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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
Aad Wessling
Ans van Bijsterveld

966 880 409
965 866 128
965 882 173
965 878 814
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 der 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

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 der 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
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen en dus schrijf ik het nog
maar eens;
Wij zijn een gezelligheidsvereniging!
Met dat doel voor ogen is onze vereniging jaren geleden opgericht .
Om het wat preciezer aan te duiden, in 1972. Toen was onze
naam "NSCB" Nederlandsche Sociëteit Costa Blanca, ( je kon
namelijk tijdens het bewind van generaal Franco niet zo maar
een buitenlandse vereniging oprichten, dat was verboden. )
Daarom was de NSCB eerst een soort van informatiecentrum, de burgemeester van
Altea zorgde voor een Aula als ruimte, waar de Sociëteit kon vergaderen.
Na Franco is de Naam snel veranderd in NVCB ( het leek te veel op NSB ) en zijn we
ook meteen een gezelligheidsvereniging geworden.
Vanaf het jaar 1973 werd de aandacht verlegd naar ontspanning, gezelligheid en
vriendschap.We deden spelletjes, knipten kaarten , biljarten etc.
Tegelijkertijd voltrok er zich ook een verandering van Residenten naar Overwinteraars. We zijn als Nederlandstalige vereniging de oudste hier aan de Costa Blanca
en één van de oudste in Spanje. Het is maar dat u het weet!
In onze archieven vond ik een bericht uit een krant van 2009, waar te lezen viel, dat
we toen 36 jaar JONG waren en tussen de 300-400 leden hadden, dat is anno 2015
nog zo. Je zou ons dus wel een echte " surviver " kunnen noemen.
Naast het vele positieve wat uit ons langdurige bestaan voortvloeit, kan er geleidelijk
aan ook iets naar binnen sluipen ,wat we nou juist niet willen.
"Doorgaan met bepaalde dingen omdat het vroeger zo gezellig en leuk was."
Als we er nog eens 43 jaar aan willen vastplakken, moet dátgene wat we te bieden
hebben passen in deze tijd.
We hebben afdelingen en activiteiten, die 30 jaar geleden met groot enthousiasme
bezocht werden, maar in deze snel veranderde tijd gaat de belangstelling ook naar andere dingen uit. Ook de leden anno 2015 zitten anders in elkaar dan die van de begintijd. Die verwachten van ons op onderdelen een ander "assortiment"
Zij arriveren in plaats van met een koffer vol boeken, met 1 klein apparaatje met 5001000 boeken als inhoud, e-reader genoemd. Kaarten worden massaal per mail gemaakt, gekocht en verstuurd. En spelletjes spelen we op de I Pad of de Smartphone.
Senioren worden vanuit allerlei instanties steeds aangemoedigd meer te bewegen, gezonder te eten, het koppie te blijven trainen, via internet te bankieren, en we worden
binnenkort ook verplicht om digitaal belasting aangifte te doen.
Zoals bekend gemaakt tijdens de ALV ligt het daarom in de planning om in het nieuwe seizoen met een aantal nieuwe , eigentijdse activiteiten te starten.
Natuurlijk blijft ons actuele aanbod gewoon bestaan, maar samen met de AvA gaan
we bekijken waar de mogelijkheden anno 2015 voor onze vereniging liggen.
En we houden u hiervan op de hoogte. Op naar de 50 !
Anne Marie
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Mededelingen
Weer een geweldig geslaagd
Theo Muileboom
tournooi.
Wat hebben we geboft met ons jaarlijkse "Theo Muilenboom"jeu de boules toernooi. Zaterdag inktzwarte luchten en
Maandag regen en net de Zondag ertussen prachtig mooi
weer. Ondanks een paar afzeggingen toch met 9 banen kunnen spelen. Na de koffie met een koek van Rie gestart met 2
partijen. Er na een heerlijke lunch en toen krachten verzamelen voor derde en laatste ronde. Om de tijd te doden kwam
er een gekleurde cava en wat hapjes en toen natuurlijk de
lang verwachtte uitslag. Na een spannende barrage was Jan Bes de gelukkige
winnaar en Rie Muilenboom tweede.
Volgens getuigen, na een eerlijke telling,
ondergetekende derde.
Er werd gezellig nog wat gedronken en
nagepraat en gingen we naar huis met
gekleurde wangetjes.
Bedankt allemaal voor de fijne sfeer in
onze Jeu de Boules afdeling.
Elly Schenk Voorzitter JdB.

Jaarlijks etentje van Biljart; heel gezellig!
Zoals elk jaar komen de biljarters met hun
partners gezellig bij elkaar om hun belevenissen te delen.
Het restaurant voor dit jaar werd YA-HO, u
weet wel ―de Japanner‖ vlak bij de NVCB.
Het weer was ook geweldig mooi zodat er
zowel buiten als binnen kon worden gegeten.
Het lekkere eten deed ons denken aan de goede zorgen van onze Gerrit die het hele seizoen
het eten en drinken bij het biljarten heeft verzorgd.
Spontaan werd voor hem een inzameling gehouden als verassing. Ook Flor, Bram en
Leen werden door de voorzitter bedankt voor
het verzorgen van de bar en het onderhouden
van de biljarts. Deze gezellige bijeenkomst
doen we volgend jaar zeker weer!
Aad Wessling

Pilates met Jellie op woensdagochtend van 10 tot 11 uur.

Geef je op voor deze leuke
sportles.
Iedereen kan mee doen in zijn/
haar
eigen tempo. Breng je matje,
handdoek en flesje water mee!
Groetjes, Jellie
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ACTIVITEITEN KALENDER 2015
7 mrt:
8 mrt
11 mrt:
2 mrt:
15 mrt:

Biljarttoernooi
Klaverjas marathon
Ladies Day
Jaarvergadering NVCB
Schilderijententoonstelling

22 mrt:

Bingo. Met soep met stokbrood

29 mrt:
5 apr:
12 apr:
27 apr:

