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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)

19.30

24.00

Klaverjassen

Beneden

10.00

13.00

Tekenen / Schilderen

Beneden

10.00

13.00

Hobbyclub

Beneden

14.00

19.00

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

Beneden

14.30

16.00

Jeu de Boules proefstart

Boven

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Boven

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

Beneden
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Beneden
Vrijdag

Zaterdag
Boven
Beneden Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2014

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles

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

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 894 864
665 298 437
966 580 201
696 763 587
642 601 542

Frank van der Swaluw
Carla Kruse
Greetje van den Berg
Ank Akkermans
Mary Robbe,
Antoinette Heijnen
Marianne Heinsius
Carla Kruse
Elly Schenk
Martha Hamelsveld
Frank van der Swaluw
Corrie v.d.Vlies,
Nel Arends
Contactpersoon Nel Arends
Docent: Hedwig de Jong
Margaret de Vree
Vacant
Vacant
Jose Smit
Joop Robbe, Acquisitie, redactioneel.
John de Kievith, Samenstelling, Lay-out
redactie@nvcb.net
Carla Kruse

965 894 846
965 866 128

Computers:
Evenementen:
Entertainment
Gastvrouwen:

Hobby:
Instuifsoos:
Jeu de Boules:
Klaverjassen:
Ledenadministratie:
Spaanse les:
Tekenen/Schilderen
Kuieren:
Technische dienst:
Voorzitter A.v.A:
Team Redactie
Nieuwsbrief Email
Ziekenboeg

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
966 867 333

965 882 173
965 846 674

965 866 128

HOOFDBESTUUR
Voorzitter

Anne Marie Doesburg
Lanooij

Tel: 965 847 585

amdoesburglanooij@hotmail.com

Secretaris (2e

Hugo Schenk

Tel: 966 866 608

huugschenk@hotmail.com

Penningmeester

Gijs Dorrenboom

Tel: 966 873 613

penningmeesternvcb@gmail.com

Lid (2e Secr.)

Frank van de Swaluw

Tel: 965 894 864

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
Dit is alweer de laatste maand van het jaar 2014 , het
lijkt wel of de tijd en dus ook het jaar steeds sneller
gaat.
Toen we nog dagelijks de school bezochten leek er
geen eind te komen aan de weken voor Sinterklaas,
Kerst of een verjaardagsfeestje.
Nu zijn we allemaal "pensionados" , hebben de vrijheid om niet dagelijks in een vast patroon en ritme te
leven en het lijkt erop, dat de tijd tussen onze vingers door glipt. Zou dat nou komen omdat we zo veel ondernemen? Of juist
door het tegenovergestelde?
Een ouder Iemand zei eens " Ik voel mijn leeftijd niet.
Om precies te zijn voel ik helemaal niets tot de lunch en daarna is het tijd voor
mijn dutje."
Kijk, dan gaan de dagen ook snel!
Maar nog even terug naar onze jeugd. Als we terug kijken naar bijvoorbeeld
onze grootouders ,dan waren dat pas echt "oude mensen" en dat kwam niet
alleen, omdat ze met een knotje ,in een truttig jurkje , bij een kacheltje zaten
te breien. Iemand van 65 was echt oud!
Kijk nu eens in onze vereniging rond. Wij hebben onze bakens behoorlijk verzet.
Zitten niet bij de warme kachel ,maar in het zonnetje 2200 km verder.
We volgen in onze spijkerbroek , wekelijks een I PAD cursus, omdat we
zo langzamerhand allemaal ontdekt hebben wat een geweldig handig apparaat
dat is.
We gooien er lustig op los tijdens ons spelletje Jeu de Boules, treden per seizoen drie avonden met grote inzet en veel plezier op voor volle zalen, zorgen
tussen door voor een etentje voor zo'n 100 personen, kortom er is veel veranderd in onze Lifestyle.
Het is best mogelijk dat onze kleinkinderen ons ook al heel oud vinden, hoewel ik niet dat idee heb, maar velen van ons voelen zich nog energiek genoeg
om van alles te ondernemen.
Als dat niet zo was, zouden we als vereniging niet kunnen doen wat we nu
doen.
Toegegeven, we hebben een bril nodig, een stok, een kunstgebit of een pruikje,
maar een kniesoor die daar op let!
Ik wil 2014 dan ook eindigen met allen te bedanken die onze vereniging helpen om VERENIGING te zijn! Chapeau!
Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een gezellig Oud en Nieuw.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Mededelingen
Wat te doen met kanker.
Ik heb zelf chemo en bestralingen gehad en
daardoor mijn kanker overwonnen maar helaas mijn vriendin verloren door kanker.
Er zijn diverse leden in onze club, die het
momenteel ondervinden en zij die het overwonnen hebben.
Deze zou ik graag uitnodigen om er over te
praten en aan elkaar door te kunnen geven,
wat men ondervonden heeft. En wat de nagevolgen zijn en hoe die te behandelen.

Zondag 14 december
KLAVERJASMARATHON
Min. 28 personen, maximaal 60
personen. Opgeven aan de bar en
bij Martha.
Vanaf 09.30 uur. Niemand gaat
met lege handen naar huis.
Prijs is 10 euro, maar daarvoor
hebt U er ook een heerlijke lunch
bij!

Met vriendelijke groeten.
Fred Beermann mob. 647 191 789

Ja, gezellig, Beleggen!
Er zijn enkele leden die graag een bescheiden beleggingsclubje willen beginnen.
Niet in het groot
maar gewoon
voor de lol en de gezelligheid
Mensen die daar wel eens aan gedacht
hebben of dat wel leuk vinden kunnen
zich aanmelden bij Annemieke Post.

Van de Biljarttafel.
Het ligt in de bedoeling om met
de leden van de biljartafdeling en
hun partners gezamenlijk te gaan
eten op 12 FEB.2015.
Noteer deze datum in uw agenda.
Verdere bijzonderheden volgen.
Floor, Bram en Leen.

OP zaterdag 6 december Sinterklaasavond,overgaand in een
Spaanse avond. Vanaf 19.00 uur. Mannen nemen een pakje mee
voor mannen en dames voor dames, van € 3,—
Gezellig met warme chocomel , marsepein en speculaas en hapjes
met sangria. Even aanmelden bij de bar. Prijs is € 6,50
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ACTIVITEITEN KALENDER 2014-2015
6 dec:
14 dec.
20 dec:
25 dec:
31 dec:
11 jan:
8 feb:
15 feb:
21 feb.
22 feb.
21 feb.
23 feb:
2 mrt:
29 mrt:
5 apr:
27 apr:

Sinterklaas/Spaanse avond/middag
Kerst klaverjas Marathon
Kerstbrunch en uitslag Kerstloterij
Kerstinloop
Oudejaarsviering
Nieuwjaarsreceptie
Muileboomtoernooi
Valentijnsrit (autopuzzletocht)
Entertainment (avond)
Entertainment (avond)
Biljarttournooi
Entertainment (middag!)
Jaarvergadering NVCB
Schilderijententoonstelling
Paasbrunch
Koningsdag
Zoals gebruikelijk zijn deze data voorlopig, maar wel bijna zeker.

