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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

12.00

Bridgeles (bij voldoende belangstelling)

Beneden

11.00

12.30

Bibliotheek

Boven

13.00

16.00

Entertainment (alleen voor repetities)

19.30

24.00

Klaverjassen

Beneden

10.00

12.30

Tekenen / Schilderen

Beneden

10.00

12.30

Creativiteit

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

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

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

11.45

12.45

Windows 8 (eerst aanmelden!)

Boven

13.00

14.00

Android lessen

Beneden

14.00

19.00

Bridge

Boven

19.30

23.00

Biljarten Libre

09.30
10.00

14.00
13.00

Wandelen of Kuieren
Biljarten Driebanden
Incidentele festiviteiten

Maandag

Beneden
Dinsdag

Beneden
Woensdag

Boven
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
Boven
Beneden Zondag
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FUNCTIES / TAAKVERDELING

SEIZOEN 2014

Bibliotheek:
Biljarten:
Bridge:
Bowlen
Bridgeles

Margje van der Linden
Gerrit Kruse
Jose Smit
Frank van der Swaluw
Ans van Bijsterveld

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 894 864
665 298 437

Computers:
Evenementen:

Ad Wolfs
Annemieke Post

696 763 587
642 601 542

Entertainment
Gastvrouwen:

Frank van der Swaluw
Carla Kruse
Greetje van den Berg
Ank Akkermans
Mary Robbe,
Antoinette Heijnen
Marianne Heinsius
Carla Kruse
Elly Schenk
Martha van Hamelsveld
Frank van der Swaluw
Corrie van derVlies,
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

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

Penningmeest. a.i. Betty Lieferink

Tel: 685 788 786

penningmeesternvcb@gmail.com

Lid (2e Secr.)

Frank van de Swaluw

Tel: 965 894 864

franke_nw_anna@hotmail.com

Lid

Sjef van Hamelsveld

Tel: 680 827 342

Lid

Corrie van der 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
We leven hier aan de Costa Blanca in een "Internationale "
omgeving, daar zijn we al wel achter. Al zou je dat binnen ons
vereniging nou niet direct zeggen, maar daar houdt het met
Vlamingen en Nederlanders aardig op.
Toch gebruiken de Engelsen hier, in hun taal een heleboel gezegdes en spreekwoorden, waarbij wij als Nederlanders een rol
spelen.
Zo geeft men aan; "We go Dutch" als bij een gelegenheid
iedereen zijn eigen drank en eten meeneemt. ( Een ieder die
oudejaarsavond aanwezig was, weet nu meteen de inhoud van dit gezegde.)
Als je ". Dubble Dutch " praat, gaat het over een ander soort inbreng. Dan wordt er aangegeven, dat je wartaal ,onzin spreekt of dingen zegt die niet kloppen.
De interviews die onze voormalige bondscoach in Engeland geeft ,kun je hier ook wel
onder scharen. Hoewel "Dubble Dutch" ook best tot veel plezier en grote hilariteit kan
leiden, ben ik er aardig zeker van, dat Louis zijn uitspraken zelf heel serieus neemt.
En hier kom ik meteen waar ik naar toe wil.
Al is een uitspraak nog zo dwaas, ze kan een enorme kracht krijgen, als ze door genoeg
mensen wordt nagepraat. Blijkbaar hebben mensen dus van tijd tot tijd behoefte
aan ,noem het maar "ideologische uitbarstingen".
Die sudderen en pruttelen door, tot het doodbloed of worden in praktijk gebracht.
Dit laatste hebben we al in de eerste helft van januari meegemaakt in Frankrijk.
De beste wensen voor 2015 hadden we nog op de tong, toen het behoorlijk mis ging.
Eerst ging het er om de pers het zwijgen op te leggen, daarna moesten de handhavers
van de wet het ontgelden , om vervolgens mensen, die door geboorte of religie in een
bepaalde supermarkt winkelden in koelen bloede het leven te ontnemen.
Het ergste is nog dat de daders, en hun aanhang er van overtuigd zijn dit voor een goede
zaak te doen.
Wie er de theorie van een religie op na houdt, wordt blijkbaar niet gehinderd door z'n
geweten als hij moordt. Via sociale media en allerlei bijeenkomsten waar mensen elkaar
spreken en ontmoeten, worden de ideeën aan de man/vrouw gebracht.
Mij werd het tijdens die dagen nog eens extra duidelijk dat
" Goed en Kwaad geen gemeenschappelijke begrippen zijn."
Gelukkig zijn we leden van een gezelligheidsvereniging .en dat laatste mag, wat mij
betreft, nog lang zo blijven.
In een lastige tijd hebben we nog altijd over de 300 leden, een grote, bloeiende Jeu de
Boules afdeling, de Biljarters hebben een toename van enthousiaste leden.
En bij Bridge en Klaverjas leggen zij wekelijks met velen hun kaartje.
De computer afdeling floreert en heeft tijdens de Android, I Pad en Windows 8 lessen
veel leergierige deelnemers.
Met veel plezier wordt er op de dinsdagmorgen door de leden van de schildersclub een
penseel ter hand genomen.
Ook wordt er op de zaterdag door een grote groep liefhebbers gewandeld.
Kortom we hebben als vereniging een functie, hier aan de Costa's
Het is goed om ons te realiseren dat het boven genoemde "DUBBLE DUTCH "
niet past in zo'n bloeiende vereniging als de NVCB.
Anne Marie Doesburg Lanooij
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Bestuursmededelingen
CONVOCATIE
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging Costa Blanca
Het Hoofdbestuur van de NVCB roept op grond van artikel 12 van de Statuten bijeen:

Een Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 2 maart 2015
De aanvang van de vergadering is vastgesteld om 10.00 uur op de begane grond in
ons verenigingsgebouw.
In deze vergadering kunnen ingevolge artikel 14 van de Statuten geldige besluiten
worden genomen, indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig zijn.
Indien om 10.00 uur niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt op
grond van artikel 14 van de Statuten een tweede vergadering bijeengeroepen om
10.30 uur. In deze tweede vergadering is voor het nemen van geldige besluiten op
grond van art. 14 van de Statuten geen quorum vereist.
Aan onderstaande agenda kan op schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur van tenminste 10 stemgerechtigde leden een agendapunt worden toegevoegd, dat door hen
is genoemd en toegelicht. Dit verzoek moet het Hoofdbestuur tenminste 3 weken
vóór de datum van de ALV hebben bereikt (art. 8 van het HHR), dus vóór 9 februari
2015 Alfas del Pi, januari 2015
Hugo Schenk, secretaris NVCB

AGENDA van de A.L.V. van 2 maart 2015:
1. Opening door de voorzitter
2. Bespreking, goedkeuring en vaststelling van de
notulen van de A.L.V. van 10 maart 2014
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2014 door de secretaris
5. Jaarverslag 2014 door de plv. penningmeester
6. Verslag en Advies van de kascommissie
7. Begroting voor het kalenderjaar 2015
8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
9. Vaststelling contributie voor het verenigingsjaar 2015-2016
PAUZE
10.
11.
12.
13.