Captainsdinner
Paasbrunch
Pannekoeken
Koningsdag

NVCB-Valentijns-Puzzelrit 2015

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
Foto´s Jellie van Althuis

Daar gaan ze. De 72 deelnemers van de Valentijnsrit. Je hebt er dagen aan gewerkt. De
rit zelf vier keer gereden, gezorgd dat ze koffie in Aitana kunnen krijgen. En dan sta je
daar. Zou het allemaal goed gaan. Ik heb ze gewaarschuwd voor de wielrijders. De snelheid aanpassen.
Dan lijk je net een overbezorgde opa. Dat opa vind ik
wel fijn maar of dat op de club moet….. Maar gelukkig alles is goed gegaan. Geen ongelukken. Schijnbaar
niet al te moeilijke vragen. Toch een paar valkuilen
ingebouwd waardoor er duidelijkheid verschaft werd
omtrent de winnaars. Nou een winnares hadden we.
Dat was dit jaar Marjo
Wolthuis en ook een
winnaar van de poedelprijs en dat was Orne
Feenstra. Beiden natuurlijk van harte. En dan kreeg je
de maaltijd. Vanaf ‘s ochtends 9 uur tot een uur of vier
zijn die mensen in touw geweest om een maaltijd gereed
te krijgen. Aioli en
stokbrood vooraf en
als hoofdmaaltijd Paella en/of Spaghetti met
ijs toe. Jongens zonder
jullie was het nooit zo‘n succes geweest. Martha, Annemieke,Truus, Aad en Sjef, hartstikke bedankt voor
het vele werk dat jullie er in hebben gestoken. En nu
maar op naar Valentijnsrit 2016. Ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien.
Elly en Hugo Schenk
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Mededelingen
NIEUW !!!
NVCB- workshop basiskennis
Fotografie .....start NU !

LEZING TERUGVORDERING
SPAANSE ERFBELASTING

Een tentoonstelling
lijkt ons uiteindelijk
een mooi doel!

Op woensdag 4 maart a.s. om
10.30u geeft mr. Samuel Totays
van FLORES Juridisch Advies een
interessante lezing, Hij behandelt
een Spaanse fiscale therma.
Niet-residente erfgenamen van
een nalatenschap met o.a. een
huis in Spanje moesten altijd de
erfbelasting volgens het nationale
stelsel betalen. Onlangs heeft het
Europese Hof van Justitie die
Spanje veroordeeld wegens onterechte discriminatie tussen residenten en niet-residente erfgenamen. In een groot aantal gevallen
kan men dus geld terugvorderen!
Leden en niet-leden kunnen deze
lezing bijwonen.
Tot woensdag 4 maart a.s..

Aanmelden of informatie op de club of
telefonisch bij:
Jellie van Althuis - 696270084
Pieter Weijers 0031636307231

Met vriendelijke groet,
FLORES Juridisch Advies
FLORES Asesoramiento Jurídico
mr. Samuel C.R. Totays

Individuele en groepsbegeleiding door Jellie
en/of Pieter
Iedere disdag ochtend van 10.00 tot 12.00
uur.
U leert snel betere foto's te maken aan de
hand van opdrachtjes,
waarbij we elkaar helpen.
Onderlinge fotobespreking.
Diverse onderwerpen
en technieken van de
fotografie komen aan
bod.

WAT IS EN DOET EEN LIFE STYLE COACH VOOR U?
In het begin van het seizoen heeft U kennis kunnen maken met Veerle Jacobs, een life style coach.
Wat is en doet een life style coach dacht ik meteen.
Nou er is maar één manier om daar achter te komen, door een gesprek en misschien meerder gesprekken
met haar aan te gaan.
Na onze eerste afspraak, was ik al meteen een stuk wijzer. Het is iemand die probeert U het leven wat makkelijker te maken. En makkelijker in de zin van onze belasting en bagage, die we meezeulen.
Ze leert je er anders mee om te gaan, het te hanteren en er iets mee te doen.
Ze reikt wat handvatten aan, heeft lectuur en geeft vragenlijsten.
Op die manier leer je anders naar jezelf te kijken, anders met anderen om te gaan, en anders te denken. Meer
zelfvertrouwen te kweken.
En dan hoor en zie ik U al denken," Nou daar ben ik veel te oud voor", maar dan heeft U het mis, want wat
is er fijner dan ook je laatste levensdeel nog prettiger te gaan leven.
Je hebt er de tijd voor en je gaat dingen anders en beter zien.
Kortom Veerle, ik heb er veel aan gehad en hoop dat je met vlag en wimpel zult slagen
Annemieke Post
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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
Ladies Day bij de NVCB!

Klaverjas marathon!

Woensdag 11 maart
Aanvang 11.00 uur

De marathon is op 8 maart, om half tien
gaat de deur open en is er koffie.
Om tien uur beginnen we.
De prijs is 10 euro voor leden en 12 euro
voor niet leden, de lunch is inbegrepen!
Inschrijven bij aan de bar of bij Martha
van Hamelsveld.

Toegang 3 euro p.p.
Niet leden 4 euro p.p.
Inclusief koffie.
Er is ook een lunch voor slechts 2
euro meer!

Opgeven aan de bar of bij
Annemieke Post tel:. 642 601 542

29 maart Captains Dinner.
14.00 uur, zaal open vanaf
13.30.
Toegang €7.- niet leden € 8.-
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WWW.ANNEKE.ES
INFO@ANNEKE.ES

Fimme Hornstra
Fysiotherapeut
Colegiado 6820

Inger van Dokkum
Fysiotherapeut
Colegiado 6810

Fysiotherapie, Manuele Therapie, Lymfedrainage,
Bindweefsel massage, Voetreflexologie,
Aromatherapie, Haptonomie en EFT.
C.C. Arabi Plaza,
tel: 965 888 797
C. Tabarca 16 A
email: info@fingerspain.com
03580 Alfaz del Pi
www.fingerspain.com
Spanje
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Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

