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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

11.00

12.30

Bibliotheek

Boven

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

Beneden

19.30

24.00

Klaverjassen

Beneden

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

Beneden

10.00

12.30

Creativiteit

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

Beneden

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

19.30

23.00

Biljarten Libre

09.30

14.00

Wandelen of Kuieren

10.00

13.00

Biljarten Driebanden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Boven
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
John Weller:
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
Wandelen(niet:kuieren)
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
Allereerst wil ik u allen een voorspoedig en een gelukkig 2015 toewensen.
Wat het " VOORSPOEDIG " aangaat, daar bedoel
ik niet het materiële mee.
Als dat er bij komt ala , maar als u in een levensbedreigende situatie terecht komt, ziek wordt ,of iemand verliest die u dierbaar is, dan wordt dat snel
minder .belangrijk.
Het valt zelfs voor een tijd vaak helemaal weg.
Het afgelopen jaar liepen de vluchtelingenkampen in Azie boordevol met mensen, die veel meer verloren hebben dan huis en haard.
In Afrika voltrekt zich het drama dat Ebola heet en al duizenden slachtoffers
heeft gemaakt. Om nog maar niet te spreken van de angst die deze ziekte veroorzaakt.
Ook hebben we in Oost Europa een grote vliegtuigramp meegemaakt, die als
een bom insloeg en een saamhorigheidsgevoel in ons land tot stand bracht.
Het meeleven,dat zich op vele manieren uitte ,gaf de overgebleven familie en
vrienden een gevoel er niet alleen voor te staan. Zoiets kan blijkbaar ook in
onze toch wel individualistische samenleving.
Als ik u een VOORSPOEDIG nieuw jaar toewens ,dan denk ik meer in de
richting, dat u deze dingen niet mee gaat maken.
Gedeeltelijk hebben we zelf ook wel wat in de hand.
We kunnen immers positieve keuzes maken, besluiten iets voor anderen te
betekenen.
Het gevolg is vaak,dat het je gelukkiger maakt en dat geeft weer een gevoel
van voorspoed.
Als iemand alleen met zichzelf bezig is, is het bed altijd te smal en de lakens te
kort.
De enige die deze knop om kan zetten is de persoon zelf.
Hier is het spreekwoord van toepassing "Verbeter de wereld begin bij jezelf"
De afgelopen jaren heb ik veel van onze leden gezien,die zich belangeloos en
veelvuldig inzetten voor anderen. Dat verdient ons aller waardering en dank.
Het is niet vanzelfsprekend dat dit gebeurd. Het is zelfs zo dat er zoveel tijd
besteed wordt aan anderen,dat er leden zijn die zelf nergens anders aan deel
nemen vanwege hun volle week progamma.
Daarom begin ik 2015 met iedereen hartelijk te bedanken voor de inzet.
Wat fijn dat jullie er zijn ! Goed dat jullie dit doen voor ons CLUPPIE.
Anne Marie
Pagina 6
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Mededelingen
Nieuw bestuur Biljart afdeling.
Sinds vorige maand heeft de biljart afdeling een
bestuur:
Voorzitter:
Gerrit Kruse
Seceretaris:
Aad Wessling
Penningmeester:
Henk Lubbersen
Technische dienst: Gerrit de Beuckelaer
Wedstrijd indeling: Gerrit de Beuckelaer
Voor elke biljart-dag is er een verantwoordelijke
aangesteld:
Maandagmorgen Libre: Henk Schonewille
Woensdagmorgen,driebanden: Roland van Daele
Woensdagavond, Libre: Gerrit de Beuckelaer
Donderdagavond, libre: Aad Wessling
Vrijdagmorgen, Libre: Henk Schonewille
Vrijdagavond, Libre.Rob Bakker
Zaterdagmorgen, Driebanden: Roland van Daele

A.v.A. onder de loupe.
(Adviescommissie van Afdelings-voorzitters)
Nu de inventarisatie van de taken en werkzaamheden van de
A.v.A. binnenkort afgerond
worden wil ik graag een kort
woord van dank te schrijven
voor de positieve inzet en tijd
die jullie besteed hebben aan het
inzicht brengen van de werkzaamheden van de A.v.A.
Ik ben erg veel enthousiasme
tegen gekomen. De NVCB is
een echte levende club.
Geert H. Puite

Een levensteken van NVCB-veteranen…..

Met deze brief wil ik U laten weten dat ik het leuk zou vinden om wat meer te vertellen over
mijn ervaring met de winter in Nederland, nadat we 27 jaar in Spanje hebben overwinterd ,
Hoe ik deze winter beleef, of ik heimwee heb en ook vertellen dat wij jaren van de club lid zijn
geweest en zo 25 jaar geen winter mee hebben gemaakt.
Nu ben ik 93 Harry of Puck Gudde mijn man is 87, Wij zijn een jaar terug nog bij de club geweest, er waren toen een paar bekenden .
De meesten van onze tijd zijn er niet meer of net als wij heel oud , ik had graag 95 geworden in
Spanje , ik heb ticket nog , maar eens moet je stoppen of je wilt of niet .
Ik was een van de eerste leden van de computer club .
Ik zou graag nog eens een berichtje krijgen van onze oude NVCB-bekenden..
Hartelijke groeten aan alle bekenden die er nog zijn ,
van Puck en Jo Gudde.

Oude Vlijmense weg 209 5223 GM den Bosch. Email: jogudde@hotmail.com (u mag mailen!)

Ik dank jullie bijzonder hartelijk voor al die mooie invitaties. (Via e-mail, redactie)
Waarom ik er geen gebruik van maak?
Tja, ik ben ingezetene van Forum Mare Nostrum, waar ook allerlei activiteiten plaatsvinden en...........vaak lopen die gelijk aan die van de NVCB.
Ik hoop in 2015 weer op een maandagmorgen binnen te lopen voor een
bakkie troost en een dikke knuffel voor al mijn oud- vrienden en vriendinnen.
Ik wens jullie persoonlijk en de Vereniging in zijn geheel nog vele gezonde jaren toe.
Warme groeten van het ere-lid

Corrrie Baans-Bout
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ACTIVITEITEN KALENDER 2015
11 jan:
25 jan:
1 feb:
6 Feb:
8 feb:
15 feb:
20 feb:
21 feb:
22 feb:
7 mrt:
11 mrt:
2 mrt:
15 mrt:
29 mrt:
5 apr:
12 apr:
27 apr:

Nieuwjaarsreceptie
Bingo
Thema maaltijd
Biljart Streek Derby
Muileboomtoernooi
Valentijnsrit (autopuzzletocht)
Entertainment (avond)
Entertainment (avond)
Entertainment (middag!)
Biljarttoernooi
Ladies Day
Jaarvergadering NVCB
Schilderijententoonstelling
Captainsdinner
Paasbrunch
Pannekoeken
Koningsdag

Zoals gebruikelijk zijn
deze datums voorlopig,
maar wel bijna zeker.