Verkiezing leden van het Hoofdbestuur
Presentatie van het Hoofdbestuur
Rondvraag
Sluiting.
Toelichting op de agenda op de volgende pagina
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ACTIVITEITEN KALENDER 2015
6 feb:
1 feb:
8 feb:
15 feb:
20 feb:
21 feb:
22 feb:
7 mrt:
8 mrt
11 mrt:
2 mrt:
15 mrt:
29 mrt:
5 apr:
12 apr:
27 apr:

Biljart Streek Derby
Thema maaltijd Hollandse Stamppot
Muileboomtoernooi
Valentijnsrit (autopuzzletocht)
Entertainment (avond)
Entertainment (avond)
Entertainment (middag!)
Biljarttoernooi
Klaverjas marathon
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

TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN:
Ad 2.: Het verslag van de ALV van 10 maart 2014 vindt U op het pub.bord
Ad 4.: Het verslag van de secretaris wordt tijdens de verg. door hem voorgelezen
Ad 5.: Het financieel verslag 2014 ligt bij de penn.m. a.i. ter inzage
Ad 6.: Verslag en advies van de Kascontrole commissie
Ad 7.: De begroting voor het jaar 2015 zal tijdig onder de‖ mededelingen van het
hoofdbestuur‖ gepubliceerd worden en ligt bij de penn.m. a.i. ter inzage.
Ad 8.: Er moet een nieuw kascommissielid gekozen worden daar Ad Wolf‘s termijn
afgelopen is.
Ad 9.: Vaststelling contributie verenigingsjaar 2015-2016
Ad 10.: Corrie van der Vlies is aftredend en herkiesbaar. Annemieke Post is a.i. geweest
en zal dus nu gekozen moeten worden. Evenzo Betty Lieferink, zij zal als penningmeester gekozen moeten worden
Tegenkandidaten voor een functie in het HB kunnen tot één week voor de vergadering
schriftelijk worden ingediend bij het HB, mits deze voordracht door ten minste 10 leden
is ondertekend en de (tegen)kandidaat te kennen heeft gegeven, bij verkiezing de functie
te zullen aanvaarden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen geen nieuwe kandidaten worden voorgedragen, dus ook niet tijdens de ALV zelf. Machtigingen kunnen bij
de secretaris worden aangevraagd.
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Mededelingen
Beste clubleden,

Een nieuwe penningmeester !

het eerste deel van het seizoen zit er alweer ruimschoots op.

Het bestuur kan meedelen dat Betty Lieferink bereid is gevonden de nieuwe penningmeester van de NVCB te worden. Ze
gaat zich inwerken en zal door het bestuur
op 2 maart op onze ALV kandidaat worden gesteld.

Ik hoop dat U van een aantal evenementen genoten hebt. Er zal ook altijd wel
iets bij gezeten hebben wat niet uw interesse heeft.
Zoveel mensen, zoveel zinnen.
Er komt weer een aantal evenementen
aan, zoals Bingo, jeu de boules, autorit,
Paasbrunch, maaltijden en nog meer.
Kijkt U vooral op de bar, de email en
website, de laatste week voor een evenement. Dan zijn de juiste tijden bekend.
Mijn welgemeende dank gaat uit naar de
vrijwilligers die mij gesteund hebben.
Steun die ik dit eerste jaar hard nodig
had. Zonder mopperen vroeg opstaan om
te fröbelen, te koken, boodschappen te
doen, tafels te dekken, U Uw glaasje
te serveren en te zorgen dat er altijd
weer voorraad genoeg is. CHAPEAU!
Ook de mensen die steeds weer klaar
staan om af te wassen. Met velen wordt
het werk licht en is het best wel gezellig
om vrijwilliger te zijn.
Namens alle vrijwilligers wensen wij U
een GOED en gezond en vooral gezellig
tweede deel van het seizoen en houdt als
slogan:
Niet alleen mopperen of klagen, maar
goede ideeën aandragen helpt ons verder.
annapost@outlook.com
annemieke post

Hugo Schenk, secr. NVCB

Hoera, we hebben een sponsor!
In mijn speech tijdens de Nieuwjaars receptie heb ik , na een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar ook naar de toekomst gekeken.
Een belangrijk onderwerp wat daarbij genoemd is was, dat we een belangrijke sponsor gevonden hebben voor onze vereniging.
Omdat het contract nog niet helemaal doorgenomen was ben ik toen niet in details
getreden.
De besprekingen zijn inmiddels afgerond
en ik kan u nu dus mededelen dat
" Hospitaal Clinica Benidorm " kortweg
HCB ons financieel ondersteund voor het
jaar 2015.
Daar zijn we heel blij mee.
Sinds het afgelopen jaar heeft Joop Robbe
in regelmatig overleg met het bestuur ,de
taak op zich genomen eens naar Sponsors
te kijken. Dit is een zorgvuldig proces waar
Joop in stilte en volhardend zijn weg in is
gegaan en nog gaat.
Namens de NVCB : Dank voor je inzet
Joop! Je hebt goed werk verricht.
Namens het bestuur,
Anne Marie
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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.

966 805 714
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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Evenementen
Theo Muileboom Tournooi

Valentijnspuzzeletocht

Jeu de Boules met Snert!
Zondag 8 februari om 10 uur.