maart 2015

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
Jeu de boules…… en de kanjers.
Woensdagmiddag 4 februari 2015 , zwaar bewolkt kil en winderig, Volgens mij de
allerkoudste dag die we met z'n allen gehad hebben dit seizoen.
Maar ja de plicht roept, we zijn banenvegers bij de Jeu de Boules afdeling dus zolang
we niet van de baan afregenen gaan we ervoor.
We zeiden maar dapper tegen elkaar toen we afscheid van onze warme kamertje
namen, een beetje wandelen en een frisse neus halen zal ons goed doen, we zijn zo
weer terug.
Maar bij onze banen aangekomen stapten Hugo en Elly net uit hun auto, de deur van
het clubgebouw kon open en wij een beetje bijkomen van de kou.
Met elkaar gelijk de afspraak gemaakt, dat er
Schitterende uitzichten te over!
waarschijnlijk niemand zo stoer zou
zijn om te komen boulen en we dus zo weer
terug naar onze warme huisjes konden.
Helaas daar kwam Jan Bes, een echte Jeu de
Boules liefhebber, maar die zouden we wel
bepraten dat het echt geen doen was.
Nog even de strategie bepalen hoe we dit op
een leuke verantwoorde manier konden doen.
Maar er stopt nog een auto, en wie stappen
daar uit, Ben, met het stoeltje voor Miep onder
zijn arm en Miep met de ballen in haar hand .
En met een blijmoedig gezicht riep Ben" wat zijn er weinig mensen, maar gelukkig
genoeg voor een leuk partijtje" .
De zoon van Hugo en Elly die zich over de club boekhouding had gebogen was ook
naar beneden gekomen, dus inderdaad 8 personen! !!!!
Weg strategie bedenken hoe we Jan weg konden werken, weg met geen zin ,weg te
koud, weg met alle bezwaren.
"BEN" ons oudste Jeu de Boules lid komt Boulen en zijn partner "Miep" komt
vrolijk mee, en tegen zowat HONDERD TACHTIG JAAR durf je toch helemaal niets
meer.
Dus naar buiten en gewoon gezellig Jeu de Boulen. Zoals gewoonlijk spelen "die
twee" de sterren van de hemel, we moesten dus alle zeilen bijzetten om in de buurt te
komen.
Na afloop wij aan de wijn om een beetje warm te worden en weer kregen we een lesje
van de senioren der senioren!!!!
Doe voor ons maar een warme chocomel en daar zaten ze lekker hun handen te
warmen aan de bekers, en wij werden alleen maar kouder met die koude plens in
onze maag.
Diep RESPECT voor ons oudste lid . 93 jaar jazeker! !!!!! en zijn partner, voor een
dame niet netjes om de leeftijd te vermelden maar neem van mij aan dat er heel veel
jaren moeten komen willen wij ook haar leeftijd bereiken! !!!!!!
GEWELDIG, PETJE AF
Agnes

Even pauze voor rust en een praatje.
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tair in het le-

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...
John en Dicky Weller
Dit keer, gewaardeerde lezers en lezeressen, een ―In gesprek met‖ een stel. Wàt zeg
ik? Een echtpaar, sinds vele jaren gelukkig
getrouwd.
Een stel dus. Een apart stel. Ja, een stel
apart. Als U verder leest, zult U dat ongetwijfeld met me eens zijn. En in plaats van
het woord ―apart‖, had ik ook kunnen
schrijven : een opvallend stel of een beweeglijk stel en ook wel, tenslotte, een binnen onze vereniging een super actief stel.
Samen actief op vele fronten binnen onze
NVCB. Voor mij steekt echter één van hun
gezamenlijke activiteiten er torenhoog
boven uit en dat is : hun aandeel in de entertainment.
Ik durf zonder overdrijven te zeggen, dat
zij daar het leeuwenaandeel leveren. Dat
geldt zeker voor de
mannelijke helft van
het stel, die volgens
eigen zeggen tijdens
de zojuist voorbije
entertainmentuitvoeringen in totaal 18
keer optreedt, zowel
een aantal keren als
begeleider alsook een
aantal keren, waarin
hij de hoofdrol vervult.
Intussen hebt U, denk ik, al wel geraden,
met wie ik deze keer het gesprek voer, al
zag U het natuurlijk ook al aan de foto.
Inderdaad, het zijn John en Dicky Weller,
sinds vele jaren al weer woonachtig aan de
Costa Blanca en wel in Polop om, precies te
zijn.
Voor mij maakt hun muzikaal optreden hen
echt tot een echt stel apart. Een heel opvallend fenomeen en mijn eerste vraag is dan
ook : hoe is het zó gekomen?
En John vertelt : ik ben als drummer begonnen en speelde 6 à 7 jaar geleden in een
bandje, o.a. in de jeugdsoos in Ede. (Gld.)
Op 17 jarige leeftijd ging ik als beroepsmili-

ger. Ik ontmoette Dicky en vervolgens
gingen we vanaf toen samen verder.
Dicky zong (en zingt nog). Ze heeft een
betere stem dan ik, aldus de z.g. bescheiden John. Ik zing wel mee, maar
meer op de achtergrond.. Dicky levert
wat het zingen betreft het grootste aandeel. Ze kan goed de wijs houden en zo
vormen wij dus samen het ―DIODUO‖ (zie elders in de tekst hun visitekaartje).
Vanaf 21 jaar stopten ze ermee. Echter
niet voor lang. Het zingen, het muziek
maken vormt en vormde een essentieel
onderdeel van hun leven. En toen ze dus
via de NVCB met de afdeling entertainment in contact kwamen, was hun keuze gauw gemaakt.
John kocht een
gitaar en speelde naar hartelust, afgewisseld met z‘n
harmonicaspel,
altijd daarbij
begeleid door
de zang van
Dicky. Een
bijzonder stel,
dus, maar ook
een sympathiek stel, geliefd bij velen, mede door
hun muzikaal optredens.
Ook speelden ze zich in de picture bij
vele verenigingen. En als ze niet worden
gevraagd, zorgt John er zelf wel voor,
dat daar verandering in komt.
Wat dat betreft is de HEMA in Wageningen een prachtig verhaal en een schitterend voorbeeld van Johns lef/durf :
John en Dicky genoten van hun ontbijt
bij de HEMA in Wageningen, alsook
van de mooie inrichting van het desbetreffende winkelpand. Maar, zo richt
John zich tot de chef, het is hier wel erg
stil.
Vervolg op blz.19
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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)