Let voor de actuele
datum en tijd altijd
op de affiches op
het mededelingenbord of op de bar!
En ook op onze
website: nvcb.net

De NVCB heeft sinds 15 december 2014 een nieuw telefoonnummer!

634 349 558

NVCB

11
Zaal open 11–15 uur.
Gelegenheid om, onder het genot van een
hapje en een drankje,
met elkaar te toosten
op het Nieuwe Jaar!
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Evenementen
Expositie van schilderijen van clubleden van de
NVCB bij “Cappucino” in Albir.
Dat er schildertalent aanwezig is bij onze club, kunnen
we zien tijdens de jaarlijkse tentoonstelling in het clubgebouw ( dit seizoen eind maart ).Sinds half december
kunnen we alvast een klein voorproefje nemen bij restaurant “Cappucino “ aan de
boulevard in Albir, waar een
paar deelnemers aan de tekenen schilderafdeling enige tijd
exposeren.
Zoals de meesten weten, zijn sinds enkele weken
de schilderochtenden samengevoegd op de dinsdag en is ook de hobby-afdeling aangeschoven.
Zo is er een gezellige creatieve groep ontstaan
die elkaar stimuleert en nieuwe initiatieven ontwikkelt. Dus genoeg mogelijkheden om creatief bezig te zijn. Loop eens binnen op de dinsdagochtend tussen 10.00 – 13.00 uur. Je bent van harte welkom, zeker ook
als je ideeën hebt voor nieuwe technieken of hobby´s.
Margaret de Vree
Biljarters! Niet vergeten!
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.
Floor, Bram en Leen.

Het Bestuur van de NVCB dankt de
kleinzoon van de fam. Staneke
voor het aan de NVCB schenken van
een WIFI-muzieksysteem,
dat bij allerlei evenementen van de
vereniging is te gebruiken

Indonesisch!!

Pagina 9

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 36

Januari 2015

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.