Zondag 15 februari

Eerste prijs:
de wisseltrofee met Eeuwige
roem.
En nog diverse andere prijzen.
Deelname voor leden: 7.50 euro
Introducees:
8.50 euro
Inclusief koffie of thee bij binnenkomst met natuurlijk de
heerlijke koeken van Rie!
Ook een heerlijke SNERT met
worstenbroodje bij de lunch.
Inschrijven bij Orne Feenstra op
maandag of vrijdagavond.

Aanwezig voor de koffie om 10 uur.
Start van de puzzelrit om 11 uur.
Kosten: leden 10 euro p.p.
niet-leden 11.50 euro p.p.
In deze prijs is niet alleen de
koffie vóór de start en onderweg
maar ook het diner om 17 uur in
ons clubgebouw.
Opgeven aan de bar bij
Martha Hamelsveld,
Telefonisch te bereiken onder
680 827 342
Wilt u iemand meenemen die zelf
niet kan rijden, neem dan even contact op met Hugo Schenk

NVCB
Spectaculaire
Entertainment
uitvoering
Op vrijdag 20 februari
om 20 uur
Op zaterdag 21 februari
20 uur
Op zondag 22 februari
om 14.30 uur
Leden
€ 6.00
Introducees € 7.50
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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
Pagina 13
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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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Allerlei
VAN DE WANDELGROEP (niet kuieren)
De wandelgroep is binnen onze vereniging wat minder bekend, niet zo vreemd ze wandelen zelden binnen ons gebouw. Toch is het een bloeiende afdeling, hier het verslag
van een wandeling.
Zaterdag 13 december 2014 verzamelden 34 wandelaars zich op de markt van Albir om van daar uit
naar het 2e verzamelpunt in LA NUCÍA te gaan.
Via de grootste groene long van LA NUCÍA (1.3
ha.) met zijn waterval, vervolgden we onze tocht
naar het uitzichtpunt ten Oosten van LA NUCÍA
met o.a. uitzicht op de Urbanisatie Cautivedor.
Hier bevond zich in het Moorse tijdperk (9e - 13e
Schitterende uitzichten te over!
eeuw) een Moorse gevangenis..
Vervolgens, via diverse interessante bezienswaardigheden en historische monumenten,
naar de oude Wasplaats en vandaar via het Openluchttheater LES NITS naar de
schouwburg van LA NUCÍA. (wel op afspraak!). Daar mochten we een kijkje nemen in
de bibliotheek , in het theater en in de zalen beneden.
Door de 5m hoge ramen hadden we,vanuit de bibliotheek, een fantastisch uitzicht op
Polop de La Marina en de omringende bergen.
Via de olijfpersen etc. etc. etc.,. naar EL CALVARI, het hoogste punt van LA NUCÍA
en vandaar terug naar de parkeerplaats, waar we ons gereed maakten voor het diner in
RESTAURANT OASE in LA NUCÍA. Een wandeling van enkele uren.
Mocht U, nà lezing van dit verslag, enthousiast geworden zijn en zin hebben om ook
met ons mee te wandelen :
Elke zaterdagmorgen verzamelen we om 09.25 op de markt in Albir. (Het tijdstip van
vertrek kàn afwijken)
U kunt dan Uw mailadres opgeven aan Mathieu. mathieuwolthuisgmail.com
Enkele dagen later ontvangt U dan foto‘s van onze wandeling en informatie betreffende
onze volgende tocht.
Voor onze wandelingen hebt U beslist een goede basisconditie nodig, hetgeen door
sommigen nog wel eens wordt onderschat.
Verder zijn echte wandelschoenen (cq. bergschoenen) een onmisbare noodzaak. Ook
hebt U nog nodig een wandelstok, een rugzak voor Uw proviand (inclusief water!), en
een regenjas voor eenmalig gebruik—(te koop bij de Chinees).
Qua intensiteit variëren de wandelingen wekelijks, d.w.z. afwisselend licht - middelzwaar en zwaar. De gemiddelde duur is 2 1/2 tot 4 1/2 uur
Bij regen of indien het de nacht er vóór slecht weer
is geweest, gaan de wandelingen niet door.
Zij die met iemand anders in de auto meerijden, betalen een aantal euro‘s aan de chauffeur, de hoeveelheid is afhankelijk van de reisafstand.
EENIEDER WANDELT MEE OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!!!!

John Weller
Even pauze voor rust en een praatje.
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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...
Ko Staneke
Een grote, stevige
man - getooid met
een stevige, indrukwekkende
snor, kijkt me
vriendelijk aan.
Verwachtingsvol ook - en misschien wel
een beetje met een blik van : ‗t zal mij
benieuwen. Een zékere blik, die tegelijkertijd iets heeft van : begin maar, ik ben
er klaar voor en trouwens : ik ben het ook
wel gewend om geíntervieuwd te worden. Kom maar op!
En dat klopt, want voor Ko Staneke, de
man met wie ik deze keer spreek, is ‗t niet
de eerste keer, dat hij wordt geíntervieuwd. Weliswaar niet in de hoedanigheid als lid van de NVCB, waarvan hij
samen met zijn vrouw Alie, al weer zo‘n
12 jaar lid is.
Nee, in zijn beroepsmatig leven was Ko
ooit lid van de NVBK - een afkorting die
staat voor : Nederlandse Vereniging voor
Bouwkostenadviseur. In het vakbondsblad van deze vereniging gaf Ko ooit ook
een interview.
Maar nu dus met Ko in gesprek voor onze
Nieuwsbrief.
En om aan te sluiten bij het zojuist genoemd interview in zijn vakbondsblad,
zijnde dus adviseur ter beheersing van de
bouwkosten, spreekt hij niet alleen over
grote projekten,, zoals om er slechts enkele te noemen, het Lidl Distributiecentrum
in Heerenveen (20.000 m2), of het Ned
Lloyd IBM Centrale in Amsterdam. We
hebben het evenzeer over b.v. de kosten
van een dakkapel, een villa, een garage
of onderhoudswerkzaamheden.
En op mijn vraag, wat zijn adviseurschap
precies aan werkzaamheden inhoudt,