Ja, aldus de chef, een beetje muziek zou
wel wat meer leven in de brouwerij brengen, maar ja, hoe kom je aan muziek? En
dat was natuurlijk hét kolfje naar Johns
hand. Hij reageerde dan ook prompt met :
nou, daar kunnen wij wel voor zorgen. En
aldus geschiedde, met als gevolg, dat telkens als ze in Nederland zijn, ze er elke
woensdagmorgen een optreden verzorgen.
En zo zou ik nog wel een aantal voorbeelden kunnen noemen van Johns initiatiefrijke houding en van zijn kwaliteiten .
Daarbij doel ik niet alleen op zijn muzikale kwaliteiten, maar ook op die van :
de man met een handelsgeest. De man
die, waar het ook over gaat, zijn waar
prima kan verkopen.
En wat dat verkopen betreft : ook Dicky
blijft hierbij niet achter. Toen er van
Spanje nog geen sprake was, was ze als
verkoopster werkzaam in een gerenommeerde modezaak in Ede, dertig jaar
lang. Ze was er een zéér gewaardeerde en
deskundige kracht. Ze haalde textielbrevetten en volgde op modegebied allerlei
cursussen, met zoals gezegd, als gevolg,
dat ze wist waarover ze sprak.
Aan John carrière in het leger kwam op
een gegeven moment abrupt een einde.
Hij zou moeten worden uitgezonden naar
het voormalig Joegoslavië en dat zag hij
totaal niet zitten. Samen togen ze naar
Den Haag, naar het Ministerie van Defensie om hen ervan te overtuigen dat John
naar Joegoslavië sturen een slechte zaak
was. Gemakkelijk ging dat niet. Beide
partijen bleven op hun standpunt staan
met als gevolg, dat John op 44 jarige
leeftijd de militaire dienst verliet.
Een hele principiële stap, waar moed en
durf voor nodig was.
Natuurlijk moest er brood op de plank
komen. En daar had slimme Johnny , met
vooruitziende blik, wel voor gezorgd.
Ze hadden geleidelijk aan
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mogelijkheden benut om genoemde huizen te verhuren. Bovendien hadden ze
ook op de aandelenmarkt hun zaakjes
prima geregeld. En zó was John langzamerhand tijdens zijn militaire loopbaan
zéér actief, niet alleen met het verhuren
van, maar tegelijkertijd wist hij, samen
met Dicky, allerlei reisjes te organiseren
via zijn vele, vele contacten, zowel in het
leger van hoge rang tot Jan Soldaat, alsook in de burgermaatschappij.
Ja, ja, die John dat is me d‘r eentje, om
met Toon Hermans te spreken. Zéér vaardig in het leggen van contacten. Zijn
Spaans is, om het aardig te zeggen, niet
van de geweldige, maar voor John is dat
geen beletsel om ook hier in Spanje allerlei met gezag beklede figuren aan te
spreken. En of het nou een vriendelijke
Policia Local is, of een streng ogende
Guardia Civil, een wethouder of de burgemeester van La Nucía, voor John geen
probleem. Hij stapt er op af. Hij vertelt
ze b.v. over zijn Nederlandse loopbaan
een indrukwekkend verhaal en zoals al
eens gebeurde, de dreigende boete door
de Guardia Civil gaat aan John voorbij.
―Collega‘s onder elkaar‖ aldus John.
Inmiddels kwam ook voor hen Spanje in
beeld. Via hun vakanties op de Canarische eilanden hadden ze indirect ook met
Spanje kennis gemaakt, het heerlijke
klimaat, ook dààr en zo kwamen ze dus
tot de conclusie : dat kunnen we niet
meer missen. Ze verkochten hun huis in
Bennekom en kochten een prachtig chalet op een camping in Nederland en vertrokken naar Spanje, beiden 51 jaar oud.
Het warme klimaat was, evenals op de
Canarische eilanden, ook hier goed voor
de gezondheid van Dicky, die last van
artrose had gekregen.
Regelmatig keren ze terug naar Nederland. Soms ook om voor een breed opgebouwde klantenkring de belastingpapieren in te vullen. Ook op dat gebied bekwaamde Johnny zich, evenals t.a.v.
Vervolg op blz.20
―Verzekeringen‖.
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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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Een man met vele kwaliteiten. En één ervan mag hier zeker niet onvermeld blijven : zijn spiedend oog, of, misschien
mooier gezegd, zijn observatiekwaliteiten.
Voor hen die Johnny kennen is deze constatering niet verrassend. Zij weten n.l.
wel, dat hij zijn laatste jaren als beroepsmilitair bij de geheime inlichtingendienst
werkte. John ziet dan ook alles. Weinig tot
niets ontgaat hem.
Persoonlijk kan ik daar vele voorbeelden
van noemen, maar laat ik me tot één voorbeeld beperken :
Zoals U misschien ook bekend, is John
ook een geweldige hardloper. In zijn jonge
jaren behoorde hij tot de Nederlandse subtop. Loopt hij in de week alleen, sinds
jaren rent hij ‗s zondags o.l.v. een veteraan hardloper , wiens naam we niet mogen noemen, omdat hij Joop Robbe heet,
langs de boulevard in Altea.
Tijdens dus één van die zondagochtendentrainingen observeert Johnny een auto,
waarin drie inzittenden. Hun gedrag komt
hem verdacht voor. Hij belt de Guardia
Civil en even later worden ze door de
Spaanse politie in de boeien geslagen en
afgevoerd, John glimlachend achterlatend.
U merkt het, goede lezers en lezeressen, over
dit stel raak je niet uitverteld.
En dan heb ik het nog
niet gehad over hun
vele optredens,. Regelmatig verzorgen ze met
hun zang, gitaar en harmonica optredens o.a. bij Ciudad Patricia,
Montebello en sinds kort ook in ―Club
Social‖in Polop, 200 m verwijderd van
hun huis.
Dat dus in Spanje. Maar tijdens hun verblijf in de zomermaanden in Bennekom,
zijn er ook optredens, zoals vermeld bij de
HEMA, tijdens de Heideweekfeesten, eind
augustus in het centrum van Bennekom en,
last but not least, vermaken ze in Ede in
een instelling voor na/schoolse opvang de
kinderen met hun gezamenlijk gezongen
kinderliedjes.
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Een stel apart. Heb ik teveel gezegd? Ik
denk van niet.
U kent misschien ook hun wandelactiviteiten? (= niet kuieren) Elke zaterdagmorgen een wandeling. Een grandioos
succes voor deze twee, die er ieder een
eigen aandeel in hebben. Dicky zorgt
voor het totaalgebeuren en John heeft z‘n
regels en bereidt de wandelingen pico
bello voor, zodat hij de deelnemers allerlei zeer nuttige en interessante informatie
kan verschaffen tijdens de wandelingen.
Het deelnemersaantal stijgt per week.
Qua moeilijkheidsgraad variëren de wandelingen. Lichte wisselen af met meer
intensieve en af en toe is er ook een zéér
pittige bij. Voor elk wat wils.
Een man met een conditie om U tegen te
zeggen. Een ideale man? Bijna, want al is
z‘n babbel groot, het hartje is klein.
Maar dàn is er voor de goede, opvallende
en populaire John ―zijn‖Dicky inderdaad
z‘n steun en toeverlaat.
Kende U hen al? Hopelijk nu een beetje
beter.
Kende U hen nog niet?
Dan nu in elk geval.
En voor U allen en
iedereen :
Wilt U gebruikmaken
van hun creatieve mogelijkheden, dan verwijs ik U graag naar
hun visitekaartje dat U
ergens in deze tekst
zult kunnen terugvinden.
En voor mij persoonlijk :
John en Dicky, bedankt voor jullie trouw
en hulp
Altijd en nu vooral in voor ons moeilijke
tijden.
John en Dicky, bedankt voor dit gesprek.
Joop Robbe
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Ik las in EL PAÏS.
heeft, dat als we spreken over
Ik las; over autisme
―communiceren‖, de autist alleen maart
Laat ik om te beginnen zeggen, dat ik
totaal geen deskundige ben voor wat
betreft het fenomeen autisme.
Wél wil ik hier meteen graag aan toevoegen, dat artikelen over dit onderwerp
steeds mijn aandacht trekken. Voor het
waarom daarvan heb ik geen verklaring,
maar je hoeft toch ook niet alles te kunnen verklaren?!