Let voor de juiste datum altijd op de affiches op het mededelingenbord of op de bar!

Zaterdag 20 december KERSTBRUNCH
vanaf 14.00 uur. Een samenzijn met de bekende kerstmuziek en een lekkere lunch.

Tevens wordt hier de trekking van de
KERSTLOTEN verricht.
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Evenementen

Oudejaarsavond, kom het ook laten knallen!
Het jaar is weer bijna ten einde. Wat gaat het snel.
Vorig jaar hebben we enige verwarring gehad over het wel of niet doorgaan
van de Oudejaarsavond. Met de inzet van velen is het toen nog heel gezellig
geworden!
Voor a.s. 31 december willen we er toch zeker weer zo´n gezellige avond van
maken.
Daarom als afsluiting van 2014 organiseren wij een gezellige
Oudejaarsavond…
Wij willen dit weer vieren op amerikaanse wijze.
Dus allemaal wat meebrengen aub!
Vanaf 20.00 uur. Is de zaal open.
Er zal ook voor entertainment gezorgd worden.

PROOST!!!
Graag even opgeven aan de bar! Want het is wel fijn te weten voor hoeveel mensen we het regelen.

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.
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Thuiszorg op elk niveau:

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

966 680 5714
24 uur bereikbaar
Zorgservice Flor Avda.J.F.Zaragoza 6 Edif. Mariscal III 03500 Benidorm
Alicante España
www.dethuiszorgsl.com
zorgserviceflor@hotmail.com
Kantoor open elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur
Telefonisch 24 uur bereikbaar ook voor hulpmiddelen bezorgen of ophalen.
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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,
tel: 965 888 797
C. Tabarca 16 A
email: info@fingerspain.com
03580 Alfaz del Pi
www.fingerspain.com
Spanje
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Mededelingen
Imed, service

(ingezonden mededeling)

Al enkele maanden geleden hebben vele leden van de NVCB persoonlijke kaartjes
aangevraagd van ons hospitaal IMED Levante met de volgende voordelen als U gebruikt maakt van onze diensten:
-10% korting bij persoonlijke betaling (buiten de zorgverzekering)
-gratis parking bij IMED hospitaal (voor het verlaten van het hospitaal daarvoor ticket aanbieden bij de hoofdreceptie)
-bij opname 1 gratis maaltijd voor de begeleider (echtgenoot of echtgenote – Ticket
afhalen alle dagen bij Fenny - achter de hoofdreceptie en te gebruiken in de cafetaria
IMED)
-steeds staat er een tolk / vertaalster tot uw beschikking (als zij niet automatisch meekomt met de dokter moet U onmiddellijk aan de dokter te kennen geven, dat U deze
service graag wilt)
In elk geval: U kunt op alle momenten, als U een probleem hebt in het hospitaal of
als één van deze punten niet wordt nagekomen, een beroep doen op mij, Rudi Meyers (Uw IMED kontaktpersoon) telefoon 608.555.803
Wij willen U er wel aan herinneren dat U , voor het verkrijgen van deze voordelen,
op het ogenblik van registreren in ons hospitaal, onmiddellijk te kennen moet geven, dat U behoort tot de Nederlandse Vereniging Costa Blanca d.m.v. Uw NVCBlidmaatschapskaart en door het tonen van het persoonlijk IMED lidmaatschapskaartje. Mocht U nog geen IMED LIDMAATSCHAPSKAARTJE hebben, wendt U zich
dan tot mij, Rudi Meyers, tijdens de twee wekelijkse bloeddrukopname op de eerste
en de derde maandag van elke maand in de club.
Met vriendelijke groeten,
Rudi Meyers, Uw IMED contaktpersoon

Bloeddrukopnama
elke eerste en derde
maandag van de
maand vanaf10.30
uur.
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La Terraza
Het gezelligste terras van Altea met het mooiste uitzicht!
ONTBIJT, LUNCH EN DINER.
KEUKEN DE GEHELE DAG OPEN.
MENU DEL DIA VOOR SLECHTS € 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.peterroel and.com