966 805 714
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

Pagina 11

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 36

Januari 2015

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
Pagina 12
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Allerlei
OVER ROUWVERWERKING
Je hebt je verdriet. Je zou er wel over willen praten. Dàn weer wel, dan ook weer niet.
Je durft eigenlijk niet. Je schaamt je . Nou ja, schamen? Je schaamt je natuurlijk niet
voor je verdriet, maar je vraagt je af of je dàtgene wat je ten diepste beroert, wel aan
wie dan ook kunt/durft toe te vertrouwen.
Maar àls je de stap zet, dan werkt het erover spreken zó bevrijdend. En achteraf ben je
blij.
Herken je je in het hier geschetste beeld? Misschien is dan het hieronder volgende iets
voor jou?
Drs. Sineke A.J. Janssen is gezondheidszorgpsycholoog en kinder– en jeugdpschycholoog.
Ze heeft zich o.a. gespecialiseerd in rouwverwerking en nà jarenlange voorbereiding is
zij haar praktijk aan de Costa Blanca in Javea begonnen. Voor Nederlandse cliénten is
zij iedere maand één week aan onze costa , wat in de loop van het komend jaar zal
worden uitgebreid. Zoals gezegd, ze is gespecialiseerd in psychotrauma en verlies na
dood en echtscheiding.
De directe aanleiding om ons dit te laten weten, is het feit, dat zij samen met haar collega Leoniek van der Maarel-Stordau een planning heeft gemaakt voor Rouwretraites in
de winter en in het voorjaar van 2015.
Ze heeft drie groepen gepland, waarvan één groep voor volwassenen 50+, één groep
voor volwassenen 30-50 jaar en één groep voor studenten/jong volwassenen.
De groepen worden gehouden in week 6 (februari), week 17 (april) en week 20 (mei)
op een vaste locatie in Javea. Kijk ook maar eens op haar website :
www.sinekejanssen.nl Hier vind je ook haar telefoonnummer en het e.mailadres
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscaregorie, zullen de
deelnemers in een groep worden ingedeeld in februari, april of mei.
Kijk ook voor meer informatie naar de flyer die op de bar staat en op die van het publikatiebord. Daarop vind je nog meer informatie.
De groepen zijn opengesteld voor Nederlands sprekenden uit Spanje, Nederland en
Belgié.
Voor Nederlands ingezetenen met een Nederlandse verzekering is vergoeding van een
deel van de kosten van de Rouwretraite mogelijk.
Zet de stap, die je misschien al veel eerder wilde zetten.
Joop Robbe
Namens Sineke Janssen
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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
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In gesprek met...
In gesprek
met......
Guus
Schaaf
Gewoontegetrouw
loop ik ook deze
maandagmorgen
met mijn koffertje naar boven : ofterwijl
naar het bovenste gedeelte van ons clubgebouw.
Allereerst ga ik overleg plegen met ons
zeer gewaardeerde en mijn redactiecollega John de Kievith over de samenstelling van de Nieuwsbrief voor de komende maand.
Boven aangekomen kom ik langs de biljarttafels, waar, zoals elke maandagmorgen, een gezellige sfeer heerst. Sommige
mannen (geen vrouwen) biljarten, anderen zitten rondom aan tafel en zijn druk
met elkaar in gesprek. Een gezellige en
bloeiende afdeling, die van de biljarters.
Aan het biljarten is o.a. een grote, forse
man, waar je niet zo maar om heen kunt..
Ik maak een praatje met hem en gedurende het gesprekje ontstaat bij mij het
idee om eens een keer met hem het “In
gesprek met” te gaan houden.
Aldus wordt afgesproken en nu is het dus
zo ver‟
Ik ben in gesprek met Guus, Guus
Schaaf, lid van de club sinds 2013.
En die zojuist geschetste gezelligheid van
de biljartclub, straalt ook helemaal van
Guus af.
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Een gemoedelijke, gezellige en hartelijke man, die Guus. Een man, die zich
dus in die hartelijke sfeer van de biljartafdeling helemaal thuis voelt.
Ook in Nederland biljartte Guus, 1x
per week ging ik biljarten met mijn
buurman, maar dat verwaterde langzamerhand doordat mijn vrouw en ik regelmatig naar Spanje gingen om te
overwinteren.
Maar toen mijn vrouw 20 mei 2013
overleed aan longkanker, werd ik door
mensen om me heen aangemoedigd om
naar de NVCB te gaan. En omdat daar
een biljartafdeling was, (en is) was de
weg naar de biljarttafel gauw gevonden.
Het voelde voor mij als een warm bad.
Het is heerlijk om nà zo‟n ingrijpende
gebeurtenis te worden opgenomen in
een groep, waar dan ook nog de gelegenheid is je hobby weer te kunnen
uitoefenen.
Door ons overwinteren kende ik al een
aantal mensen, zodat mede daardoor,
ik niet
echt in het welbekende gat viel.
En het verdriet, Guus, is mijn vraag.
Hoe ging je daar mee om? Dat hield ik
voor mezelf, aldus zijn reactie. Doordat
ik door de mensen om me heen werd
meegenomen naar de club, werd het
voor mij een stuk gemakkelijker om
het verdriet te dragen. Want uiteindelijk
kan niemand voor ons de pijn voelen,
die het leven onvermijdelijk met zich
meebrengt. M.a.w. : je kunt verdriet
met anderen delen, maar tenslotte zul je
het zelf een plekje moeten leren geven
in je leven.
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Maar laten we bij het begin beginnen :
Mijn Vader was rijksambtenaar en dus
was zijn advies aan mij toen ik mijn
MULO-diploma op zak had : Guus, word
jij ook rijksambtenaar. Bij het Rijk werken is prima. Je hebt er een vaste baan en
je bent verzekerd van een waardevast
pensioen. Zó dacht en sprak men in die
dagen. Dat dat al lang niet meer zo is, is
velen onder ons helaas maar al te duidelijk geworden, aldus ook Guus.
Maar goed, Guus vond werk bij de PTT
als telefoon-monteur. En om het maar
direct te zeggen: het werk bij de PTT was
voor Guus niet om er enthousiast over te
zijn.
Nà de militaire dienst, Guus diende bij de
stoottroepen van de marine en trots vermeldt hij dan ook dat ook hij de zwarte
baret droeg, vond hij een baan bij een
bedrijf te vergelijken met het huidige
Blokker. Guus bleek er geschikt als bedrijfsleider. Ik volgde er cursussen betreffende decoreren en verkooptechnieken.
Als kind had Guus op de wekelijkse warenmarkt gestaan, textiel verkopen, en die
ervaring van verkopen en het kunnen omgaan met mensen, kwam hem in deze
baan goed van pas. “t Verkopen zit me in
het bloed”, aldus Guus,
Vervolgens begon ik als vertegenwoordiger met het verkopen van Engels porselein (Queen Ann). Ik werd agent voor een
aardewerkfabriek van de Groningse ceramische industrie. Ik werkte in Lelystad
en vervolgens bij een firma in de glasindustrie. Ik ontwierp er modellen en decoreerde ze. Daar kon ik aldus mijn creativiteit kwijt en ook mijn verkoopkwaliteiten
kwamen me bij deze baan goed van pas..
Het was wel een baan vol stress,ik kreeg
een hartinfarct, maar kon al weer snel aan
het werk. Helaas kreeg ik op 52 jarige
leeftijd een hersenvliesontsteking en dat
bleef niet zonder gevolgen. Ik bleef doof;
er was hersenweefsel aangetast, waardoor
mijn geheugen verminderde.
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Ook het lopen ging moeilijker en tenslotte werd ik op 53 jarige leeftijd afgekeurd.
Gelukkig had mijn vrouw een baan buitenshuis. Ze werkte bij de politie. Mijn
leven veranderde drastisch. Van een
super actief leven met intensieve omgang met de mensen, zat ik plotseling
thuis, alleen! En eerlijk gezegd : de eerste anderhalf jaar heb ik als verschrikkelijk ervaren. Zo alleen, ik voelde me
nutteloos.
Maar langzamerhand begon toch de acceptatie. Het accepteren van en het kunnen omgaan met het gegeven, dat je als
man zonder werk buitenshuis je je óók
nuttig kunt voelen!
Ik werd huisman, deed alle huishoudelijke werkzaamheden; ik ging schilderen
en rondom de jaarwisseling gingen we
steeds naar de Costa del Sol, naar Benimaldena. Dat hadden we echter op een
gegeven moment wel gezien. We vonden het er „s winters gigantisch stil en
dat beviel uiteindelijk niet.
Ons overwinteren verplaatsten we naar
de Costa Blanca, mijn vrouw was toen
52 jaar. We overwinterden samen zes
jaar, 6 maanden in Nederland en 6
maanden in Spanje. Een heerlijke tijd.
We besloten te emigreren, mijn gezondheid werd beter en ook het slapen ging
aanzienlijk in kwaliteit vooruit. Alles
ging fijn, totdat zoals reeds vermeld, op
20 mei 2013 mijn vrouw overleed, ze
werd 60 jaar.
Wat een verdriet - welk een tegenslag.
Toch kan Guus omgaan met verdriet.
Verdriet, aldus Guus, hoort bij het leven.
De pijn en het verdriet slijt gemakkelijker als je kunt accepteren, dat je drukmaken over wat je niet kunt veranderen,
niet zinvol is. Maak je niet druk, het is
verspilde energie. Een te prijzen standpunt (!?) , maar je moet zo‟n houding
wel kunnen opbrengen als iemand die je
zó dierbaar is, je ontvalt……………………….
Guus is daar in geslaagd.
(Vervolg op pagina 19)