hoeft te communiceren met de robot.
Een onderzoek, verricht door Enrico Piaggo van de universiteit van Pisa (It.) in
samenwerking met ―La Escuela Normal
Superieur‖ in Parijs, onder supervisie van
het Europees projekt EASEL heeft zich
gesprecialiseerd in ―Robótica humanoide‖
- te vertalen als : op mensen lijkende, als
mensen reagerende robots.

Maar goed, dit keer werd mijn aandacht
dus getrokken door een artikel in El Païs
dd 17 januari j.l., met als titel :
-Computers als meesters voor autistische
kinderen
Het artikel begint direct met , volgens mij, hét probleem van ieder
diep autistisch kind te formuleren : ―Een autistisch kind begrijpt
geen glimlach.
Evenmin weet het de situatie te
hanteren, waarin sprake is van
droefheid. Ofterwijl : een autistisch kind weet geen raad met
situaties waarin emoties worden
getoond. En misschien geef ik de
mening van de schrijver van het
artikel nóg beter weer door te zeggen :
Een diep autisch kind heeft problemen met communiceren als het
over emoties gaat.

Het experiment met de ―menselijke ― robot is ontwikkeld middels een groep van
20 autistische kinderen. Het doel van de
onderzoekers was niet om dit probleem
bij autistische kinderen totaal op te lossen.
Wél was het hun bedoeling om de kinde-

Maar waar de autist vaak wél
goed in is, aldus het artikel, is in
wiskunde. (un niño autista puede ser un
excelente matematico‖. Vandaar dat men
het middel van de robot hierbij heeft ingeschakeld om te trachten het autistisch
kind beter te kunnen laten communiceren
als het over emoties gaat.
Het probleem bij de robot is echter weer
wel, dat de autist een menselijk gelaat
nodig heeft, waarin dus sprake is van
gevoel, terwijl de robot anderzijds het
voordeel
Pagina 22

ren op z‘n minst emoties te laten herkennen, hetgeen voor de autist bij mensen nu
juist het probleem is.
Want door een menselijk individu wordt
de autist door allerlei bijkomende factoren
gehinderd, terwijl deze factoren bij de robot dus ontbreken., aldus Daniele Mazzei,
één van de onderzoekers die dit project
presenteerden op een congres in Madrid—
onder de titel :‖Robótica Humanoïde‖
Middels de menselijke robot (een robot
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met menselijke trekken) vertoonden de
onderzoekers het beeld van ―een glimlach‖- in verscheidene variaties en legden vervolgens aan de kinderen uit :
Kijk, dat is een glimlach‖ De onderzoekers hoopten zó, dat de deelnemende
kinderen met hun (prima functionerend )
verstand (hun kenvermogen) , ook tot de
conclusie zouden kunnen komen : oh, dat
is nou een glimlach en zó breng ik die
tot stand. En vervolgens hoopten de onderzoekers, dat de kinderen ook in hun
dagelijks leven de glimlach zouden herkennen,
En als dat niet gebeurde, dan zou de als
glimlach bedoelde uiting van iemand
door de autist zelfs als een bedreiging
kunnen worden opgevat, aldus de onderzoekers.
Het is de bedoeling van de onderzoekers
om dit effect van herkenning van de
glimlach ook kan worden gerealiseerd
middels de tablet en zelfs via de móvil.
Dit vanwege het feit, dat deze in het dagelijks leven ook door kinderen gemakkelijker hanteerbaar zijn.
Opmerkelijk in het projekt is verder, dat
gebruik van een vrouwelijke robot niet
toevallig is. ―We gebruiken een vrouwelijke robot, omdat de in autisme gespecialiseerde therapeuten overwegend vrouwen moeten zijn, want, zo spreken zij uit
ervaring, de vrouwelijke figuur wordt
door het autistisch kind gemakkelijker
geaccepteerd. (NB : het vrouwelijke in de
mens wordt o.a. gekenmerkt door een
sterker invoelingsvermogen dan het mannelijke in de mens.)
De onderzoekers geven aan, dat dit onderzoek slechts de eerste schreden zijn op
deze moeilijke weg. ―We hopen in de
toekomst erin te slagen méér emoties via
de menselijke robot te kunnen ontwikkelen om vervolgens de kinderen met een
autistische aandoening verder te kunnen
helpen bij het herkennen en tonen
van emoties, alsmede hun communicatiecapaciteiten verder te stimuleren en te
ontwikkelen.
Joop Robbe
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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

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.

Aanwinsten bibliotheek

Romans.
Blum. J.
Het familieportret.
Bossenbroek. M. De Boeren Oorlog.
Carre. le J.
De toegewijde tuinier.
Eynden v.d. S.
Gooische vrouwen.
Figueras. M.
Het lied van leven
en dood.
Thrillers.
Child. lee.
Buitenwacht.
Ellis. R.
Dodelijk bemind.
Escober.
Overkill.
Lehane. D.
Verloren dochter.
Neuhaus. N.
Diepe wonden.
Sociaal/politiek.
Clinton. Hillary.
Mijn visie.
.........................
Met dank aan de gulle gevers en geefsters.
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Een persoonlijk verhaal, door Jan van den Heiligenberg, Slot.