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
Pagina 15

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 35

December 2014

In gesprek met...
In gesprek met….. Annemieke Post.
―t Is U, geachte lezer(es), misschien nog niet opgevallen,. Het
stond en het staat in onze Nieuwsbrief m.i.v. het oktobernummer.
U ziet het staan op blz. 5 onder de rubriek :‖Functies/
Taakverdeling‖ en dan achter ―Evenementen‖.
Daar staat haar naam : Annemiek Post - onze nieuwe leidster
van de afdeling ―Evenementen‖. Samen met Sjef Hamelsveld
heeft zij de leiding overgenomen van Anne Marie, voor wie het zo
langzamerhand ―too much‖ werd om naast haar voorzitterschap
ook nog de evenementen te blijven leiden.
Annemiek Post dus en het leek mij een goed idee om met haar dit gesprek te voeren, zodat
wij, leden van de NVCB, een duidelijk beeld kunnen krijgen van deze nieuwe voorzitter van
de afdeling evenementen.
En om meteen maar met de deur in huis te vallen : aan haar de vraag : waarom evenementen?
Haar antwoord is duidelijk en helder : ik heb wat met ―organiseren‖. Ik heb veel op beursen
en congressen gewerkt en dan moet je goed kunnen organiseren.. Die eigenschap, aldus Annemiek, komt me nu dus goede van pas.
Bovendien heb ik in Amsterdam een proeflokaal gehad voor jenever en likeuren. En ook mijn
achtergrond als vinoloog komt me nu goed van pas.
Mijn proeflokaal was tevens een bruin-café , het was de toegangspoort naar de rosse buurt.
In mijn proeflokaal kon je 16 soorten jenever proeven. Ik heb er 9 jaar gewerkt om daarna
een tabakswinkel te beginnen, óók in de rosse buurt. Deze tabakswinkel was tevens een souvenirswinkel . Deze tabaks– en souvenirswinkel heb ik afgebouwd en op 62 jarige leeftijd
deed ik de zaak over aan mijn zoon.
Zoals gezegd : het organiseren zit me in het bloed en toen me dus gevraagd werd om de evenementen te gaan leiden, begon het organisatiebloed tóch weer te kriebelen.
Ik houd ervan om met mensen gezellige dingen te doen. Hoewel, aldus Annemiek, ik ben niet
goed in de uitvoering van wat ik bedenk. Ik ben het type van : ideeén genoeg, maar de uitvoering ervan laat ik graag aan anderen over.
En die anderen heb je natuurlijk nodig. Beiden zijn nodig : mensen met ideeén en mensen die
de ideeén willen uitvoeren, onze vrijwilligers dus.
En, zo gaat Annemiek verder, het is niet altijd eenvoudig om vrijwilligers te vinden. Het is
natuurlijk ook prettig om je iets te laten aanbieden, maar zoals begrijpelijk : zonder vrijwilligers geen activiteiten.
Als me één ding in het gesprek met Annemiek duidelijk is geworden, dan is het wel het feit,
dat ze van mening is, hoe essentieel vrijwilligers zijn. Tijdens ons gesprek doet ze dan ook
een dringend beroep op onze leden zich als vrijwilliger te blijven melden. Er zijn zo veel
leden en ieder lid heeft zijn/haar talenten. ―Mensen, gebruik die talenten, óók voor onze N
VCB.‖.
Annemiek is een voortvarende vrouw. Een flinke, doortastende vrouw, die weet van aanpakken (organiseren).
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Met een open, heldere blik kijkt ze me duidelijk aan en meermalen zegt ze dan ook met flinke
stem, terwijl ze zich daarmee ook tot U wendt, beste leden :
―Wilt U de club levendig houden, denk dan mee, niet alleen maar mopperen. Dit is niet goed, dat
is fout‖
Ik zeg altijd, zo gaat ze verder, tegen iemand die met een negatieve opmerking komt : je mag wel
mopperen, maar ik verplicht je om NU op dit moment er tegelijkertijd een positieve opmerking tegenover te zetten‖
En enthousiast vertelt Annemiek over het daverend succes van b.v. de kerstmarkt, de ladies-day, de
stamppotdag de Italiaanse dag. En , beste lezers, wat dacht U van een HERENDAG. Ja, waarom
niet? En heren lezers, hebt U daar gedachten over, wendt U zich tot Annemiek. Ze ontvangt U

met open armen.
En zo gaat Annemiek maar door. Een vrouw, zoals gezegd, vol met ideeén, waarnaar het heerlijk is om te luisteren. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en wij beiden hopen, dat dat bij U
ook zo werkt.
De handen uit de mouwen. Een frisse wind waait er in onze club— óók door Annemiek.
Annemiek is ook een praktische vrouw. Laat me geen beleidsstukken schrijven, maar geef me
een boormachine in de hand en ik weet er prima mee om te gaan. Bouwpakketten in elkaar zetten - schilderijen ophangen—kasten van Ikea in elkaar zetten : alles geen probleem.. Het is Annemiek wel toevertrouwd.
Creatief in àl haar vezels. Altijd in staat om op organisatorisch niveau oplossingen te vinden. Heerlijk zulke mensen
Zet tegenover
binnen onze vereniging.
Een blij mens, die Annemiek. Maar ook in haar leven was er
verdriet.
Haar man overleed op 36 jarige leeftijd, alsook haar zoon, die
slechts 38 jaar was toen hij stierf.
Maar Annemiek heeft het karakter van een sterke vrouw, die
de weg vond om haar verdriet te verwerken.

elk gemopper...
een goed idee!

En toen ze op 62 jarige leeftijd met werken buitenshuis stopte, wist ze wat ze ging doen : weg uit Nederland en gaan wonen in Spanje.
Annemiek voelt zich thuis in Spanje. De mentaliteit van de Spanjaarden ervaart ze als prettig.
―De Fransen gedogen je - de Spanjaarden omarmen je‖- aldus vat ze haar gevoelens in deze
kernachtig samen.
Ook de Spaanse dagindeling ligt haar wel. Aan het idee van de siésta moest ze even wennen,
maar nu knapt ze in siestatijd ook graag een uiltje!
Die Spaanse dagindeling geeft me rust—ik ervaar die indeling als : je hebt nog tijd.
Het heeft zelfs een positieve invloed op het peil van mijn bloeddruk.
Ja, zegt Annemiek, Spanje is wel mijn favoriete land geworden.
En dan mag ik toch niet vergeten te melden, dat dit natuurlijk ook is bevorderd, doordat ze hier
in Spanje, ja zelfs binnen onze NVCB, opnieuw haar liefde vond.
Hoe gelukkig kan een mens zijn!
En dan, onverwachts voor mij, is Annemuiek, aan het eind van het gesprek, geroerd : haar
zoon is vandaag jarig . Waarom die andere niet meer………………...
Annemiek, bedankt voor dit gesprek.
Je enthousiasme werkt aanstekelijk.
Het is mijn wens, dat dit ook voor U, lezers en lezeressen het geval zal zijn.
Joop Robbe
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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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Ik slenter door de straten van mijn geboortedorp Zuilen, op zoek naar herinneringen van
lang geleden, op zoek naar de sfeer van Kerst van vroeger. Hier liep ik met mijn ouders
naar de nachtmis waarna we na de mis met het hele gezin midden in de nacht gingen eten
aan een rijk versierde tafel gedekt met een kerstkleed waarop kersttaferelen waren afgebeeld en er chocolademelk werd geschonken. In deze straten woedde na de kerst altijd de
kerstbomenoorlog, ik keek intussen naar de brandgangen waar we deze kerstbomen bewaarden en verdedigden tegen de jongens van de andere straten. Deze gangen waren nu
gebarricadeerd met ijzeren hekken. Jammer maar tijden veranderen.
Ik slenterde verder door de straten en keek door de ramen waar vroeger de kerst bomen met de
lichtjes voorstonden en de Kerststalletjes er onder, opgevrolijkt met flikkerende waxinelichtjes. Je
keek in de etalages van de hier en daar nog schaarse winkel op zoek naar een kerstetalage met de
verlichte kerk van chocolade, besneeuwd met poedersuiker. De kerststollen en suikerwerken wat
een mijmerromantiek waar je als kind naar kon kijken. Nee het verleden is niet meer, ons verleden
is veranderd. Waar ooit de kerststollen te koop waren en het zo lekker kon ruiken daar worden nu
de Halal producten verkocht. Ook de kerk is er niet meer, niet van chocolade noch van steen. De
trottoirs waar onze moeders zo op hadden geschrobd zagen er nu anders uit. Ik miste het gebeier
van de kerktoren de rook uit de schoorstenen. Puur uit frustratie ging Ik ging op zoek naar de
Kerstmarkt en spreek een man aan in mijn geboortestraat, en vraagt aan die meneer: Weet u ook
waar hier de Kerstmarkt is?
Hij kijkt me aan en zegt met een Arabisch accent.
Isse moeilijk. Kerssemarkt? Hij kijkt verdwaast om zich heen.
Maar weet u waar hij is. Ja isse moeilijk Markt mette de lichtjes ik knikte bemoedigend naar
hem.
Rond-molen met kindertjes, in kleine autootje. Nee dat is de Kermis antwoordde ik teleurgesteld.
Hij keek mij niet begrijpend aan, nee niet kermis maar Kerstmis articuleerde ik, een soort Suikerfeest weet je wel. Zijn gezichtsuitdrukking straalde alles uit van ikke niet begrijpen.
Kerstmarkt in Nederland de markt van kijken, kijken niet kopen riep ik radeloos, ik bloosde.
Weer kijk ik hem hoopvol aan en doe ondertussen een Arabische vrouw na, in een lange jurk en
hoofddoek om, in de enen hand een grote tas van Zeeman en in de anderen een van Jumbo mee
dragend, ik was op stoom. Een brede grijns verscheen op zijn gezicht. Feest met de baby in bakje
en de koetje met ezel. Ja die! glimlachte ik hoopvol ja knikkend.
Ja isse moeilijk, even kwam er geen geluid, alleen een diepe frons in zijn voorhoofd, toen
sprak hij de legendarische woorden, nee ikke niet weten.
Moedeloos gaf ik het op.
Je begint dan van ellende maar te zingen
Midden in de winternacht
Ging de hemel open
Die ons allerheil ter wereld bracht.
En je kleindochter van 12 zegt : Opa weet je wat Ruben altijd zingt?
Je kijkt haar met vraagtekens in je ogen aan en ze begint te zingen
Midden in de winternacht
Ging de hemel open
Daar lagen de onderbroeken van B. den Haas, 20 cent goedkoper!
Spreekt je haar dan toe dat het heiligschennis is, of grijns je van oor tot oor.
(Vervolg op pagina 21)
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NEDERLANDSE LEIDING:

ANNEMIEKE ROOD

Seguros -Verzekeringen - Insurances

Hét telefoonnummer voor al Verzekeren is een zaak van
uw verzekeringen: 96 686 06 11 wederzijds vertrouwen!
Passeig de la Mitja Liegua 23, Arabi Piaza Alfaz del Pi. C.C. Bahia de Las Dunas, 53 San Fulgencia
Tel: 96 686 06 11 - Fax: 96 686 06 10

Tel: 966 728 001 - Fax: 96 686 06 10

Openingstijden: 09.00 - 15.00 en s’middags op afspraak.

Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur

www.mcs-verzekeringen.net
E-mail: info@mcsseguros.net - Website: www.mcs-verzekeringen.net

www.mcs-verzekeringen.net
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Zo herinner ik mij dat we vorig jaar in de nachtmis zaten mijn vrouw en ik en we elkaar aanstootten om te wijzen op een Arabisch uitziend echtpaar dat voor in de kerk zat. Hij met een vlasbaardje, en gekleed in een wit gestreepte kaftan.
Zij met een strakke blauwe hoofd doek om. Ik zeg grijnzend tegen mijn vrouw die zijn verdwaald
hoor. Die denken dat ze in de Moskee zitten Programmeer maar vast 112 in je telefoon je weet
het maar nooit met die gasten, er gebeuren vandaag aan de dag zoveel rare dingen. Je mag wel
met een bomvrij vest naar de nachtmis gaan. In de loop van de dienst kwamen we er achter dat ze
mee deden aan het kerstspel dat werd opgevoerd, En zij speelde als zijnde Jozef en Maria.
Mijn god, Hoe ver kan een mens dwalen.????
Je loopt door het verlaten huis. Verlaten door je kinderen en kleinkinderen na het jaarlijkse kerstdiner.
Je kijkt melancholisch door de kerstborrels glazig om je heen.
Je voelt een enorm leegte, en je denkt verdomme ik voel me klote, ik bel mijn moeder even, ik
wil even haar vermanende stem horen. En haar vertellen wat ik ga doen.
Ik wil horen dat ze tegen me zegt: jochie, jochie, pas toch op, en dat met je goeie goed aan! Ik
wil even tegen der zeggen dat het me goed gaat, dat ik nog vaak aan haar denk en dat ik van haar
houd, en dat ik d‘r zo mis en vragen hoe het met haar gaat. Maar op weg naar de telefoon kom
je tot bezinning, en er tegelijkertijd reken je uit dat ze alweer bijna 50 jaar niet meer in ons midden is.
Je ziet een woord over vrede, liefde, en geluk van de Dalai Lama in de krant, en denkt aan al die mensen
die vergeten waren om gelukkig te kunnen zijn, omdat ze vinden dat er nog iets ontbreekt om gelukkig te
kunnen zijn. Ze zoeken teveel naar wat er niet is en vergeten wat ze allemaal hebben.
Je wil ze toe roepen toe schreeuwen:
Gelukkige Kerstfeest
Nee Het is niet kant-en-klaar
Het komt voort uit ons eigen optreden
Het zou van Dalai Lama kunnen zijn of van Obama
ik heb geen idee van wie wel
Maar geluk zit nou eenmaal in ons zelf!
Tot slot het recept voor 2015
Men neme 12 hele maanden
Haal hier voorzichtig alle bitterheid, haat en afgunst uit
Hak vervolgens elke maand in 28, 30,of 31 verschillende stukjes
Zorg ervoor dat u ze niet allemaal tegelijk bereid.
Maak de dagen een voor een klaar met de volgende ingrediënten
Een snuifje geduld,een druppeltje moed en een klein beetje inzet
Voeg aan iedere dag een portie hoop toe, vertrouwen en vooral vriendelijkheid.
Mix door dit ontstane mengsel nog een mooie gedachten toe, een korte bespiegeling, en niet te
vergeten toewijding.
Breng het geheel op smaak met een flinke doses energie een snuifje geluk wat actie kan geen kwaad
en de brood nodige humor.
Doe het gerecht in een liefdesschaal en kook dit op een vuur van stralend geluk
Garneer het gerecht met een glimlach en dien het in grote porties op
Eet smakelijk en een zalig kerstfeest en een gelukkig 2015 toe gewenst
Jan en Tonnie van den Heiligenberg.
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Ik las in EL PAÏS.
Licht……….
Ik kan me voorstellen, dat U, lezer(es) de volgende ervaring
óók kent :
Je komt uit Nederland en je bent zojuist geland in Alicante—je
loopt àl die hallen door en tenslotte sta je dan (eindelijk) buiten.
Menige keer is mijn reactie dan : wauw, wat een licht. Je knippert soms zelfs even met je ogen..
Iedere keer valt het mij weer op, hoe fel het licht is, hier in
Spanje,; hoeveel feller het licht hier is, dan bij ons in Nederland.