somt Ko op :
Ten eerste natuurlijk : letten op de bouwkosten (kan het ook goedkoper)?, ten
tweede het locatieonderzoek : is deze
plek voor dit gebouw de juiste plek, ten
derde het maken van haalbaarheidsstudies : is het haalbaar om het gepland
gebouw hier neer te zetten en ten vierde,
en bepaald niet het onbelangrijkste : het
samenstellen van het bouwteam, ofterwijl : wie laten we wàt doen!
Een bijzonder verantwoordelijke taak,
waar Ko met bijzonder veel plezier en
inzet aan heeft gewerkt.
Een baan, waarin hij dus boven de deelnemende partijen van het bouwwerk
stond om aldus objektief te kosten te
kunnen beheersen.
Zijn liefde voor zijn werk ging zelfs zó
ver, dat Ko zich vanuit zijn adviseurschap belangeloos inzette v oor de bouw
van de Ronald Mc. Donald kinderhuizen, om hiervan slechts 1 voorbeeld te
noemen.
En dan volgt onvermijdelijk mijn vraag :
maar Ko, hoe ben je zó hoog geklommen?
Zijn antwoord : ik voetbalde destijds bij
AJAX—helaas : ik werd een jaar geschorst en in die periode, stilzetten was
niks voor mij, sloot ik me aan bij de
rugbyclub AAC in Amsterdam. En toen
mijn clubgenoten vroegen : Ko, was doe
je eigenlijk voor de kost, moest ik het
antwoord schuldig blijven.
Maar kennelijk zagen ze wel mijn handvaardigheids kwaliteiten en zodoende
stimuleerden zij mij om in de bouw te
beginnen.
En aldus geschiedde. En zonder een
lagere beroepsopleiding, kwam ik tePagina 17
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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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recht bij de St. Jozefgezellen, een bouworde van paters in Amsterdam.
En uiteindelijk, via het uitvoerdersschap
en via opleidingen in deeltijd (op HTS– en
Universiteitsniveau, Technische Universiteit Delft) bereikte ik mijn huidig niveau.
Ik studeerde er cursussen op postdoctoraal
niveau bouweconomie en betontechnologie.
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zoon. En ik ben al 58 jaar gelukkig getrouwd met Aly, mijn steun en toeverlaat.

En wat mijn hobbies betreft : ik heb dus
jarenlang de rugbysport beoefend.
Onderzoekend kijk ik Ko aan. Al zie ik
ook wel, dat Ko daar de figuur voor
had/heeft, maar toch : rugby? Maar
waarom, zo is mijn vraag : nou juist
Enthousiasme is Ko niet vreemd. Met narugby, Ko?
me de architecten waren meesZijn antwoord is
ters in het opdrijven van de
kosten, aldus Ko. Hun materieven kort als
alen waren vaak té kostbaar en
krachtig : vanwedoordat ze de meest prachtige
ge de zelfdisciplivormen bedachten, werden de
ne! En dat had jij
bouwkosten daardoor nog eens
nodig, Ko, is dan
verder opgedreven.
mijn vraag. Ja
Ko slaagde er glansrijk in elk
projekt haarfijn te analyseren
zeker, reageert hij
en dientengevolge de kosten te
zelfverzekerd—in
ijf €€
dr
be
w
Bou
drukken. En dat was precies,
mijn werk had ik,
waarvoor ik was aangenomen.
zoals reeds verMede en vooral slaagde ik
meld, te maken
daarin, doordat ik met een inDe bouwkosten worden wel erg hoog! Kóóó!
ternationaal bouwclassificatiemet architecten,
systeem werkte, in Nederland genoemd :
aannemers en uitvoerders. En om de
NL/SfB.
bouwkosten te kunnen beteugelen, werd
er menige keer hard gestreden en laaiDe wereld was/is mijn werkterrein. Ko
den de emoties soms hoog op. En rugspreidde nl. zijn vleugels uit ―all over the
by lijkt een ruwe sport, en zachtzinnig
World‖, waarbij we moeten denken aan
gaat het er ook niet aan toe, maar
landen als Denemarken, Perzié (hij werkte
―eerbied voor andermans lichaam‖ en
voor de Sjah, 14 dagen voor diens aftre―zelfbeheersing‖ staan daar desalnietden), Libanon (onder Khadaffi), Indonetemin hoog in het vaandel. En bij die
sië en Japan, om de voornaamste landen
dus soms emotionele onderhandelingen,
te noemen.
was het eveneens mijn opdracht de
Daarmee wordt ons dus ook duidelijk, hoe
rust te bewaren, zodat ik uiteindelijk
Ko met recht van spreken kan zeggen :‖De
met een goed resultaat (beheersbare
wereld is mijn werkterrein‖ - een echte
kosten) bij mijn klanten kon aanklopglobetrotter dus, die Ko.
pen.
,En toen met pensioen, breng ik naar
En dan, Ko, zo is mijn vraag : was er ook
voren. Ko kijkt me werkelijk aan alsof
nog tijd voor het gezin, voor je hobbies?
hij het in Keulen hoort donderen. Op
Even zwijgt de praatgrage Ko, maar dan
mijn beurt reageer ik verbaasd op zijn
beginnen zijn oogjes toch te glunderen als
non-verbale reactie. Nee, verklaart Ko,
hij n.l. trots vermeldt : ja, zeker wel.
dat woord ken ik niet. Maar je bent toch
Wij hebben 3 kinderen, 2 dochters en 1
(Vervolg op pagina 21)
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CORREDURIA DE SEGUROS.SL
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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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(Vervolg van pagina 17)
al de 65 gepasseerd, zeg ik. Ja zeker, zegt Ko, ik word
in februari a.s. 84 !!!!!.
Nu is het mijn beurt om verbaasd te zijn
84 en nog zo’n kwieke uitstraling! Ko
glundert, als ik zó reageer en trots gaat
hij verder met te melden, dat hij nog
steeds als adviseur functioneert. Nú adviseert hij hun zoon Fulco, die op 41 jarige
leeftijd, het door Ko zelf opgericht bedrijf runt n.l. :‖Staneke Bouwkosten
Management‖ in Zaandam.
Sinds mijn z.g. officiële pensionering,
toen ik dus 65 werd, moest ik het weliswaar rustiger aan gaan doen, maar volledig mijn bedrijf loslaten, want zó voel ik
dat nog steeds, nee, dat was/is voor mij
onmogelijk. Té moeilijk, vandaar, dat ik
Fulco dus nog steeds adviseer.