Wie ben ik?
Hij wapperde er overdreven mee blies er nog een keer over, en overhandigde mij het, in
een open envelop. Schudde me de hand en vertelde me met vriendelijke trouwe honden
ogen, we zijn met u klaar, u kunt gaan. Eenmaal buiten opende ik de envelop haalde het
briefje met de rode stempel er uit en las met enige verbazing afgekeurd op alle fronten.
Aan de ene kant was ik teleurgesteld het avontuur lokte me wel, De geluiden en de geur
van de tropen waarover verteld werd door de mensen die daar vandaan kwamen de Indiėgangers waren altijd vol met mooie en romantische verhalen waarbij ze dan dromerig voor
zich uit starend naar hun verleden keken waardoor ik daar ook wel eens wilde kijken. Maar
goed neus dicht knijpen bloed doorslikken en doorgaan, nu kon ik verder met mezelf, in de
winter van 1959-60 vroor het dat het kraakte en we kregen een hele lange vorstverlet. Van
Kerst tot Pasen. In die winter haalde ik met hulp van onze melkboer mijn middenstand
diploma. Geen idee waarvoor. Maar mijn broer vertelde me dat, dat zinnig was. Alles om
mij heen was spannend. Ik voelde dat ik groeide. Ik deed daarna een MBO opleiding. In de
weekeinde ging ik stappen met mijn vrienden de wereld was van ons en de toekomst ook
ik was de gelukkigste mens ter wereld. Ondertussen stelde ik onbewust weer mezelf de
vraag over de zin van alles. Een erg gewilde filosofische vraag tegenwoordig, die door filosofen nooit concreet beantwoord wordt, want filosofen houden niet van concrete vragen
en zeker niet van concrete antwoorden. En op de vraag waarvoor weet niemand een zinnig antwoord te geven, En ik ben van de concrete vragen en antwoorden. Ik herinner me
de eerste vraag van de catechismus die wij leerde op lagere school waartoe zijn wij op
aarde evenzo een zinloze vraag. Met een vaag antwoord dat luide. Om te dienen en straks
gelukkig te worden. Voor het gemak laat ik het woord God voor het woord dienen even
weg. Zo lust ik er nog wel een dacht ik dan. Straks gelukkig, In het hiernamaals. Maar bij
nader inzien is dit antwoord zo geweldig en eigenlijk heel treffend, ja ik moest er wel over
nadenken het is eigenlijk heel concreet. We doen niet anders dan dienen kijk maar om je
heen. Vaders en Moeders die lopen te zorgen voor hun kroost. Kinderen die zorgen voor
hun ouders. Kijk naar al die vrijwilligers die hele mooie dingen doen. In de natuur vooral in
het voorjaar zien we het zelfde onder de dieren. Iedereen die bezig is, zijn meestal aan het
dienen. Allemaal zijn we constant bezig voor morgen voor de kinderen voor je omgeving.
Kinderen van nu zijn niet anders dan voor morgen. En wat vertellen ze allemaal, dat dienen ze gelukkig maakt. Nee dat vertellen ze niet want de meesten beseffen het niet. We
beseffen het pas als het voorbij is. We zijn gewoon allemaal onderweg. We herinneren ons
het verleden met een glimlach. Zoals de Indiėgangers naar hun herkomst, hun verleden
keken. Wie ben ik is inderdaad niets anders dan het product van een omstandigheid, en
heeft de natuurlijke opdracht het in stand houden van onze soort. Dus daar sta ik dan, als
product van deze omstandigheid. En daar moet ik het mee doen en mezelf accepteren
zoals ik ben. Blijven zoeken naar het waarom dat maakt het leven eigenlijk spannend, vooral kijken wat mijn taak daarin is. Je niet afvragen dat alles zo zinloos is. Niet zoeken naar
wat er niet is. Gelukkig de mens die vergeten kan wat niet te verwezenlijken is. We zijn
gewoon allemaal gezellig onderweg naar het einde zo simpel is het, En besef het goed met
elkaar onderweg zijn is belangrijk, niet de bestemming, dat schijnt maar een dooie boel te
zijn. Ik vind mezelf zo onvolmaakt als het maar zijn kan. ik weet nog zo weinig en er is nog
zoveel meer waar ik naar moet kijken, over lezen, en moet leren, de bestemming is nog
zover weg in mijn hoofd. En dat is dan mijn antwoord op de vraag wie ben ik. Een beter
antwoord Kan ik U niet geven. Einde
Is geschreven door jan van den Heiligenberg 15 september 2014
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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
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www.eurocarslanucia.com

E-mail: info@la-alegria.es
Website: www.la-alegria.es
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Entertaiment

SHOWTIME !!
Als u dit leest is de jaarlijkse 3-daagse show weer voorbij.
Vrijdagavond, Zaterdagavond en Zondagmiddag genoten weer velen onder u van de geboden acts.
Ik wil voor u een tip oplichten van de sluier hoe dit
allemaal tot stand komt en wat er allemaal bij komt
kijken voor de show echt op poten staat.
Tegen half October komen de deelnemers op afspraak
weer voor het eerst bij elkaar om van gedachten te wisselen over het nieuw op te zetten programma.
Eerst wordt er natuurlijk stilgestaan bij de mensen die
er om een of andere reden niet meer bij kunnen of willen zijn.
Zoals onze sympathieke Vlaamse deelnemer Bob, laten
we Cor niet vergeten en Ellen en Miep, die het gordijn
bediende.
Maar laten we nog even terugkeren naar de eerste vergadering half October als iedere deelnemer geacht
wordt zijn of haar nummer(s) te presenteren en u zult
begrijpen dat deze eerste aanzet tot het opzetten van
een nieuwe show nog tamelijk chaotisch kan verlopen.
Als je het nog nooit hebt meegemaakt dan ga je al
gauw denken dat er niet veel goeds uit een dergelijk
"Durcheinander" kan voortkomen.
Maar zie, het wonder geschiedt want na een paar verdere bijeenkomsten op Maandagmiddag ontstaat er al snel een raamwerk waaraan de show kan worden opgehangen en na
vele malen grondig oefenen volgt een eerste voorlopige indeling in zogenaamde kaders.
De kaders vormen de drie delen waaruit de show is opgebouwd.
Wat erg belangrijk is zijn de introductienummers van ieder kader.
Dit jaar had Martin het idee om de introductie te brengen als Mexicaanse groep die welbekende nummers spelen zoals Clavelitos en Cielito lindo.
Dat zijn Spaanstalige nummers die zó bekend zijn dat het refrein door iedereen kan worden meegezongen in de vorm van aaaiaaaiaaijaaaiii.
Het derde en laatste kader werd geopend met Les Compagnons de la Chanson met: Le
Mexicain.
John speelt hierin de slaperige hoofdrol en moest steeds door Bas uit zijn sluimer worden
gewekt.
Bij die eerste Maandag-bijeenkomsten worden keuzes gemaakt om te zien of de nummers
voldoende niveau hebben en of ze uitvoerbaar zijn op het kleine toneel.