Pagina 17

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 36

Januari 2015

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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En nu is daar dan voor Guus de NVCB,
waar hij bovendien een nieuwe liefde vond.
Wat een geweldige vereniging toch, aldus
Guus. Je wordt er in de groep opgenomen,
je doet er allerlei gezellige, onderhoudende
activiteiten en je wordt er, op mijn leeftijd,
ook nog weer eens verliefd. Hoe gelukkig
kun je zijn?
Guus klaverjast graag, doet thuis allerlei
gezelschapsspelletjes met zijn nieuwe liefde, waarvan we de naam niet kunnen noemen, omdat ze Annemieke heet.
Bovendien doe ik elke laatste vrijdag van
de maand mee aan het bowlen. Dat doen
we in het bowlingcentrum La Marina in
Benidorm.
En dan heb ik mijn grootste hobby, echt
werkelijke hobby, nog niet genoemd en dat
is : uit gaan eten en een terrasje pakken.
Ook hieruit blijkt nog maar weer eens welk
een grote rol gezelligheid speelt in het
leven van Guus. Het is samen te vatten in
het woord, dat al meerdere
keren is gevallen :”gezelligheid” (inclusief
“eten en drinken”).
Misscheien zijn dat ook wel
de factoren, waardoor Guus
zich, in zijn moeilijke tijden,
staande heeft kunnen houden.
Maar : om met ons aller Johan
(Cruyff) te spreken “Ieder
voordeel heb z‟n nadeel”. Zo
ook hier. Want, aldus Guus,
veel buitenshuis eten, regelmatig op een terras met koffie en zo‟n verrukkelijke Bossche bol erbij of iets anders
lekkers, heeft zo zijn
invloed op je gewicht.
Nou was ik door mijn beroep al gewend
veel (sociaal) te eten, maar ik wil er hier nu
toch mijn grenzen aan stellen.

Januari 2015

En daarom heb ik besloten, aldus
Guus, om mijn gewicht onder controle
te krijgen (en dat is nu dus niet het
geval)
Zoals ik vroeger veel aan sport deed,
karate, basketbal en waterpolo, zo ben
ik voornemens om m.i.v. het nieuwe
jaar het fitnesscentrum in Albir te gaan
bezoeken. Je kunt er vanuit allerlei
invalshoeken iets aan je lichamelijke
conditie doen en dat is dus voor mij
hoogstnoodzakelijk.
Nà mijn hartinfarct heb ik niet meer
gerookt. Dàt kon ik opbrengen, dus
iets aan mijn gewicht doen lukt me
ook.
En tot slot wil Guus graag nog opmerken hoe z‟n lidmaatschap van de
NVCB zijn redding is geweest. Zoals
gezegd : ik werd en word er opgenomen, er ontstaan vriendschappen.
“t Is een geweldige vereniging
met zo enorm
veel vriendelijke, hartelijke en
gezellige mensen en dan
vooral toch die
ene, zegt Guus,
zij is voor mij :
DE KERS OP
DE TAART.
Guus, hartelijk bedankt voor dit goede
gesprek in
zo´n ontspannen, hartelijke en gezellige sfeer!.
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

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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Jaarlijkse Klaverjas-Marathon druk en gezellig.
Het mag onderhand wel een traditie worden genoemd; onze Klaverjas-Marathon, die we ook dit
jaar op zondag 14 december hadden georganiseerd.
De belangstelling was weer geweldig, alle tafels
waren bezet waardoor ook deze Marathon weer
een succes mag worden genoemd.
Ook de sfeer bleef gezellig en was geen wanklank
te horen, geen “mes op tafel” te bespeuren!
Ineke Dissel bleek de allersterkste speelster met
Guus Schaaf en Hugo Berghman als goede tweede en derde van de ranglijst.
En dan was er natuurlijk de fel begeerde Poedelprijs die Beb Lubbersen mee naar huis mocht nemen.
De inbegrepen heerlijke lunch maakte het feest compleet zodat iedereen voldaan en tevreden weer huiswaards keerde.
Namens de deelnemers wordt hier dan ook Betty Lieferink, Martha en Sjef Hamelsfeld bedankt voor hun inzet en goede zorgen.
Bestuur Klaverjas