Ik heb altijd gedisciplineerd geleefd, aldus
Ko, als ik vraag : hoe wordt een mens met
zo‘n gigantisch druk beroep 84?
En, vervolgt hij, gedisciplineerd gestudeerd, 9 jaar lang, veelal naast een baan
en gezond geleefd. O.a. door weinig alcohol t6e drinken, hoewel ik door mijn
werk daartoe vele mogelijkheden had.
Ook door mijn sport sertieus te beoefenen.
En Spanje, is mijn vraag, wanneer en
waarom kwam dat in beeld? Ko‘s antwoordt :
Zo‘n 12 à 13 jaar geleden kwamen we er
eerst in een caravan op camping Arèna
Blanca in Benidorm en vervolgens bewonen we nu een appartement in Albir, sinds
2008.
En om gezondheidsredenen van mijn vrouw,
zochten en vonden we dus een heerlijke plek
in het overwegend warme Spanje.
Tot slot vermeldt Ko nog dat hij, samen
met vertegenwoordigers uit andere Europese landen de club CEEC heeft opgericht. Een afkorting die staat voor : Comitee European Economy Construccions –

februari 2015

een groep Europeanen die zich o.a. bezighoudt met de kwestie van
―aansprakelijkheid van de bouw‖ of,
m.a.w. waar, bij zo‘n groot projekt liggen de verantwoordelijkheden en wie
kun je waar op aanspreken om vervolgens te kunnen rapporteren naar de
EEG.
En dan is het even stil - in ons overigens vlot verlopen gesprek. ―t Is alsof
Ko aarzelt om iets te zeggen, maar dan
komt het er toch trots uit :
Zeer vereerd ben ik dat ik door àl mijn
activiteiten 18 jaar geleden door de Koningin ben benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
(De bouw van het Nationaal Monument
op de Dam heb ik vanaf het begint tot en
met het eind mogen begeleiden!!)
En met deze slotzin komt het einde van
een gesprek met een man, die op een

De wereld was zijn werkterrein….

geweldige intensieve manier zijn bijdrage heeft geleverd aan hert beheersen van
de bouwkosten van projekten, groot en
klein, ―all over the World‖. dus, nogmaals met recht kan zeggen :
DE WERELD IS MIJN WERKTERREIN
Ko, bedankt voor het gesprek.
Joop Robbe
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Ik las in EL PAÏS.
Ik las; boek of ebook?
Om meteen maar met de deur in huis te
vallen: zijn onze moderne communicatiemiddelen, ook door kinderen reeds op
zéér jonge; eeftijd gebruikt, voor hen
geschikt om er boeken mee te lezen?
De schrijver van het artikel
in El País dd 23 oktober
2014 spreekt over
―Electronische‖ boeken‖ en
vraagt zich vervolgens af :
―Of functioneren de
e.books, met name, voor
de ouders als zoethoudertjes, zo in de stijl van: kunnen wij intussen even gezellig praten en een borreltje drinken‖ Met andere woorden : eigenlijk een manier om de kinderen even
―kwijt‖ te zijn.
Dit is hetgeen sommige ouders en onderzoekers zich in het artikel afvragen. Voor
hen een vraag, die ze maar moeilijk kunnen beantwoorden.
Een feit is wel, dat deskundigen op het
gebied van de kinderpsychologie de ouders adviseren om hun kinderen reeds op
zéér jonge leeftijd voor te lezen en niet
alleen dat, maar vooral ook om met hen

Zooo….. iPad, Samsung, Sony, Kindle…...
ik moet zeggen: een indrukwekkende bibliotheek!

in gesprek te gaan over hetgeen ze zojuist hebben voorgelezen. Ik sprak er in
dit rubriek al eerder over, maar nu spreek
ik dus specifiek over de rol/invloed van
het ―electronisch‖ boek v.w.b. voorlezen, de z.g. E-readers - zijn die ook te
gebruiken om voor te lezen of heeft het
echte boek toch
de voorkeur?
Dit is een BIBLIOTHEEK
knul, dat was ons
Internet vroeger!

De deskundigen
zijn in hun mening niet eenduidig. Ze weten wél
hoe het kind leert,
(voor kinderen is
het kunnen lezen
een ronduit fantastische ontdekking, voor de helpende leerkracht een
gigantisch dankbaar werk) , maar de
onderzoekers weten nog niet welke invloed het lezen van ―electronische‖ boeken i.p.v. het lezen ―echte‖ boeken op
het kind heeft : gunstig of ongunstig?
Wél heeft onderzoek aangetoond, dat
door het voorlezen van ―echte‖ boeken er
tussen ouders en kinderen eerder een
dialoog ontstaat, dan wanneer er een
―electronisch‖ boek wordt gebruikt.
En juist die dialoog is bij het voorlezen
van essentieel belang. Dat wil dus zeggen : met je kind spreken over het zojuist
voorgelezene en vooral : dat je ook de
relatie legt tussen het voorgelezene en
het dagelijks leven van het kind.
Douglas Quenqua, de schrijver van het
artikel, spreekt over; un aspecto clave, en
bedoelt, dat aldus voorlezen een essentieel aspect is voor de taalontwikkeling
van het kind.
En verder vermeldt hij, dat het
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―electronisch‖ boek dikwijls wordt
―vergezeld‖ door allerlei computerspelletjes, die weliswaar bij het verhaal horen, maar die tegelijkertijd zorgen voor
een enorme afleiding van dàtgene waar
het bij het voorlezen eigenlijk om gaat.
Natuurlijk, het ―electronisch‖ boek vervult ook voor kinderen een bepaalde
functie. ‗t Is, zo formuleert de schrijver van het artikel, niet slecht of iets van
dien aard, maar hij stelt wel, dat als we
het hebben over het leren van een taal
o.a. d.m.v. voorlezen, geen enkel technisch middel het eigenlijke boek kan
vervangen.
Daar zijn de onderzoekers duidelijk
over. (Zou dat ook niet voor volwassenen gelden, zo vraag ik me af - en is er
dus toch nog hoop /toekomst voor het
echte boek?
En tot slot van het artikel signaleert
Douglas Quenqua dat voor ouders natuurlijk de verleiding groot is om het
―electronisch‖ boek te gaan beschouwen
als ―de moderne TV ― voor hun kind
voor deze generatie kinderen met alle
nadelen van dien.
M.a.w. dat bij de ouders geleidelijk aan
de opvatting ontstaat, dat het eigenlijk
niet meer nodig is om naast je kind te
gaan zitten om het voor te lezen. ―Daar
heb je toch de i-Pad voor‖.
En, beste lezers en lezeressen, en dan
bedoel ik m.n. de voorlezende opa‘s en
oma‘s onder ons : Leest U Uw kleinkind
ook al voor met\ de i-Pad in de handen
of toch maar uit het echte boek?
Als je echt van boeken houdt, zoals ik,
dan is mijn antwoord wel duidelijk. En
die van U?
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Koop en Verkoop!
Op deze plaats kunnen NVCB-leden
hun overtollige zaken (voorlopig
gratis) te koop aanbieden of er juist
om vragen.
Aanbiedingen of vragen sturen
naar: redactie@nvcb.net

