachend, dat ze
een tekenfilm had gemaakt.
Paul Asselbe rgs

6
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Impressión
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Albir Multiservicios

34

Ingeborg Posthuma

33

Alex
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Inger van Dokku m

40

Alhama Ecotienda

37

Kuiper verhuizingen

43

Annemiek Rood MCS

20

La Terraza

14

Bob Cats

36

Las Co ronas

18

Montebello Buro thuiszorg

39

Nico verhuizingen

15

CB. Sat

26

Peter Roeland Informat ica.

15

Centro Dental. Eu

29

Restaurante d’els Artistes

29

Clin ica La A legra

28

Restaurante Ciudad Patricia

18

De Haan verhuizingen

25

Sacristan

30

De Week

30

Satcom Digital

32

IMED Hospital Levante

2

Servitur

24

Euro Cars

28

Stefanie Westgeest Counseling

39

Euro Clinica Rincón

41

Thuisz. Costa Blanca Anneke

12

Flores jurid isch advies

26

Oh So lo millo! Restaurant

11

Fresno

40

Wil Spanjers loodgieter

15

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 eerste en derde maandag van de maand gaat worden.
Redactie Nieuwsbrief
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20 Nov. 13.00 uur: Lezing bij onze NVCB door Alex over
beleggingen.