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 anderszins het
citeren waard is.

Ik moest hier aan denken, toen ik
in El Païs dd 9 oktober j.l., weer
de column las, die steeds op de
achterkant te vinden is en waar
deze keer als titel boven stond
―La Luz‖ ofterwijl : het licht.
De columnist begint zijn bijdrage
met de constatering, dat hij het
geluk heeft, te wonen naast het
huis, waar vroeger de schilder
Joaquin Sorolla woonde. Een
huis, dat momenteel als museum
is ingericht met schilderijen van
Sorolla - geboren in Valencia in
1863 - gestorven in Madrid in
1923.
Hét kenmerk van Sorolla‘s schilderijen is LICHT en, zó meldt de
columnist :
zowel de tuin als het huis, waarin Sorolla woonde, komen in zijn schilderijen veelvuldig voor met vele lichtgevende accenten erin.
En mocht U zich toevallig interesseren voor de prachtige schilderijen van Sorolla, en U
komt binnenkort ook nog in Madrid, dan zou U een tentoonstelling van Sorolla‘s werken kunnen bezoeken. Een tentoonstelling, die wordt georganiseerd door La Fundación
Mapfre - een organisatie, die zich o.a. bezighoudt met het organiseren van exposities dit keer dus in Madrid dicht in de buurt van het huis, waarin Sorolla heeft gewoond.
Het typische van deze tentoonstelling is overigens, dat àl de geéxposeerde schilderijen
door de schilder zijn geschilderd tijdens zijn verblijf in New York te midden van de
wolkenkrabbers.
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En, zo gaat de columnist verder, hoe belangrijk is LICHT in schilderijen!. Even belangrijk als het begrip ―‖tijd‖ dat is voor schrijvers.
Maar toch, zo gaat hij verder, is het prestige van ―licht‖ veel minder, dan het prestige
van ―tijd‖, want wat zo vraagt hij zich verder af, zou de wereld zijn zonder licht?
M.a.w. er wordt veel meer gepraat over ―tijd‖ dan over ―licht‖.
Je realiseert je dat niet - tenminste heeft U zich dat wel eens gerealiseerd?. Ik veronderstel van niet, , evenals de schrijver van de column.
We vinden het eigenlijk heel gewoon—er is licht—daar denk je toch niet over na. Het
is er gewoon. Wie praat er nou over licht?
Schrijvers worden gelezen via boeken, kranten, tijdschriften enz.. Maar licht—daar
sta je toch niet bij stil??
Misschien een idee om dat nu
wel eens te doen! Licht is
toch zo essentieel. :
=je knippert met je ogen,
want het licht is zo fel
=je doet een lamp aan, want
je hebt licht nodig in de duisternis
=licht verwarmt je - heerlijk
in de zon, lekker warm genietend op één van
de vele terrassen hier aan de
Middellandse Zee.
En in december in Nederland, die donkere maand , maken we het ons gezellig : we
steken een extra kaars aan. We zetten de kerstboom op met vele kaarsjes erin. Ze brengen zo‘n gezellig licht en warme sfeer.
Want of we nou geloven of niet, met Kerstmis maken we licht, ieder op zijn/haar eigen
wijze.
Het geeft ons een behaaglijk gevoel. Het maakt ons zelf misschien ook een beetje méér
licht. We worden blijer door het licht. We zijn soms méér licht voor elkaar, zoals Sorolla‘s schilderijen ons blij kunnen maken - lichter.
Wat licht kàn doen!
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om U, lezers en lezeressen van onze
Nieuwsbrief , een kerst te wensen vol LICHT en een nieuw jaar, waarin er véél licht
voor U zal zijn. Dat het licht U mag verwarmen—in blije en in droeve dagen.
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

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

Parkeren.

Organisatie en beleidsplan N.V.C.B.

In een vorige Nieuwsbrief heb ik u
gevraagd om te parkeren zoals op de
plattegrond op het publicatie-bord stond
aangegeven Dat geeft namelijk een
optimale parkeerruimte voor al onze
auto's. Dat gebeurd helaas nog niet
optimaal waardoor de ruimte direct voor
het gebouw niet optimaal wordt gebruikt.
Aan de lange zijde van de parkeerplaats
wordt goed geparkeerd. Doet u dat svp.
ook aan de andere kant van de oprijlaan.
Voorts zijn de parkeerplaatsen achter het
gebouw nu ook klaar, bij voorkeur wat
kleinere auto's. Direct bij de jeu de boulebanen zijn twee plaatsen als invalide
plaatsen aangegeven middels een bord op
de muur, wilt u deze ook als zodanig
gebruiken.

Ik ben, na goed overleg met het
hoofdbestuur, gestart met het op papier
in beeld brengen van de structuur en
werkwijzes van onze organisatie: Het
organisatieplan NVCB. Ik rapporteer
over mijn vorderingen wekelijks aan
onze secretaris. In de beschrijving
worden alle facetten, onderdelen en
werkwijzen beschreven. De welbekende
statuten maken daar onderdeel van uit.
Natuurlijk is het van groot belang om de
werkwijzes van de 18 afdelingen in het
Advies van Afdelingen ( AvA), maar
ook de bar en keukendienst en
onderhoud goed in beeld te brengen.
Momenteel worden dmv interviews met
de diverse voorzitters van de Afdelingen
alle gegevens verzameld: de structuur,
organisatie en activiteiten etc. per
afdeling. We hechten veel waarde aan
helderheid en duidelijkheid.
Iedere week heb ik gesprekken met
diverse voorzitters van de afdelingen
totdat de gehele organisatie op papier
staat en er bijvoorbeeld in het bestuur
over gesproken kan worden. Is dit traject
afgerond dan kunnen er, indien dit
gewenst is, initiatieven en ideeen
ingeleverd worden waardoor er zo
nodig beleid voor een komend jaar kan
worden uitgestippeld. Zo krijgen we een
levende organisatie met initiatieven en
creatief denken. De eerste twee
interviews waren heel inspirerend.
Dit was het begin van mijn rapportage.