Kerst-Brunch met Loterij weer een succes!
Met bijna honderd deelnemers mogen we zeggen dat ook
deze Kerst-Brunch weer in de smaak viel. De keuken- en bar
ploeg had er weer alles aan gedaan om een gevarieerde
“brunch” voor elkaar te krijgen, gezien de reacties zijn ze
daar zeker in geslaagd.
Tijdens de brunch was er ook de trekking van de Kerst loterij. Heel wat deelnemers gingen met een mooie
prijs(zen) naar huis. Enkele winnaars waren niet
aanwezig, hier de winnende nummers voor nog
niet afgehaalde prijzen:
1315, 2e prijs, een flinke waardebon.
Verdere prijzen die nog kunnen worden afgehaald vielen op nr:
1046, 1096, 1189, 1255, 1261,1298, 1502, 1524.
Afhalen op een maandagmorgen of vragen aan:
Ank Akkermans.
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Ik las in EL PAÏS.
Ik las in El Païs
Er zijn zoveel onderwerpen, waarover ik zou kunnen schrijven, v.w.b. mijn rubriek “Ik
las in El Païs”. Zal ik schrijven over het artikel dat gaat over “euthanasie”?
Ik zou wel willen, maar het is toch nog steeds een precair onderwerp. Bovendien : ik
twijfel zelf nog steeds of het wel een geëigend middel is.
Een ander, ook interessant onderwerp, vind ik het onlangs gepubliceerd onderzoek,
over het gevaar van het gebruik van de creditcard, pinpas en andere soortgelijke moderne betaalmiddelen.
Maar worden genoemde onderwerpen door U, gewaardeerde lezers en lezeressen,
interessant genoeg gevonden ?
Maar vandaag, d.w.z. vrijdag 21 november 2014, las ik in El Païs een commentaar van
de hoofdredacteur met als titel :”De oproep van de Paus”.
Nu spreek ik hierbij direct de hoop uit, dat U, als U deze bijdrage aan het lezen bent,
nu niet met lezen stopt. Want : je kunt vinden wat je wilt, maar deze Argentijnse Paus
is toch wel een heel andere, dan zijn meest recente voorgangers. Hij roept bij mij herinneringen op aan die andere door vernieuwingsdrang gekenmerkte Paus, n.l Johannes
XXIII.
En hoewel ik al lang qua geloven een andere weg ben ingeslagen dan die van de
Rooms Katholieke Kerk, doet het me als ex-katholiek (ofterwijl Katholiek van huis uit)
toch goed, dat het er naar uit ziet, dat deze wereldleider (want dat is ook hij) nieuwe
wegen durft in te slaan, dicht bij de mensen staat en initiatieven ontwikkelt die voor de
meesten van zijn voorgangers ondenkbaar waren.
Voor mij is hij een positief licht in deze soms zo duistere wereld.
Want : ga maar na :
Zoals U misschien hebt gelezen of gehoord, zijn er in het bisdom Granada weer een
aantal priesters “ontdekt”, die, jaren geleden, zich hebben schuldig gemaakt aan sexueel misbruik van minderjarige jongens.
Eén van de slachtoffers heeft in een brief de Paus persoonlijk geïnformeerd over hetgeen hem in zijn jeugdjaren is overkomen (en hem niet alleen). “Eén van de meest ernstige voorvallen in de R.K.Kerk, tot nu toe tenminste”, voegt de hoofdredacteur toe
aan zijn commentaar.
En wat doet deze Paus? Hij neemt onmiddellijk zelf het initiatief door de briefschrijver
zelf op te bellen, hem zijn excuus aan te bieden en geestelijke steun toe te zeggen.
Tot nu toe was zo‟n initiatief volkomen ondenkbaar. (Ex-kardinaal Simonis durfde in
dit verband ooit te beweren :”Wir haben es nicht gewusst”….
En deze Paus gaat verder door de briefschrijver niet alleen van alle steun te verzekeren
bij het door Rome te starten onderzoek, maar hij moedigt de briefschrijver zelfs aan
om het gebeuren eveneens in handen te geven van de Spaanse Justitie.
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Overigens is deze actieve, initiatiefrijke houding van de Paus in schrille tegenstelling
met de houding van de locale Iglesia in Granada.
Zij waren natuurlijk niet alleen reeds jaren bekend met het gebeuren, maar ook in deze
actuéle situatie duurde het toch nog vier dagen voordat de aartsbisschop van Granada
publiekelijk het gebeuren meldde.
Geheel in de geest zoals de Katholieke Kerk tot nu toe omging met dit verschijnsel van
sexueel misbruik in hun gelederen, door genoemde delicten steeds weer zo veel mogelijk toen te dekken.
Deze Argentijnse Paus, Jorge Bergoglio, treedt er dus mee naar buiten en stelt publiekelijk aan de kaak, hetgeen in zovele, vele jaren door zovele, vele priesters in het geheim
kon gebeuren, terwijl ze dus ongestraft hun gang konden gaan……………..
De Paus heeft inmiddels voor de tweede keer telefonisch contact gehad met de betrokken briefschrijver uit het bisdom Granada. Hij heeft hem daarbij uitgenodigd deel te
nemen aan de bijeenkomsten van een commissie van onderzoeksdeskundigen, gevormd
door het Vaticaan, over wat de hoofdredacteur formuleert als “la pederastia en la Iglesia - sexueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk. Bovendien
bood de Paus in het telefoongesprek aan de briefschrijver opnieuw zijn excuus aan.
Deze keer trouwens evenzeer voor der manier waarop het slachtoffer door de plaatselijke kerkelijke autoriteiten is ondervraagd, waarbij werd getracht om de schuld van het
gebeuren ook nog bij hem neer te
leggen………………..
En de hoofdredacteur eindigt met
de wens uit te spreken, dat het is te
hopen, dat de ECHTE schuldigen
zullen worden gestraft en dat niet,
zoals tot nu toe steeds gebeurde,
de doofpot zal worden gebruikt.

(Hoor en zie geen kwaad, en spreek er niet over)

Die Roomse doofpot zit toch al zo
vol
En tot slot nog dit :
1e. Niemand onder U zal er aan
twijfelen, dat de katholieke wereld
niet de enige wereld is, waar deze
zonde werd en wordt gepleegd.
2e. Natuurlijk sluit ook ik me aan
bij de zojuist door de hoofdredacteur geformuleerde wens omtrent de doofpot.
3e. IK hoop vurig, dat deze "vooruitstrevende, dicht bij het volk staande en mens onder
de mensen Paus" niet voortijdig zal worden vermoord, zoals eerder is gebeurd met een
Paus, die ook in deze tijd paste........
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
Beste medeleden van de NVCB,
Wat is creatief denken toch een mooi onderwerp om over te denken, te gebruiken,
te praktiseren en beleven en tot nieuwe
ideeën te komen.
Het is in ieder geval ook het doorbreken
van vaste normen en patronen of gewoontes.
Sinds ik dit begrip ken en beleef en de uitwerking ervan ontdekt heb, merk ik dat ik
dingen doe die voor mij nieuw en inspirerend zijn en daardoor mij plezier geven.
Bill Gates ontdekte en ontwierp een computer en zie eens wat is de wereld erdoor
veranderd. Onze Koningin Maxima
springt voor een goed doel eenmaal in het
water van de Amsterdamse grachten en kijk
wat voor een invloed dat is geweest voor
het goede doel.
Na de tweede Wereldoorlog zingt Vera
Lynn als teken van hoop het lied: Land of
Hope And Glory en dat gaf zeer velen na
alle ellende weer goede Hoop.
Een groep studenten van een Nederlandse
universiteit ontwierpen onder leiding van
hun professor een auto op zonne-energie en
wat, de studenten wonnen in Australië de
grote wedstrijd. Wat een vooruitgang, wereldwijd. Het olieprobleem raakt nog opgelost, toch!!
Het is toch zo'n boeiend, boeiend onderwerp en biedt zoveel perspectief voor ons
en voor de toekomst.
Ook voor onze NVBC, want in de club zijn
zoveel talentvolle mannen en vrouwen die
al heel veel levenservaring hebben en visie
hebben voor iets nieuws

. Ik heb de laatste weken veel interviews gehouden met A.v.A. -Leden en
dan kom ik tot deze conclusie: talent
genoeg!
Wat zou het leuk zijn als er bij jullie
ideeën ontstaan, die op papier zetten en
na Nieuwjaarsdag die naar het Bestuur
sturen als een positieve stimulans voor
het komende jaar voor hen. Dus met
durf, creativiteit, fantasie, uitnodigende
en leuke ideeën naar het bestuur
zenden!! Er zijn talenten genoeg.
Recentelijk sprak ik over dit onderwerp
in een groep mensen en ik kwam tot het
volgende uitwerking en invulling van
het woord Creatief.
C = creatieve communicatie, R= ruim
(telijk) denken,
E=enerverend, A=Aansporend, aanhoudend, T= toonaangevend, I= innoverend, E= energiegevend, F= functioneel,
Zullen we de uitdaging aangaan?
Geert H. Puite