Te Koop, gave auto.
Hier volgen de bijzonderheden :
FIAT PUNTO (wit)
7 jaar oud
Nog geen 65 duizend km. gereden.
Spaans nummerbord
Benzine motor
Prijs € 2500
Reactie: Hanneke Verkuil
Tel.: 654124991

Elek. Kachel.
Zo goed als nieuwe
elektrische Halogeen
kachel.
1200 watt 230 volt.
Zeer klein prijsje!
Vragen aan Annemieke
Post.

De computerclub heeft te koop:
- Oudere, maar bruikbare laptops
- Desktop computer
- Monitoren
Bijna te geef! Voor de liefhebber.
Vragen op maandag en vrijdagmorgen
bij de computerclub.

Gevraagd:
Een tweepits kookplaat voor de bar bovenverdieping.
Tevens: een set eetkamerstoelen voor de
NVCB bestuurskamer.

Joop Robbe
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Bridge
LEKENPRAAT
Een paar dat houdt van bridgen komt op de gang een heer tegen die vroeg wat hier te
doen was.”Hier wordt gebridged” antwoorden zij.
Hij wilde wel eens kijken hoe dat er aan toe ging, nu dat werd goed gevonden.Toen de
man een lange tijd had rondgekeken, nam hij afscheid en zei:” Ik schrijf jullie mijn bevindingen nog wel!”
Hier zijn relaas:
Vandaag ben ik getuige geweest van een kaartspel dat ik absoluut niet begrijp! Aan de
eerste tafel zaten vier mensen, die vredig met elkaar begonnen te praten, totdat er een
soort van bieden ontstond, waarbij steeds hogere
getallen werden genoemd.
Een van de vier werd kennelijk zo boos dat hij de
kaarten op tafel legde en niet meer meespeelde!
De stemming bleef grimmig, want ik hoorde termen als ”schoppen!” en hoge schoppen!”
Aan de tweede tafel zaten lieden die kennelijk in
de confectieindustrie werkten. Zij spraken over
”ruiten” en “passen” en mooie “lengte” en “alle
snitten zaten goed”!

Als we gaan schoppen, stop ik ermee!

Aan tafel drie zaten volgens mij enkele artsen die
over hun patiënten spraken.
Er werd gesproken over “de blinde” en over “zwakke harten” waarmee je beter niet
kunt springen? Ook hadden ze het over te weinig ”slagen in harten” en een van hen,
zeker een chirurg, zei dat hij er “niet alles uit had kunnen snijden”!
Aan tafel vier ging het er erg frivool aan toe!, zo erg, dat ik me bijna schaam om over te
vertellen! Het leek wel een scene uit een bordeel. Een man zei tegen de dame die tegenover hem zat:” Wilt u zo vriendelijk zijn om al UW moois op tafel te leggen? Toen zij
haar kaarten neergelegd had zei ze tegen hem:” Ben ik niet prachtig”? Ik ben weliswaar
kwetsbaar, maar kon jouw “invitatie toch niet afslaan?” Tijdens het spelen werd er nog
gefluisterd: ”de tweede man doet wat hij kan”! Ook werd er gesproken over” Een blote
dame” en “het dekken van de vrouw” Toen had ik er genoeg van, en ben maar weggegaan!
DE GROETEN!

BRIDGE LESSEN
Als u beter wil gaan bridgen hebben wij een heel goede lerares.
De lessen worden door Ans Bijsterveld gegeven.
Maandag om 10.00 uur, in het club gebouw beneden.
Minimaal 4 personen voor het doorgaan van de lessen
.
Het mobiel nummer van Ans is 665 298 437.
Zij kan het bridgespel duidelijk uitleggen.
Veel plezier!
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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

W:www.floresjuridischadvies.com

W:www.advieserfrechtinspanje.nl
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www.eurocarslanucia.com

E-mail: info@la-alegria.es
Website: www.la-alegria.es
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Allerlei
Aan alle NVCB leden,
Na een lange tijd is er recentelijk weer een team ―onderhoud‖ gevormd! Nadat er een
tijdlang gewerkt is aan de omgeving van ons Clubgebouw: verwijderen van stammen
van de oude palmbomen, het maken van de nieuwe parkeerplaatsen, opruimen van het
terrein achter het gebouw en het verwijderen van gras, bladeren etc. zijn er leden bij mij
gekomen ; die graag door willen gaan met het oplossen van allerlei soorten van achterstallig onderhoud.
Maar dan nu wel in een gestructureerde onderhoudsgroep. De HB-bestuurlijke verantwoordelijke lid is Hugo Schenk.
Na een eerste korte vergadering is er een werkwijze op papier gezet. welke door het
bestuur akkoord is verklaard. We kunnen dus beginnen!
Dat houdt in dat de onderhoudsklussen bij ondergetekende gemeld kunnen worden, of
bij de betreffende afdelingsvoorzitter/ster
waarna het in het team wordt besproken,
wie dat gaat uitvoeren. Bij grote klussen
met meerdere personen samen. De klussen
worden eerst verzameld. op papier gezet
en er worden daarna prioriteiten gesteld.
De bestaande werkplaats zal ingericht worden. Op de kasten wordt duidelijk aangegeven welke materialen er in staan en welke
gereedschappen. De gereedschappen zullen
worden gekenmerkt als NVCB materiaal.
In de werkplaats zal een duidelijk beeld
ontstaan wat waar ligt en wat er aan materiaal en gereedschap aanwezig is.
Werkzaamheden worden in overleg met de teamleider uitgevoerd. Als er een klus is uitgevoerd, dan kan die van de lijst afgestreept worden.
Op deze beschreven wijze zal er een duidelijk beeld ontstaan hoe de stand van zaken is.
Wij gaan aan de slag!
Geert H. Puite