De voor-en achtertuin.
Zoals u kunt zien wordt er stevig gewerkt
aan het verbeteren van de voor-en
achtertuin. Met een aantal mensen wordt de
gehele omgeving van het gebouw
opgeknapt en inmiddels heb ik van
meerdere leden begrepen dat dit erg op
prijs gesteld wordt. Er zijn bomen ingekort
en stobben verwijderd. Mocht u ook zin
hebben om aan onderdelen mee te doen:
Meld U zo mogelijk op de
maandagochtend! ER IS WERK
GENOEG. We willen graag een permanent
team vormen. Aan de achterkant wordt het
hele terrein goed opgeruimd om daar in een
later stadium iets moois van te maken. Er
moet buiten (achter) een grote
schoonmaak komen.

Geert H. Puite
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www.eurocarslanucia.com

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

ALTEA LA VELLA

96 548 75 34
MORAIRA

96 574 33 30

Nederlandstalige

TANDARTS

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

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

URGENCIAS

639 444 433

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

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf
13.00 uur.

Wij bieden U iedere dag een lunch-menu aan,
bereid door onze chef-kok,
Voorgerechten : Spaghetti Bolognese , Vissoep

Gemengde Salade of Serrano Ham
Garnalencocktail , Hertenpaté
Rundercarpaccio
Hoofdgerechten : Varkenshaas met Champignonsaus

Plaza de la Iglesia 6,
Altea.
Tel.: 96 584 12 69
Boven bij de kerk
Dessert :

U kunt reserveren voor de
kerstdagen van
24, 52, en 26 december!

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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Concerttournee
Spanje Daniel Wayenberg & Martin Oei
‗Momentos de Musica‘ en Peter Neeteson
brengen internationale muziekgenieters bijeen in zijn huis en tuin in Javea/Xabia en in
concertzalen in de Costa Blanca. Peter wil
met zijn ―Momentos de Musica‖ jonge musici van conservatoria uit Nederland en Costa Blanca laagdrempelig een podium
te bieden. Eind december 6 concerten: Benidorm (kerk Het Anker schuin tegenover Benidorm Palace) op maandag 22 dec. 15 uur. In Valencia (La Palau,
23 dec.), Alicante (ADDA, 26 dec.), Denia (Marriot, Kerstmorgen 11 uur, evt.
met brunch) en in Javea (huisconcert 28 dec.).
Voor meer info en kaartverkoop : www.momentosdemusica.es of bel Peter 634979620
Persoonlijk vervolgverhaal door Jan van der Heiligenberg. Deel twee.

Wie ben ik?
Als de sirene loeide dan was het luchtalarm dan was het paniek op school of waar dan ook
in Zuilen en moesten we maken , dat we in de centrale hal bij Jezus kwamen . Vandaar die
uitdrukking “Alle Jezus” natuurlijk. Dan hoorde je het gebrom van vliegtuigen die overvlogen. Ik wist niet dat het de geallieerden waren, doch slechts vliegtuigen, het was dan paniek
iedereen was nerveus. Mijn grote broer kwam me meestal van school ophalen om samen
snel naar huis te lopen. Toen die keer kwam weer dat alarm en in en hoorde we weer het
brommen van de vliegtuigmotoren en het geluid van de bommen. Mijn broer riep tegen
me laat je vallen; snel, en ik liet mij vallen op de straat, strak tegen de muur van het schoolgebouw, ik stond nog op de 2 granieten traptreden van het stoepje. We lagen heel lang
doodstil. Toen het alarm voor de 2e keer afging, was het gevaar voorbij en mochten we verder. Er was paniek in de straat, er was iets gebeurd. Alle grote mensen renden maar een
kant op.
Niemand keek naar ons. Maar er was bloed op mijn gezicht. Mijn broer keek naar mij en
vertelde dat ik een bloedneus had, hoofd achterover , neus dichtknijpen en het bloed
doorslikken, klaar. Het kwam door het snelle vallen op de grond. Toen we thuis kwamen,
vertelde ik het hele verhaal hortend en stotend aan mijn moeder, ze waste mijn gezicht in
de granieten gootsteen schoon met water. Mijn gezicht verdween troostend tegen d’r boezem. Ik voelde mij een echt oorlogslachtoffer. De Hongerwinter ging voorbij, waar veel
herinneringen aan zijn blijven hangen ,zoals het in de rij staan bij de gaarkeuken voor iets
wat je niet lustte. Maar Iedere dag gebeurde er wel wat. De wereld waarin ik leefde verbaasde me iedere dag weer en dat is dat nooit overgegaan. Daarom ga ik verder met graven in mijn hoofd om te zoeken naar wie ik ben. Ik mocht naar de grote school; we hadden
een hele mooie juf daar was ik heimelijk verliefd op. Waarom ik haar adoreerde??
(wordt vervolgd)
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TANDARTS
Ad-Jan van Bergeyk
 CORRECTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING
 DOOR ERVAREN NEDERLANDSE TANDARTSEN /
MONDHYGIËNISTE
 ORTHODONTIE
 IMPLANTOLOGIE VOOR ZOWEL VOOR KRONEN, BRUGGEN ALS
VOOR (KLIK-) PROTHESES.

CLINICA DENTAL ALBIR
Boulevard de los musicos 18
Edif. Viminal Bloque 2
EL ALBIR

NOODGEVALLEN/AFSPRAAK :

96 686 68 83

E-MAIL :info@clinicadentalalbir.com

avanbergeyk@hotmail.com

- Al 26 jaar hét adres aan de Costa Blanca
Voor de installatie van de ofíciele
HD ontvangers voor de Nederlandse en
Vlaamse TV zenders tegen een bijzonder
aantrekkelijke prijs.
- Installatie binnen 24/48 uur
- Problemen? Bel ons en wij lossen ze op.
Satcom España S.L.
C/ Cervantes 17
03510 Callosa d´En Sarria
E-mail: info@satcomdigi.com
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Tel.: 96 588 22 88
609 601 784
629 338 868
Fax: 96 588 19 47