Ook in 2015:
Zet tegenover
elk gemopper...
een goed idee!
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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 assistente
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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Persoonlijk vervolgverhaal door Jan van der Heiligenberg. Deel drie

Wie ben ik?
Ze was gewoon mooi, ik geef het toe ze gaf mij mijn eerste vlinder, maar ik wist niet dat het
een vlinder was maar een onbekend gevoel. Ze had ook altijd een thermoskan met chocolademelk bij zich en als ze hem opendraaide kon de hele klas de geur van de warme chocolade ruiken die opsteeg uit die kan. Chocolademelk kregen de meeste kinderen van onze klas
niet alle dagen, Ik kon ademloos naar haar kijken bij iedere slokje dat ze nam. Ik slikte met
haar mee als ze het bekertje aan haar volmaakte rode lippen zette. Door de chocolade geur
was het dan als het ware of ik de chocolademelk ook kon proeven. En zo kwam ik er achter dat de liefde van een man ook een beetje door de maag gaat. Ik houd nog steeds van
warme chocolade melk, en dan denk ik altijd aan mijn eerste liefde, van deze chocoladejuf!
Een studiebol bleek ik echter niet te zijn. Mijn kinderen en kleinkinderen gelukkig wel, dat
hebben ze niet van mij. Ik rommelde spelenderwijs de jaren van de lagerschool door. Ze
wilden me daar blijkbaar niet kwijt, omdat ik soms zelfs een jaar over mocht doen. In de
grote vakantie fietsten we naar de Achterhoek, waar de familie van mijn moeder me opving., w aar deze verspreid woonde in kleine boerderijtjes met wat koetjes en kippen en ik
de mooiste vakanties van mijn leven beleefde; waar ik speelde met mijn neven en nichten
en waar ik vorm gaf aan mijn gedachten voor later. Achteraf gezien had je de weken dat
je daar was geen enkel contact met thuis, je nam afscheid en sprak waarschijnlijk af wanneer je thuis kwam. Niemand dacht, ik moet eens bellen. Telefoon was er wel, maar
niemand had er een. Wat een vrijheid. Niemand nam aan dat er in die weken ook wat fout
kon gaan. Het leven was eenvoudig , we hadden nog geen homo’s, pedofielen of kinderlokkers. Daar in de Achterhoek was een andere cultuur dan in de stad. Ik kan het niet uitleggen , maar wel de sfeer weergeven met dit rijmpje.
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.
er stond 'n warme kachel in, wat had je meer te wensen?
de was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker.
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pap toe, ik zal 't nooit vergeten.
de afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
'n grote zinken teil, dat was ons bad,er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold,want mijn oom kwam van het land
De armen vol met groentes, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank een varken in het hok en een gerookte in de kelder.
Was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.
Intussen was ik naarstig opzoek naar morgen, naar het geluk in deze wereld. Niet beseffend dat ik het al had. Ik leerde snel een tweede taal, Achterhoeks. Nee veel meer
zat er niet in. Nederlandse taal was het grootste struikelblok in mijn leven. Waar ik
goed in was, lag niet op school maar daarbuiten. Ik was blijkbaar ondernemend naar
de dingen die om mij heen gebeurde . Als kind handelde ik in alles wat los en vast zat.
Zoals velen onder ons ben ook ik begonnen met kranten. Alleen bracht ik ze niet rond,
maar ik ging langs de deuren en haalde ze op voor het zogenaamde goede doel als
oud papier, bakfietsen vol. Mijn Moeder stond het hoofdschuddend aan te zien. Hoe
ik de schuur volstapelde met oud papier. En de ene bakfiets vol oud papier na de anderen verkocht. In mijn slaapkamer fokte ik witte muizen wat niet moeilijk bleek.
(vervolg op pag. 32)
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Hoe die vermenigvuldiging zich voltrok daar had ik geen idee over, het
was het wonder van de natuur, we stelde nog geen filosofische vragen
op die leeftijd, ik verkocht ze aan de kinderen op straat, keurig verpakt
in een doosje met een venster, en een propje watten waar de muizen zich
konden nestelen. Van een pakje shag werden sigaretten gedraaid en op
straat heimelijk verhandeld. Die werden dan in portieken of schuilplekken in brandgangen stiekem opgerookt. We vingen stekelbaarsjes door
aan een stokje waar een touwtje met een dikke pier aangeknoopt werd,
en waar de stekelbaarsjes zich aan vast beten. Ik verkocht ze in een jampot, voor een kwartje, wat geen onverdeeld succes bleek. De wereld om
ons heen was vol met dat soort avonturen. Dan was er weer die stem die
riep: 'wie ben ik?' Ik wild het weten en aan u vertellen. In mijn droom
stond ik nu in het Londense Hyde Park. Ik stapte op een kist met de tekst
Veiling Utrecht 1958 en sprak de NVCB leden toe die voor mij stonden.
Ik wil u vertellen wie ik ben, riep ik. Na de lagereschool ben ik naar de
avondschool gegaan , en schreef me in bij het leerlingenstelsel voor leerling metselaar na vijf jaar had ik mijn vakdiploma gezelmetselaar gehaald. Maar er gebeurde iets, er werd iets geroepen waar(wordt vervolgd)