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

Pagina 29

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

februari 2015

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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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, eenMaar meneer, u
zaamheid, onzekerheid,
O, is dat
had lekker thuis
On-Line?
kunnen
blijven!
angst, werk, opvoeding,
opleiding, etc.
Maak een afspraak voor een
gratis kennismakingsgesprek.
Stefanie Westgeest

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

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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Een persoonlijk verhaal, door Jan van den Heiligenberg. Deel vier.

Wie ben ik ?
Maar er gebeurde iets, er werd iets geroepen. waardoor iedereen was afgeleid, verderop naast mij op dat Hyde park kwam een zwarte dominee aan gelopen, nam plaats
op een kist die veel groter en hoger was dan mijn groentekist. Hij keek nu van boven af
in mijn richting, zijn stem was luider en krachtiger dan die van mij, en vanaf zijn zeepkist riep hij. 'I had a Dream.' ik ook, riep ik nog, maar niemand hoorde mij. Deze dominee vonden de leden toch ook heel interessant geruisloos keerde ze zich om als een
zwermspreeuwen in de lucht luisterden ze nu naar de King en hingen aan de lippen van
deze Lutherse Koning.
Nu nam mijn droom een andere wending. De leden met de gezichten van Brandstede
waren verdwenen al waren ze opgelost in een nevel van mist waarschijnlijk omdat ik de
vraag stelde, wie zijt gij dan broeder, het sloeg nergens op maar het voelde goed. Een
van de leden kwam uit nevel en mist als een pinguïn statig op mij af gelopen, ik kon
niet op zijn naam komen, maar toen hij noch een stap naar voren deed en hij in de
kring van het licht stond, wist ik het: Fred Beerman Hij proclameerde!!!: 'mijn naam is
Jan van den Heiligenberg.' Ik begreep het niet, waarom gebruikte hij mijn naam? Een
andere lid trad naar voren in de kring, onmiskenbaar Hans van den Berg. 'Mijn naam is
Jan van den Heiligenberg,' riep hij krachtig. Een vermoeide moedeloosheid kwam over
mij, ik wilde er tegenin zwaaide met mijn armen hoog in de lucht, hier ben ik riep ik zo
hard ik kon, ik sta hier, maar ik werd wederom niet gezien noch gehoord. En weer stapte er een van de leden naar voren, John Sterk, en ook hij riep mijn naam. Alle drie stonden ze nu in het licht van de kring en riepen tegelijk: 'mijn naam is Jan van den Heiligenberg.' De andere leden kwamen nu uit de nevel vormde een kring om ze heen en
stelde vragen aan hen. Wie is je moeder, en wat is het beroep van je vader. Ik was verbaast, wat gebeurde hier? Waarom wilde ze zoals mij zijn. Maar toen drong het tot mij
door, dat ik juist zoals zij wilde zijn. Was het jaloezie, misschien.
Ik had veel bewondering voor deze mensen. dat in ieder geval. Ik keek met enige bewondering hoe zij door het leven stapten. Ik had van mezelf altijd de indruk dat het bij
mezelf altijd alles zo moeilijk ging. En werd me ook in enen bewust dat het gras bij de
buren altijd groener is. Ik moet gewoon niet zeuren. Ik keerde mij af van dit irritante
schouwspel en stond nu in een spreekkamer de doctoren deze hadden hun endoscoop
om hun hals hangen. Ik werd nu herkeurd voor militairendienst. Papieren werden
doorgenomen, U heeft aangegeven begon de doctor in zijn witte jas en over zijn halve
bril mij aankijkend, dat U wel uitgezonden wil worden naar Nieuw-Guinea. Wat ons
interesseert is, wat is uw reden, anders gezegd wat denkt u daar te gaan doen.
Nieuwsgierigheid, avontuur, zoeken naar het onbekende, dat was het idee er achter
dat was mijn drijfveer, maar ik vond dat geen goed antwoord, ik moest iets concreets
antwoorden, dus antwoordde ik, misschien valt er wat te bouwen ik ben tenslotte nu
metselaargezel. En wat denk meneer daar dan te bouwen vroeg de doctor. Scholen,
huizen antwoordde ik naar mijn eigen eer en logica. Hij drukte abrupt een rode stempel op een stuk papier maakte het af met een elegant gebaar door het met vloei papier
te drogen.
Wordt vervolgd
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Computernieuws
Van grote handen tot
draadloos
Ooit was de broer van mijn
vrouw zo vriendelijk om mij in
te wijden in de computer. Omdat we op enige afstand van elkaar woonden, werd natuurlijk
een afspraak gemaakt voor het
grote gebeuren. Hij had zijn oude
computer met toetsenbord én
muis én monitor bij zich en
mijn domein werd de zolderkamer. Na veel gesjouw, geploeter
en gezucht stond alles opgesteld en keek ik er
met uitpuilende ogen naar, een soort Oom
Dagobert maar dan met ?? in de ogen.
Gelukkig was mijn zwager gewend om met
volkomen analfabeten (op computerterrein!)
om te gaan en enthousiast vlogen zijn handen
over het toetsenbord. Op het beeldscherm zag
ik allerlei dingen voorbij razen die voor mij nog
op het niveau van vloeiend Arabisch lagen.
Het euvel was bovendien dat mijn familielid
buitengewoon grote handen had (heeft) waardoor ik het toetsenbord niet alleen niet zag
maar zelfs niet kon bevroeden dat er zo'n
onderdeel was.
Gelukkig is het toen, weliswaar met hulp van
een andere zwager toch nog goed gekomen
en je begrijpt dat ik eigenlijk heel veel te danken heb aan de broers van mijn vrouw….. Zij
hebben immers de aanzet gegeven om nu
uiteindelijk actief te zijn in de Computerafdeling van de NVCB.
De ontwikkelingen in de Windows-familie van
Microsoft gaan snel. Het is nog maar kort geleden dat dit softwarebedrijf de ondersteuning
van Windows XP heeft stopgezet. Zo las ik in
de computerbladen dat ook Windows 7 dit lot
zal ondergaan. Nou ja, niet op korte termijn
want het duurt nog 5 jaar voordat dit gebeurt
en dan nog eens 5 jaar later is het pas echt
fini voor