Kantoor / expositie geopend van
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00
uur
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Computerclub
Nog één keer: Veilig internetten
Al jaren ben ik een soort abonnee van een rijksdienst, de Waarschuwingsdienst geheten.
Elke keer als er iets ernstigs voor mijn computer dreigde kreeg ik een mailtje om mij te
waarschuwen. Nooit sprankelende berichten en ook nooit in een opmaak om lekker opgewekt de dag te beginnen of door te brengen. Neen, altijd was er de melding dat er in
Java-software een kwetsbaarheid was ontdekt, of dat Internet Explorer een te hacken gat
vertoonde of dat een van de Office-onderdelen kwetsbaarheden vertoonde. Ook Apple
ontbrak, althans in mijn herinnering, niet en zo passeerden van tijd tot tijd alle softwarefabrikanten wel eens een keer. Gelukkig eindigde een waarschuwing met de uitnodiging
naar de website van de betreffende softwaremaker te gaan om de software te actualiseren. Je werd eigenlijk wel min of meer gedwongen want er volgde altijd een opsomming
van de ellende die je over je afriep als je je schouders alleen maar ophaalde. Einde van
een dienst en in ieder geval het einde van treurig makend maar wel noodzakelijk nieuws.
Ik kreeg de melding dat die dienst opgegaan is in een nieuwe dienst, dit maal van zowel
het Nederlands Ministerie van Economische Zaken als van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie. Die dienst heeft een website die oogt, je uitnodigt nog méér te lezen, die je
haast dwingt om veiligheid serieus te nemen, een website die "smoelt". Kijk maar eens
op
https://veiliginternetten.nl/ en let dan ook eens op die s aan het begin want daar staat
niet http://, neen, daar is de s van security aan toegevoegd. Als u aan internetbankieren
doet komt u die security-s ook in de adresbalk van uw browser (zoals Internet Explorer
of Firefox) tegen.
(Vervolg op pag. 35)
Als u naar die site surft, ziet u
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Computerclub
Naast de groepen Basisbeveiliging, Draadloos internet en Sociale media zijn er nog vijf:
Internetbankieren, Online winkelen, Zakelijk, Privacy en Kinderen online. Elke groep
heeft een mogelijkheid om die aan te klikken en dan kom je ook steeds meer tips tegen.
Onder de groep Basisbeveiliging staat bv. ook "Je smartphone beveiligen in 6 stappen" ,
heel lezenswaard met korte teksten en goede tips.
Gelukkig ontbreekt de waarschuwing
van die vroegere Waarschuwingsdienst
ook niet. Waarschuwingen staan nu vermeld onder Nieuwsberichten en op 6
november 2014 was er een waarschuwing voor nepmails die afkomstig lijken
te zijn van verschillende incassobureaus.
De cruciale zin was voor mij "De e-mail
betreft zogenaamd een niet afgehandelde aanmaning, maar bevat in werkelijkheid schadelijke software". Het
artikel geeft ook een opsomming van
die incassobureaus en een maand eerder werd al gewaarschuwd voor emails die afkomstig lijken te zijn van
PostNL maar in werkelijkheid je computer moedwillig beschadigen. Niet
openen en direct weggooien is het advies. Heeft u zo'n e-mail toch geopend , dan staan er tips om de schade
te herstellen.
Ik kan u deze website van harte aanbevelen en ik denk dat we er nog wel
eens op terug komen.
Wim Heijnen.

De computerclub kan wel wat versterking gebruiken.
Als er leden zijn die zich thuis voelen in de wereld van Windows of Apple en met
die kennis zo nu en dan anderen zouden willen helpen, dat kan nu!
Want het zou voor iedereen leuk zijn als bij de lessen en Workshops er wat assistenten waren die stagnerende studenten een handje kunnen helpen.
Ook mensen met wat ervaring in het maken van een website en/of drukwerk per computer of dat willen leren, zijn welkom!
Kom even praten met het bestuur van de Computerclub!
Of mail : appleclub@nvcb.net
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Verzekeringen & Hypotheken

Voor al uw verzekeringen en hypotheken in geheel spanje
al meer dan 30 jaar uw vertrouwd adres.











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

Spanje:
Bob Cats Correduria de Seguros S.L
Calle Sardinal 4, 03590 Altea
Tel: 965 843 861 Fax: 965 841 818
E-mail: info@bobcatsverzekeringen.com
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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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Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten bibliotheek
Romans.
Mitchell.D.
Proulx. A.

GYNAECOLIST

Wolkenatlas.

den.

Proulx. A.
Williams. John.
Williams. John.

Ansichten.
Stoner.
Butcher's Crossing.

Hecht. D.
Hecht. D.
King. St.
King. St.
King St.
Lindell. U.
Mankell. H.
Riga
Mooney. Chr.
Spall.I.
Shreve. A.
Binchy. M.
Rosnay. T. de
Eisler. B.
Hannah. S.
Hewson. D.
Läckberg. C.
Preston. D.

1-stop kliniek

Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?

Het rode gevaar.
Dicht op de hielen.
Roofbouw.
8.4 op de schaal van
Richter.
Poppenspel.
Moordlust.
De regelaars.
Lisey's verhaal.
Vel over been.
Roodkapje.
De honden van
Denk aan Sara.
Villa Honeymoon.
De redding.
Het hart op de tong
Het appartement.
Schuilplaats.
Kleine meid.
Het zevende sacrament.

Vuurtorenwachter.
Goddeloos.

Non fictie.
Bril. M.
Bril. M.
Bril. M.
Bril. M.
Outeren E. van

1-stop kliniek
Al deze testen kunnen op de zelfde dag worden verricht

Botdichtheidsmeting
Al deze testen kunnen
op de zelfde dag worden verricht

Thrillers / spanning.
Clancy. T .
Gerritsen. T.
Glynn. A.
Hernon. P.

ASSISTANT RADIOLOGIST

Accordeonmisda-

Jongensjaren.
Rokjesdag.
Mijn leven als hond.
Au revoir.
Tussen bank en schip.
Het verhaal van ABN-Amro
in de Volvo Ocean Race.

Met dank aan de gulle gevers en geefsters.

Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.

Botdichtheidsmeting
Lopen alleen vrouwen een risico?
Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?

zowel mannen als vrouwen
risico
zij ouder
worden.
Met Nee,
een botdichtheidsmeting
wordt er lopen
gezocht
naarwannner
osteopenie
en osteoporose.

Lopen alleen vrouwen een risico?
Nee, zowel mannen als
vrouwen lopenonderzoek
risico wannner zij ouder worden.
Echografisch

Waarom doen we echografisch onderzoek?
Echografisch onderzoek geeft de mogelijkheid om naar interne organen en
Echografisch onderzoek
dieper gelegen weefsel van de borst te kijken.

Waarom doen we echografisch onderzoek?
Wat is 4D echografie?