Vervolg op blz. 30
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het Internet geraadpleegd en You tube bekeken in de hoop op goud te stuiten.
U zult overigens wel begrijpen dat er tijdens het repeteren ook heel wat door ons wordt
afgelachen.
Toch is het ook zo dat af en toe een kritische opmerking ervoor moet zorgen dat alle deelnemers goed bij de les blijven en hun nummer(s) nog wat moeten bijschaven.
Zo ontstaat langzaam maar zeker het door ons allemaal gewenste niveau waar we trots op
kunnen zijn.
Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van Frank die geassisteerd wordt door Agnes en Jannie.
Hierboven heb ik al vermeld dat er enige deelnemers hun medewerking hebben beëindigd
maar daar staat tegenover dat we drie nieuwe deelnemers
hebben gevonden zoals Marlene die voor het tweede
jaar deelneemt en eveneens Marie-Louise en Ad
Vogel
Dit brengt mij overigens bij een verzoek aan u allen.
Indien u zich geroepen of aangetrokken voelt tot
meedoen in een of andere vorm aarzel dan niet en
neem contact op met een van ons.
U kunt vrijblijvend eens met ons overleggen hoe u
uw deelname aan de show ziet en wat uw ideeën
zijn.
Martin Hamers

RESTAURANT D’ELS ARTISTES
Elke dag geopend vanaf

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

13.00 uur.
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

Alles in zéér hoge kwaliteit vlees en vis

€ 15incl. wijn, brood en aioli.
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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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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

Tandarts Jeroen van Nikkelen Kuijper en assistente
Norma heten u van harte welkom

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

URGENCIAS

639 444 433

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

avanbergeyk@hotmail.com

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

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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Speciale campagnes ter bevordering vroegtijdige ontdekking

Hospital Clinica Benidorm viert het 'Jaar van de Preventie'
Voor Hospital Clinica Benidorm
(HCB) is 2015 het 'Jaar van de Preventie'. Men is reeds gestart met de eerste
bewustwordingscampagne,gericht op
het vroegtijdig ontdekken van verhoogd risico op hersenbloeding en
hartinfarct.
Tot de doelgroep behoren patiënten en
leden van diverse clubs en verenigingen; zowel van Spaanse als van buitenlandse afkomst. In de loop van het jaar
zal HCB diverse campagnes lanceren,
elk met een specifiek thema en een op
maat gemaakt medisch programma
gericht op preventie.
Het Jaar van de Preventie concentreert
zich op medische specialismen en ziektebeelden waarvoor geldt dat vroegtijdige
diagnose fundamenteel is voor preventie.
De eerste campagne informeert over de
belangrijkste oorzaken van een hersenbloeding enerzijds en hartinfarct anderzijds en hoe vroege symptomen te herkennen zijn. Er zal ook een campagne
komen over preventie op gynaecologisch
gebied met gerichte onderzoeken tegen
gereduceerde tarieven. Onder de naam
'HCB zorgt voor uw botten' wordt speciale aandacht besteed aan de zorg voor
botten en de constatering van osteoporose
en het jaar wordt besloten met speciale
acties op het gebied van voorkoming van
kanker.
Algemeen directeur van HCB, doctor
Ana Paz, vertelt dat de campagnes nuttige informatie en eenvoudige uitleg over
bepaaleg over bepaalde aandoeningen
bieden. Zo wordt gestreefd naar het eerder ontdekken ervan, waarmee erger kan

kan worden voorkomen.
Voor de nu gelanceerde campagne is
eigen voorlichtingsmateriaalontwikkeld,
een foldertje dat makkelijk in de portemonnee gestopt of op de koelkast
geplakt kan worden als geheugensteuntje.
Hierin komt het FAST protocol aan bod;
middels eenvoudige tekeningen worden
de belangrijkste symptomen van een hersenbloeding en hartinfarct geschetst en
instructies over hoe te handelen in geval
van nood.
Ook zullen er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden worden bij clubs, verenigingen en buitenlandse gezelschappen in
de Marina Baixa en Marina Alta die
daarin geïnteresseerd zijn. Afdelingshoofd Dr. Ruiz Nodar benadrukt het belang van het (her)kennen van de indicatoren.
Ongeveer de helft van de patiënten die
een hersenbloeding of hartinfarct krijgt,
vertoont vóórdat het gebeurt, bepaalde
symptomen. Ook de eerste minuten na
een bloeding of infarct zijn van levensbelang, indien men snel en adequaat handelt is het overlevingspercentage maar
liefst 95%.
Dr. Francisco Mira, neuroloog en verbonden aan het 24-uurs infarctcentrum,
vertelt: 'Een hartinfarct is de eerste
doodsoorzaak onder vrouwen in Spanje
en de tweede onder mannen en het eerste
wat men constateert is de onbekendheid
hierover onder de bevolking in het algemeen en de risicogroepen in het bijzonder. Vandaar deze campagne die gericht
is op het bereiken van een grote bewustwording´.
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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
GYNAECOASSISTANT RADIOLO-

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?

Tel. 96 686 41 69
C. Albir Center Loc. 12
C/ San Javier 11 - El
Albir

Hier kunt u ons
vinden:

Dagelijkse verse
soep
Eigen gemaakte
slaatjes
Verse vleeswaren
Fijne vleeswaren
Kazen
En Belgische als
zowel Nederlandse
producten
Zelfbereide soep
Vleespakketten voor
5 dagen met gratis
1/2 ltr. zelfbereide
soep.
Extra aanbieding:
bij aankoop 500 gr.
gehakt 200 gram
gratis!