dit besturingssysteem. De Computerafdeling
is met een cursus van 8 lessen
gestart en het is vaststaand dat
deze cursusreeks ook het
komend seizoen voortgezet
gaat worden. Maar hoe
anders gaat het er nu aan
toe dan toen ik voor het
eerst een computer en toetsenbord op m'n zolderkamertje kreeg.
Nu hebben we op de Computerafdeling een 50" televisietoestel
dat met een HDMI-verbinding draadloos
verbonden is met mijn notebook. Mijn handen hoeven alleen maar de muis te beroeren en op het tv-scherm is het resultaat te
zien. Nu kan iedereen haast simultaan meedoen op de eigen laptop en dat werkt én
efficiënt én het is nog leuk ook om zo actief
mee te kunnen doen.
Deze week werd bekend dat Windows 10
gaat verschijnen. De proefversie is al een
paar maanden in omloop en een van de
bestuursleden van de Computerafdeling
doet aan die proef mee. De verschijningsdatum is nog wat onzeker maar het is wel duidelijk dat het nog dit jaar zal zijn. Microsoft
geeft op 21 januari meer duidelijkheid maar
op die datum is dit artikeltje al ingediend bij
de redactie. Laten we het maar houden op
de zomer 2015 of kort daarna.
Er doemt dus ongetwijfeld weer een nieuwe
Windows-cursus op en het bestuur van de
Computerafdeling is al met de oriëntering
bezig.
En de Android-cursus? Ook die is weer van
start gegaan en opnieuw zijn er een 16-18tal deelnemers en ook de iPad-lessen worden nog steeds door zo'n 20 mensen bezocht.
Toch leuk om te weten, nietwaar?
Wim Heijnen.
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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.
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.

GYNAECOLIST
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
Pagina 37

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

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

Pagina 38

februari 2015

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

februari 2015

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.

Pagina 40

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37
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(ingezonden bericht)

Rugpijn, Holle Rug en Voorover lopen
Veel mensen lopen vaak in een voorover
gebogen positie. Vaak hebben ze dit zelf niet in
de gaten, maar wijst de partner er regelmatig op
dat ze rechter op moeten gaan lopen. Dit
„voorover lopen” kan verschillende oorzaken
hebben.
Ten eerste kan het worden veroorzaakt door
pijn in de rug. Deze pijn waarbij men voorover
gaat lopen komt vrijwel altijd van de
facetgewrichten. Deze facetgewrichten zijn de
kleine gewrichtjes aan weerskanten van de
wervelkolom. Als deze door een bepaalde
reden ontstoken zijn, meestal door een te holle
rug, is het natuurlijk niet fijn om er druk op uit te oefenen. Dat gebeurt als je rechtop loopt… Als je
dus iets voorover gaat lopen, gaat de druk van deze facetgewrichten af en doet geen pijn meer.
Het probleem is alleen dat er door deze compensatie andere problemen ontstaan. Er komt
bijvoorbeeld teveel druk in het liesgebied te staan waardoor daar pijn ontstaat, om rechtdoor te
kunnen kijken wordt het hoofd naar achteren gekanteld en ontstaat nekpijn, mensen vallen sneller
naar voren en niet in de laatste plaats worden de heupbuigspieren verkort waardoor er een een
nog hollere rug ontstaat, mensen nog meer druk op de facetgewrichten zetten en nog meer naar
voor gaan lopen…de bekende vicieuze cirkel…
Een andere zeer bekende oorzaak van voorover lopen is een verkorte heupspier. Deze spier, de
iliopsoas, zorgt er normaal gesproken voor dat de heup omhoog kan worden getrokken, een
zogezegde heupbuiger. Een groot probleem tegenwoordig is dat veel ouderen teveel zitten en dus
constant in een gebogen heuppositie zitten. Als hier niet genoeg beweging tegenover staat verkort
deze heupspier en kunnen mensen niet meer rechtop lopen. Voordat mensen niet meer rechtop
kunnen lopen, krijgen ze eerst een holle rug, met dus mogelijke rugklachten als gevolg.
Een andere reden waarom mensen voorovergebogen door het leven gaan is als er sprake is van
stenose in de onderrug. Stenose is vernauwing van het ruggemergkanaal waardoor tijdens lopen
de zenuwen die naar de benen lopen bekneld raken en er pijn in de benen gevoeld wordt tijdens
lopen. Door voorover te lopen wordt ook weer de druk van deze zenuwen af gehaald en kan er
min of meer gelopen worden. De meeste mensen die stenose ontwikkelen hebben een holle
rug…..
Zoals hiervoor gelezen kan worden is voorover lopen veelal een teken van een probleem in de
onderrug. Veelal is het niet nodig met deze klachten door het leven te gaan. De oorzaak is vaak
een combinatie van een belastende houding (holle rug), irritatie van de gewrichtjes in de
onderrug, verkorte heupspieren (iliopsoas) en gebrek aan beweging (teveel zitten). Onze klinieken
zijn gespecialiseerd in het aanpakken van al deze aspecten. Door alle oorzaken en gevolgen aan
te pakken helpen wij in de meeste gevallen mensen van deze vervelende klachten af en kunnen
mensen weer ongestoord wandelen. Dit doen wij door lokaal de gewrichten te behandelen met
chiropractische technieken zodat de overbelasting verdwijnt, de houding aan te passen zodat de
druk van de gewrichten af gaat en natuurlijk door passende adviezen te geven over hoe verder
om te gaan met de wervelkolom.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze klinieken.

Quiropráctica Calpe 965 875 917 en Quiropráctica Altea 965 841 950
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