Echografisch onderzoek geeft de mogelijkheid om naar interne organen en
Met 4D echografie kunnen kleine filmpjes gemaakt worden
dieper gelegen weefsel van de borst te kijken.
van de baby tijdens de zwangerschap.

Wat is 4D echografie?

Met 4D echografie kunnen kleine filmpjes gemaakt worden
Mammografie
van deDigitale
baby tijdens
de zwangerschap.
Wat is het voordeel van digital mammografie?
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
Digitale Mammografie
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
Wat is het voordeel van digital mammografie?
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
voor een betere beoordeling.
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
Bij aanwezigheid van een knobbeltje in de borst.
voor een betere beoordeling.
Screening bij gezonde vrouwen kan gestart worden vanaf 40-45 jaar om de 1-2 jaar.
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
Bij aanwezigheid van een knobbeltje in de borst.
Screening bij gezonde vrouwen kan gestart worden vanaf 40-45 jaar om de 1-2 jaar.

Minimaal Invasieve Chirugie
Minimaal invasieve chirurgie, laparoscopie of hysteroscopie,
zijn de beste technieken
voor eierstokcysten,
poliepen en vleesbomen.
Minimaal
Invasieve Chirugie
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
Minimaal invasieve chirurgie, laparoscopie of hysteroscopie,
een sneller herstel na de operatie is en
zijn de beste technieken voor eierstokcysten, poliepen en vleesbomen.
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
een sneller herstel na de operatie is en
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .

CALPE - MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL - JÁVEA
CALPEwww.5starclinic.com
- MORAIRA - BENISSA - BENITACHELL
JÁVEA
Website:
Mobile +34-620179108
Website: www.5starclinic.com

Mobile +34 Pagina
62017910837
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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 levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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 inschrijving in het
residenten register,
overschrijving van uw auto op spaans kenteken ( als resident of niet-resident),
Verzekeringen: ziektekosten, huis opstal en inboedel, auto, leven, lijfrente en
begrafenis,
Volledige begeleiding bij de aan– en verkoop van onroerend goed en de
financiering hiervan.

Wij zijn elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur op de NVCB aanwezig om
algemene vragen over verzekeringen en reizen te beantwoorden.
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Van de chiropractor
Pijn in lies.

(ingezonden bericht)

Een veel voorkomende klacht die vaak
wordt gezien in de praktijk is een pijn
die in de liesregio zit. Deze pijn straalt
dan vaak uit in de bil, heup en via de
voorkant van het bovenbeen naar de
knie. Daarbij is dan ook vaak het opstaan vanuit een stoel lastig en pijnlijk
en de trap omhoog lopen geeft een
beklemmend gevoel in de lies .
Veelvuldig wordt (terecht) gedacht dat
er sprake is van slijtage van de heup of
Jason Gast
arthritis. Echter ligt daar met deze
combinatie van symtomen bijna nooit de oorzaak van deze klachten. Na grondig onderzoek blijkt meer dan vaak dat er sprake is van een bekkenverwringing. Omdat de heup
zijn gewricht maakt met een bekkenhelft, komt het heupgewricht in een verdraaide toestand te staan. Hierdoor komt er een pees, de psoaspees, in de lies onder een ligament
beklemd te zitten en raakt geirriteerd. Hierdoor kan ook instabiliteit ontstaan en zakken
mensen met deze klacht vaak door hun been. De pijn aan de bil wordt veroorzaakt door
een constante irritatie van het bekkengewricht, het sacro-illiacaalgewricht met de hierbij behorende spierspasmes in de bilpartij. Door de standsverandering is de afstand tussen bekken en knie vergroot en trekt deze spier aan het gewrichtskapsel en geeft nog
meer druk op de slijmbeurs in de heup waardoor liggen op die zijde vaak onmogelijk is
en draaien in bed ook weer pijnlijk is in de lies. Daarbij kan er ook sprake zijn van irritatie van de ischiaszenuw die een tinteling of diepe pijn geeft in het gehele been.
Deze klacht is dus een complexe aandoening met vele biomechanische verbindingen die
elkaar beïnvloeden en een uitgebreid klachtenbeeld veroorzaken. U begrijpt dat een
nauwkeurige diagnose essentieel is om deze klacht goed te kunnen behandelen. In onza
praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van deze klacht. Uw chiropractor
Jason Gast gebruikt chiropractie, maar ook technieken uit de sportfysiotherapie, revalidatie en om deze klachten te verhelpen. Hierdoor krijgt u een unieke behandelingscombinatie die eigenlijk alleen in onze kliniek wordt toegepast.
Helaas is chiropractie in Spanje een niet-beschermd beroep en mag iedereen zich chiropractor noemen. Veelvuldig zeggen patiënten dat ze al bij een chiropractor zijn geweest, waarna blijkt dat dit een therapeut is die zichzelf uitgeeft als chiropractor.
Check dus altijd of een chiropractor aangesloten is bij de Spaanse chiropractie associatie op www.quiropractica-aeq.com . Ook als u al bij een geregistreerde chiropractor
bent geweest is het waard onze kliniek eens te bezoeken. Zoals eerder gezegd is onze
aanpak van behandelen uniek en zeer succesvol. Wij hebben ons inmiddels gespecialiseerd in het behandelen van bovenstaande klacht en helpen elke dag veel mensen van
deze klacht af.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze kliniek in Calpe.
Tel: 965 875 917 Quiropráctica Calpe
Jason Gast (Doctor in Chiropractic)
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Impressión

20

Albir Multiservicios

34

Ingeborg Posthuma

40

Alex

omslag

Inger van Dokkum

12

Alhama Ecotienda

39

Kuiper verhuizingen

43

Annemiek Rood MCS

20

La Terraza

14

Bob Cats

36

Las Coronas

18

Montebello Buro thuiszorg

38

Nico verhuizingen

15

CB. Sat

26

Peter Roeland Informatica.

15

Centro Dental. Eu

29

Restaurante d‘els Artistes

29

Clinica La Alegra

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

11

Thuisz. Costa Blanca (Anneke)

12

Flores juridisch advies

26

Oh Solomillo! Restaurant

11

Fresno

40

Wil Spanjers - loodgieter

15

5Star Clinic

37

Zorgservice Flor

10

Mededelingen
Klopt het wel?
Via de voorpagina van onze website
(nvcb.net) kunt u naar een lijst met mailadressen en telefoonnummers van de leden
kijken. Makkelijk als u iemand wil bellen of
mailen.
Staat u niet helemaal goed vermeld dan kunt
u dat daar direct aan ons doorgeven!
Ledenadministratie
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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!
Dus wees solidair, steun de club, bestel
bij de bar!
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