Met een botdichtheidsmeting wordt er gezocht naar osteopenie en osteoporose.
Nee, zowel mannen
vrouwenvrouwen
lopen risico
Lopenalsalleen
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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Computernieuws
In de wolken.
Ik ben in de wolken, neen, niet lijfelijk
maar wel op computergebied. Ik leg je
graag uit waarom dit
zo is.
Computerbladen staan
terecht vol met adviezen om vooral al je
waardevolle gegevens
te "back uppen". En
dat is in feite een
saaie bezigheid want
je computer doet het
werk en jij kunt intussen niets met dat apparaat doen. Velen doen dit soort werk 's
nachts maar, hoor ik al zeggen, dat kost
stroom.
Gelukkig is er een alternatief om toch met
je computer bezig te zijn én die waardevolle gegevens van je ergens vast te hebben om, in noodsituatie, weer terug te
kunnen halen.
Die mogelijkheid heet "in the Cloud".
"Ergens", vaak in Amerika worden dan
die belangrijke gegevens op speciale computers, servers
genaamd, opgeslagen. Als jouw
computer dan op
een moment
geen zin meer
heeft om jou
nog langer te
dienen dan zijn
je foto's, de gescande verzekeringspapieren of
je correspondentie niet verloren. Je hebt ze immers "in the
Cloud" opgeslagen.

De grote softwarefabrikanten proberen
hun klanten vast te houden met ruimte
"in the Cloud". Zo
biedt Microsoft 15 GB
ruimte (OneDrive),
Google (Google Drive)
15 GB en iCloud 5 GB
(Apple), Dropbox 2
GB en Box 10 GB.
Maar er bestaan er nog
veel meer.
Voor ál je foto's en
video's is dit misschien
te weinig maar met een
beetje "shoppen" kun je toch alles kwijt.
Hoe, nou door bij OneDrive je foto's te
stallen, bij je correspondentie te gaan
naar Dropbox etc.
Let wel, vaak hebben die gratis opslagdiensten voorwaarden gesteld en is het
verstandig dat even na te trekken. Een
interessante site daarvoor is op nutech.nl te vinden. De link is:
www.nutech.nl/internet/3751624/zescloudopslagdiensten-groter-uitgebreider
-of-veiliger.html.
Uiteraard zijn er ook betaalde opslagplaatsen (in the Cloud-opslagplekken)
die je voor een jaarlijks bedrag ruimte
bieden. En die heb ik voor mijzelf, oh
neen, voor ónszelf en die paar euro's
heb ik er graag voor over.
Daarom voel ik mij zo "in de wolken"
en ik geef dit je graag ter navolging.
Waar dat moet zijn? Er zijn er zo veel
dat je écht zelf kiezen moet.
De ComputerAfdeling wil je best wat
adviseren, maar beslissen doe jijzelf.
Wim Heijnen.
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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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(ingezonden bericht)

U moet er maar mee leren leven!
Wij merken dat we heel vaak mensen in de kliniek krijgen die hebben gehoord, dat ze met een bepaalde
klacht “moeten leren leven”. De meest voorkomende
reden dat deze patiënten met hun klachten moeten blijven rondlopen wordt meestal verweten aan ouderdom,
slijtage, artrose, “waarschijnlijk” fibromyalgie of een andere vage diagnose. Onze ervaring is echter dat er in
veel gevallen bij deze enorme groep mensen nooit een
gedegen lichamelijk onderzoek is gedaan. Het is namelijk NIET zo, dat als er artrose in bijvoorbeeld de rug
aanwezig is, dit ook de reden van rugklachten is. Dat zou betekenen dat iedereen met artrose in de
rug klachten zou moeten hebben en dat is zeker niet zo. De oorzaak van klachten in de wervelkolom, rug en nek, ligt vaak in een combinatie van factoren. Deze factoren zijn meestal een belastende houding en dwangstanden in de gewrichten van de wervelkolom die gewrichtsirritaties veroorzaken. Natuurlijk is het wel zo, dat artrose/slijtage de rug wat kwetsbaarder maakt, maar zeker niet
onbehandelbaar. Door de werkelijke oorzaak van deze klachten aan te pakken is het mogelijk
klachten die vaak al jaren aanwezig zijn te verhelpen. Dit betekent dat we zorgen dat de wervelkolom optimaal functioneert, de houding wordt verbeterd, eventuele afwijkingen in de voeten worden
verholpen, zwakheden worden getraind, overbelaste delen worden ontzien en er wordt gekeken of
met vitaminen en/of mineralen bepaalde klachten kunnen worden opgelost. Deze complete, vaak
multidisiplinaire, aanpak zorgt ervoor dat wij mensen die al jarenlang een bepaalde klacht hebben
goed kunnen helpen.
De meest voorkomende klachten die vaak al jaren aanwezig zijn lage rugklachten. Deze klachten
zijn meestal ´s morgens meer aanwezig, verergeren bij lang stilstaan / zitten en slenteren en op de
buik liggen is niet mogelijk. Mogelijkerwijs is er ook sprake van uitstraling naar de benen. Op een
röntgenfoto bij deze klachten is bijna altijd slijtage van de rug te zien. Dit wordt bij ons door de
patiënt vaak uitgelegd dat er geen ruimte meer tussen de wervels zit en dat dit de reden is van de
chronische klachten en dat daar niets meer aan te doen is. Feit is natuurlijk dat de slijtage niet
verholpen kan worden, maar de pijnklachten die aanwezig zijn wel. De aanwezige slijtage is bijna
NOOIT de oorzaak van de klachten. In dit geval worden de klachten 9 van de 10 keer veroorzaakt
door een (te) holle rug, bekkenscheefstand en verkorte heupspieren. Daardoor worden de ruggewrichten constant overbelast en ontstaan er pijnklachten. De slijtage is juist het gevolg van de beschreven overbelasting. Door al deze aspecten en vaak nog meerdere te behandelen zien wij dat
de klachten verdwijnen of in ieder geval dusdanig verminderen dat een normaal actief leven mogelijk is.
Dit geldt ongeveer hetzelfde voor nekklachten. Een stijve pijnlijke nek wordt vrijwel nooit door slijtage, artrose of oudere leeftijd veroorzaakt en is perfect te behandelen.
Wij hebben ons in onze kliniek gespecialiseerd in het behandelen van deze langdurig aanwezige
klachten. Wij onderzoeken uw klacht op elke mogelijke oorzaak en pakken deze, indien nodig multi
-disciplinair, uitgebreid aan om de klachten te doen verdwijnen. Uiteraard beoordelen we daarbij
ook eventuele röntgenfoto´s en scans om een zo volledig mogelijk behandelplan te komen

Quiropráctica Calpe 965 875 917 en Quiropráctica Altea 965 841 950
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