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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Computernieuws
Microsoft Office op de iPad?!
Het lijkt vloeken in de kerk; een door-en-door Microsoft product en al jaren hun
paradepaardje, op een Apple iPad?
Toch is het zo, in de Appstore van Apple zijn nu toch echt de Microsoft programma´s,
Word, Exel en Powerpoint te vinden. In twee versies;een met basisfuncties en een complete.
We zullen in het midden laten of Apple er bij Microsoft om heeft gevraagd of dat Microsoft is gezwicht voor de kwaliteiten van Apple, feit is dat het allemaal prima werkt.
Wel bij voorkeur op een wat nieuwere iPad, op de oudere loopt het wat minder soepel.
Mooi is ook dat de versie met de basisfuncties nog gratis is ook!
Die “basisfuncties” van die programma´s omvatten al heel veel, alles wat het leven van
een gewone computergebruiker de moeite waard maakt zit er op.
Als Microsoft Word op de PC niet te veel geheimen meer voor u heeft dan zal het gebruik van dat programma op de iPad een feestje zijn. Alle bewerkingen van tekst, maar
ook foto´s zijn mogelijk en ook nog met het soepele gemak van de iPad met aanraakscherm.
Hiernaast is te zien hoe het iPadscherm met Word er uitziet.
Per hoofdfunctie in de “werkbalk”,
hier “START”, zijn een flink aantal
tekstbewerkingen mogelijk.
Foto´s zijn moeiteloos te bewerken
of kunnen van mooie, al dan niet
softe kaders worden voorzien.
Hoewel, wil men daar men meer dan
lopen we wel tegen enkele beperkingen van de gratis versie op.
Toch heel compleet allemaal, want
ook de spellingcontrole voor elke
taal van de wereld ontbreekt niet.
Veilig opslaan “in de cloud” gaat
makkelijk en direct, er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen Microsofts eigen Onedrive of de populaire
concurent Dropbox.
Verder zijn de nieuwste iPad functies
mogelijk; vergroten verkleinen met
een enkele vingerbeweging en intypen is bijna niet meer nodig omdat
het inspreken van tekst, wonderbaarlijk foutloos gaat!
De basisversie dus gratis te verkrijgen in de Appstore, het complete iPad-Officepakket
kost maar liefs 99 euries, en dat is toch weer helemaal Microsoft.
John de Kievith
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Computerclub
Er is iets mis gegaan toen de cursus
Android van start
ging.
Het aantal aanmeldingen was groot, aangenaam verrassend groot.
Het directe gevolg was
echter dat het zogenaamde cursuslokaaltje
op de eerste etage veel te klein bleek voor zo'n grote
groep. Toen dit duidelijk werd, is direct een e-mail naar
de leden gezonden die zich hadden ingeschreven. In die e
-mail werd aangegeven dat de cursus verplaatst werd van
de vrijdagochtend 14 november naar diezelfde vrijdag
maar dan om 13 uur. En zo gebeurde het dus. Op drie
vrijdagen is de cursus succesvol gegeven door Hugo Jespers voor een grote groep geïnteresseerden.
Maar bij het bericht aan de deelnemers over die verandering van aanvangstijd is het misgegaan. Die e-mail is
door vele van de deelnemers ontvangen en helaas door
anderen niet. Oorzaak?, volstrekt onduidelijk en ook dát
kan (zelfs) bij de Computerafdeling gebeuren.
En daarvoor bieden wij als bestuur van de Computerafdeling verontschuldigingen aan.
Maar wij maken het ook goed. Het is bijna zeker dat
wij deze cursus-Android gaan herhalen, misschien
zelfs een paar seizoenenlang, want ook Android blijft
verrassend.
Wij gaan het weer aankondigen, zowel op de publicatieborden, in de Nieuwsbrief als per e-mail (in de hoop dat
dit maal duistere krachten vakantie houden).
Namens het bestuur van de Computerafdeling,
Wim Heijnen.
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Gezocht!
Natuurlijk willen we van
de komende Entertainmentuitvoering, eind februari,
weer een leuke video maken.
We zoeken daarom iemand
met een goede camera en
die de videoopnamen zou
willen maken en zo mogelijk ook die video editen
tot een leuk geheel.
Heeft u wel die goede camera maar bent u niet in de
gelegenheid de opname te
maken of het resultaat te
editen. Dan hebben we al
mensen dat eventueel zouden willen doen.
Dus met alleen al het uitlenen van uw camera zouden we al zeer geholpen
zijn! Daarvoor even contact opnemen met Frank
van de Swaluw.
Mailadres en tel.nr. van
Frank op pagina 5 van
deze Nieuwsbrief.
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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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Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten bibliotheek
N.V.C.B. nr. 13.
GYNAECOLIST

Thrillers / oorlog.
Caldwell &Thomason. Een Venetiaans geheim.
Carter.S.
Het witte hart.
Christopher. P. Het Michelangelo mysterie.
Cussler. Cl.
Het Goud der Inca’s.
Deutermann. P. Treinman.
Douglas. K.
Frontale aanval.
( SEAL)
Ephraim. G.H. Waanbeeld.
Flynn.G.
Teerbemind
George. E.
Verrader van het verleden.
Grady. J.
Dolle honden.
Kirino. N.
Grotesk.
Kirino. N.
De nachtploeg.
Leon D.
Kinderspel.
Leon. D.
Droommeisje.
Leon. D.
Bedrieglijke zaken.
Monaldi & Sorti. Secretum.
Perdue. L
Dochter van God.
Romans.
Aken. J. van
(hist).
Buckley. K.
Englander. N.

De valse dageraad.

De Parker Grey show.
Het Ministerie van
Buitengewone Zaken.
Fabregas. L.
Het meisje met de
negen vingers.
Fitch. J.
Portret in zwart.
García. Chr.
De suikeroogst van
La Amada.
Kelly. E.
Het spijt me zo.
Lethem. J.
De Minna mannen.
Martinez de Prisón. I. De tijd van de vrouwen.
Russo. R.
Brug der zuchten.
Tram Dang Thuy. Dagen van vuur.
( Dagboek van een vrouwelijke
Vietnamese arts aan de frontlijn).
Met dank aan de gulle gevers en geefsters.

ASSISTANT RADIOLOGIST

1-stop kliniek
1-stop kliniek

Al deze testen kunnen op de zelfde dag worden verricht
Al deze testen kunnen op de zelfde dag worden verricht

Botdichtheidsmeting
Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?
Botdichtheidsmeting
Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.
Naar welke afwijking wordt er met een botdichtheidsmeting gezocht?
Lopen alleen vrouwen een risico?

Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.
Nee, zowel mannen
vrouwen
lopen risico
Lopenalsalleen
vrouwen
eenwannner
risico?zij ouder worden.
Nee, zowel mannen als vrouwen lopen risico wannner zij ouder worden.

Echografisch onderzoek
Waarom doen we echografisch onderzoek?
Echografisch onderzoek
Echografisch onderzoek geeft de mogelijkheid om naar interne organen en
Waarom doen we echografisch onderzoek?

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

Digitale Mammografie

Wat is het voordeel van digital mammografie?
Digitale Mammografie
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
Wat is het voordeel van digital mammografie?
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
Bij een digitale mammografie wordt de laagst mogelijke
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
hoeveelheid straling gebruikt en kunnen
voor een betere beoordeling.
de beelden achteraf worden uitvergroot en kan het contrast veranderd worden
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
voor een betere beoordeling.
Bij aanwezigheid van een knobbeltje in de borst.
Wanneer is een mammografie noodzakelijk?
Screening bij gezonde vrouwen kan gestart worden vanaf 40-45 jaar om de 1-2 jaar.
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,
Minimaal
Invasieve
Chirugie
zijn de beste technieken voor eierstokcysten, poliepen en vleesbomen.
Minimaal invasieve chirurgie, laparoscopie of hysteroscopie,
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
zijn de beste technieken voor eierstokcysten, poliepen en vleesbomen.
een sneller herstel na de operatie is en
Bij deze 2 technieken zijn er minimale littekens
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .
een sneller herstel na de operatie is en
verblijft men een minimale tijd in het ziekenhuis .

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

ECO TIENDA IN ALTEA LA VELLA
BIOLOGISCHE LEVENSMIDDELEN EN REFORMHUIS
Biologische levensmiddelen, fruit en groente
Vers brood, grote keuze in zuivel en speltproducten
Glutenvrije levensmiddelen, voedingssupplementen en kruiden

DE GROOTSTE KEUZE EN VOORDELIGSTE PRIJZEN

ALHAMA BIO WINKEL
Ctra Callosa 21
E 03599 Altea la Vella
tel. 96 584 7010
www.alhama.eu
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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
De stijve (pijnlijke) nek

(ingezonden bericht)

Een veel voorkomende klacht in alle leeftijdsgroepen is een
pijnlijk en/of stijve nek. Dit gaat al dan niet samen met pijn in
de schouders en armen. De beperking in de nek wordt vooral
opgemerkt bij het autorijden. Er kan niet goed in de dode
hoek worden gekeken en achteruit rijden gaat volledig op de
spiegels. Vaak wordt deze toch wel handicap gewijd aan
leeftijd en soms is er door (para)medici gezegd dat het om
slijtage gaat. De waarheid achter de stijve nek is echter complexer, maar zeker niet onbehandelbaar.
Jason Gast
Doordat de nek stijf is en dus niet goed beweegt is deze ook
kwetsbaar. Dit uit zich vaak in nek/schouderpijn en/of hoofdpijn. Het voeren van een gesprek met iemand
naast je is na enige tijd pijnlijk en de stoel moet worden bijgedraaid, de televisie moet recht voor het gezichtsveld staan en het lezen van een boek roept pijn op. Ook slapen kan niet in alle posities en de nek
moet goed ondersteund zijn om pijnklachten ´s nachts te voorkomen.
De oorzaak van een stijve nek wordt vaak gezocht in de spieren. Niets is echter minder waar! De werkelijke
oorzaak van een stijve nek ligt ALTIJD in één of meerdere gewrichten in de nek. Dit is eigenlijk in de gehele
wervelkolom het geval. De spieren reageren wel op een probleem in de gewrichten en spannen aan om
bescherming te geven, maar dit is NIET de OORZAAK van de klacht. Vandaar dat massage, spierverslappers en warmte meestal alleen tijdelijke verlichting geven.
Bij een stijve nek is er vrijwel altijd sprake van verklevingen in en rondom de gewrichten van de cervicale
wervelkolom. Verklevingen ontstaan doordat tijdens de dagelijkse bezigheden er kleine beschadigingen
ontstaan die op zich niet gevoeld worden. Deze beschadigingen worden microtraumata genoemd. Na zo´n
kleine beschadiging maakt het lichaam littekenweefsel aan. Dit littekenweefsel vormt feitelijk de verkleving.
Mensen die belastend werk doen, een slechte houding hebben of een echt trauma hebben gehad zijn meer
vatbaar voor deze verklevingen. Deze adhesies maken eigenlijk het gewricht stijf en er kan dus minder
bewogen worden. Dit komt dus inderdaad meer bij ouderen voor, omdat die gedurende langere tijd kleine
beschadigingen hebben ondergaan en dus meer littekenweefsel gevormd hebben. Dit heeft dus absoluut
niets met slijtage van de gewrichten te maken. Eigenlijk is de slijtage maar zelden de oorzaak van de stijvigheid. Wel zegt de slijtage iets over de hoeveelheid belasting die er op een nek heeft gestaan of dat er een
trauma heeft plaatsgevonden en daar zijn dan natuurlijk ook meer verklevingen te vinden. Belangrijk verschil
is dat de verklevingen behandelbaar zijn en kunnen worden weggewerkt, terwijl slijtage niet kan herstellen.
In onze kliniek is de behandeling gefocust op het doorbreken van verklevingen en dus op het vergroten van
de mobiliteit. Dit gebeurt door middel van specifieke manipulaties van de gewrichten op het niveau waar er
verklevingen aanwezig zijn. Ook andere strukturen worden daarin meegenomen. Verder adviseren wij hoe
de belasting op de nek kan worden verminderd. Dit gaat gepaard met adviezen over oa (werk)houding,
oefeningen, slaaphouding, voetenstand en verder wordt er natuurlijk in de gehele wervelkolom en het bekken alles aan gedaan om de stand en belasting van de nek te normaliseren.
Indien nodig laten we röntgenfoto´s en/of scans maken om de diagnose te ondersteunen. Ook oude röntgen
- en scanonderzoeken worden bekeken en meegenomen in de diagnose.
Mensen die in onze kliniek worden behandeld hebben spectaculaire verbetering of volledig herstel van de
draaibeweging van de nek en minder pijn doordat de oorzaak van de klacht wordt aangepakt. Het is zeker
niet nodig te moeten leven met een stijve nek en alle bijbehorende klachten. Als de OORZAAK wordt aangepakt zullen de klachten zeker verbeteren.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze
kliniek in Calpe. Tel: 965 875 917 of Quiropráctica Altea Tel: 965 841 950
Jason Gast (Doctor in Chiropractic)
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De redactie van de NVCBNieuwsbrief wenst alle lezers en
adverteerders een heel gezond en
voorspoedig 2015 toe!

Bloeddrukopnama
elke eerste en derde
maandag van de
maand vanaf10.30
uur.
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