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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
Vacant

696 763 587

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.

Betty Lieferink

Tel: 685 788 786

penningmeesternvcb@gmail.com

Lid (2e pennm)

Frank van der Swaluw

Tel: 965 894 864

franke_nw_anna@hotmail.com

Lid tot 10-4-2015

Sjef van Hamelsfeld

Voorz.)
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Van de Voorzitter
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit verenigingsjaar.
Gelukkig voor onze vereniging kunnen we aan het eind van het seizoen afsluiten
met de zekerheid dat we in "ons" gebouw kunnen blijven zitten, zodat we in
September met plezier weer van start kunnen gaan.
In dit seizoen hebben we veel nieuwe en ook jongere leden gekregen.
Die met nieuwe en frisse ideeën komen en tevens actief deelnemen aan het verenigingsleven. Dat is fijn om te zien.
Veel oudere leden hebben vaak langdurig veel tijd en inzet besteed aan het verenigingsleven en hebben een sporen dus wel verdient.
Een aantal afdelingen floreren enorm, de biljarters hebben een record verbroken
en ook de Jeu de Boule kan gelukkig zijn met de interesse voor het spel. Natuurlijk is er meer en licht ik er
alleen deze uit omdat dit echt opvalt.
Zaterdag 21-3-2015 hebben we in ons gebouw voor het eerst een middag gehad waarvoor alle vrijwilligers
uitgenodigd waren. Sinds ons bestaan is er bij mijn weten nog nooit een gelegenheid geweest, waarin zo'n
speciale middag is gehouden.
Blijkbaar werd er in het verleden niet over zoiets gedacht. Dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat
iedereen het de gewoonste zaak van de wereld vond lid van een vereniging te zijn en het vanzelfsprekend
vond daarin een taak op zich te nemen.
In een vereniging werd er van je verwacht dat je bepaalde taken deed. Onze generatie is grotendeels opgegroeid in het No Nonsens tijdperk. Onder het motto 'Je doet gewoon je plicht '.
En iedereen was toen ook lid van een of andere vereniging, dat is verandert maar b.v.
In sportverenigingen is het nog heel normaal dat er gerouleerd wordt, niet alleen door leden maar ook door
ouders van jeugdleden.
De samenleving is sinds die tijd veranderd.
Veel mensen werken samen, na werktijd willen ze doen waar ze zelf zin in hebben en hun kinderen leiden een
druk bestaan met veel wensen. Diegenen die wel inzetten, wilden dat vaak op hun eigen condities, meedoen
was niet altijd vanzelfsprekend meer.
Daarbij kwam er nog verschuiving van een vaste taak naar zo af en toe eens wat willen doen als het zo uit
kwam, o.a. door deze veranderingen kwam er schaarste aan hulp, vooral bij grote organisaties en clubs.
Om dit in te vullen en steeds weer mensen te vinden, zijn grotere vrijwilligers-organisaties begonnen om,
meestal eens per jaar een moment te vinden al de vrijwillige mensen eens in het zonnetje te zetten. Bij veel
jongeren zie je overigens het omgekeerde weer gebeuren, maar niet in verenigingsverband.
Ook wij, als bestuur, liepen al een jaartje met het idee rond zo'n middag te organiseren, maar met denken
alleen kom je er niet. Daarom zijn onze vrijwilligers dus de 21' uitgenodigd.
Voordat velen eind Maart weer zouden vertrekken wilden we eens nadrukkelijk zeggen dat we blij zijn met
deze inzet , dat we waarderen dat leden tijd en inzet geven hier In de vereniging.
Bij sommigen wordt dat voor het voetlicht gedaan , maar de meesten gaan rustig hun gang, bescheiden doen
ze waar ze voor staan.
Vaak al vele jaren achter elkaar en meestal van groot belang.
Wij hebben er veel waardering voor, maar vergeet niet, uw inbreng is grotendeels voor al die leden, die bij
ons horen, die lid zijn om allerlei uiteen lopende redenen.
Alles wat we maar kunnen bedenken wordt hier door iemand hier gedaan.
En achter de meeste vrijwilligers staat een partner, en die is min of meer onvrijwillig, vrijwilliger, dat weten
we allemaal.
Namens het bestuur allemaal hartelijk dankvoor uw inzet voor de NCVB de afgelopen jaren.
Wij wensen u een mooie gezonde en gelukkige zomer toe,
Anne Marie
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Mededelingen
Notulen van de Algemene Vergadering van de NVCB, gehouden op maandag 2 maart 2015. Aanvang: 10.00 uur.
1.De voorzitter opende de vergadering en sloot deze meteen daar er niet genoeg leden
binnen waren om tot een quorum te komen. De vergadering werd verdaagd tot 10.30 uur.
Om 10.30 uur, met ongeveer 120 leden, werd de vergadering opnieuw geopend door de
voorzitter en zij heette iedereen welkom.
Hierna verzocht zij om een ogenblik stilte ter herdenking aan hen die ons dit jaar ontvallen zijn.
2. De notulen van 10 maart 2014 kwamen toen aan de orde. Er waren geen op- of aanmerkingen zodat deze werden vastgesteld.
3. Er waren vier afmeldingen t.w.: Rie Muilenboom, de fam. Dorrenboom, Magda van
Heerwaarde en Mona Kapsenberg.
4. Het jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2014 werd door hem voorgelezen.
Volgens hem was het een jaar vol van veranderingen. De belangrijksten waren: De invoering van het muntgeld, de terugbetaling van de teveel betaalde Sumagelden, de, per 1jan
2016, huurverlaging en een ander huur- en onderhoudscontract, het aangaan van een
sponsorcontract met de HCB, en de rigoreuze bezuinigingen op het gebruik op elektra en
water.
5. Hierna deed de penningmeester a.i. verslag over het boekjaar 2014. Ook daar was het
een heftig jaar doordat de penn.m. na een operatie uitviel. Er moest hulp van buiten komen om alles weer op poten te zetten. Maar het is goed gelukt. Het resultaat kwam op een
klein verlies te staan maar dat was te overzien.
6. Door Ad Wolfs werd vervolgens het resultaat van de controle door de kascontrolecommissie voorgelezen. Zij waren content met de uitvoering en hij verzocht namens de anderen de penn.m. te dechargeren. Hetgeen geschiedde. Het advies van de commissie luidde
de stukken van te voren aan de kascontrolecommissie te zenden opdat deze commissie
eerder en sneller tot een oordeel kunnen komen.
7.De verkiezing van nieuwe kascontrole-commissieleden resulteerde in de keuze voor
Gerard Ruizendaal, John Weller (beiden waren al lid) en John Bulsing, met als reserve
Joep de Wit.
8. De begroting 2015 over het kalenderjaar 2015 werd door Betty gepresenteerd en goed
bevonden.
9. Op voorstel van het HB werd er een kleine contributieverhoging voorgesteld van €5.00
per jaar. Dit werd akkoord bevonden. Dit houdt dan ook in dat de contributie-hoogte van
de 1, 2 en 3 maand-leden ook iets omhoog gaan. Ook dit werd goedgekeurd.
9a. Hier kwam Annemarie aan het woord over de gang van zaken inzake het huurcontract
met de verhuurder dhr. Kop.
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ACTIVITEITEN KALENDER 2015
5 apr:
12 apr:
27 apr:

Paasbrunch
Pannekoeken
Koningsdag

Let voor de actuele datum en
tijd altijd op de affiches op
het mededelingenbord of op
de bar!

Zij legde uit hoe het een en ander gelopen is en dat wij goede hoop hebben dat wat we nu
bereikt hebben, nl. terugbetaling van de SUMA-gelden via het inhouden van een gedeelte
van de huur tot het bedrag dat wij te goed hebben aangezuiverd is en per 1 jan 2016 een
huurverlaging van €500,00 per maand. Zij vroeg de vergadering hiermee in te stemmen
waarna het bestuur naar een jurist zou gaan om een juist contract op te laten stellen. De
vergadering ging hiermee akkoord.
Omdat de vergadering zeer snel verliep werd besloten geen pauze in te lassen.
10. Bij dit punt werd zeer uitgebreid en zeer emotioneel gediscussieerd over het feit dat
het HB voorstander was van een 5-koppig bestuur. Dat betekende dat Corrie vd Vlies
(aftredend en mogelijk herkiesbaar) niet meer in het bestuur terugkomt. Zij had al eerder
aangegeven dat zij dat ook niet meer ambieerde. Ook Annemieke Post, die bestuurslid a.i.
was en dus nu gekozen moest worden, zou dan niet meer in het bestuur terugkeren. Dat
gaf hevige strubbelingen daar het verwittigen van deze boodschap volgens haar veel te
laat haar bereikte. Dan werd vanuit de vergadering aangedragen dat er toch al zo weinig
vertegenwoordigers van het HB bij evenementen aanwezig waren. En dat er dus gevreesd
werd dat dit nog slechter zou worden. De ere-voorzitter kwam nog aan het woord met de
mededeling dat het HB zelf binnen de grenzen van het HHR mocht bepalen met hoeveel
mensen zij deze vereniging wensen te besturen. Het verliep daarna nogal chaotisch maar
het eindresultaat was dat het huidige bestuur uit vijf mensen zal bestaan.
Hierna werd Corrie vd Vlies bedankt en als blijk van waardering kreeg zij een Bloemetje.
Betty Lieferik werd gekozen tot Penningmeester. Hetgeen de vergadering een applaus
ontlokte.
11. Het bestuur zal bestaan uit Annemarie Doesburg Lanooy, voorzitter; Hugo Schenk,
secretaris; Betty Lieferink, penningmeester en de leden Sjef van Hamelsveld en Frank vd
Swaluw. De functies die iedereen gaat vervullen worden later scherper afgebakend.
12. Bij de rondvraag vertelde Ko Staneke dat een groep investeerders interesse had in de
koop van het pand waarin wij nu huizen. Hun werd aangeraden zich met de verhuurder
dhr. Kop in verbinding te stellen.
Pieter Weyers werd de gelegenheid gegeven zijn fotoclub te promoten hetgeen resulteerde in een aantal aanmeldingen.
13. Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter onder dankzegging de vergadering.
Hugo Schenk, secretaris NVCB
Hospital Clinica Benidorm HCB is tweemaal per
maand in ons clubhuis aanwezig voor het meten van uw bloeddruk.
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Mededelingen
NVCB- workshop basiskennis Fotografie .....
Na de zomer verder!
Individuele en groepsbegeleiding door Jellie en/of Pieter
Iedere disdag ochtend van
10.00 tot 12.00 uur.
Nieuwe start na de Open Dag medio oktober.

Opening NVCB terras-boven !
Vanaf vrijdag 1 mei openen we
ons nieuwe terras op de
bovenverdieping.
Vanaf die dag zijn er
elke vrijdag van 13.00
tot 16.00 uur warme
maaltijden te bekomen.
Dus wekelijks tot vrijdag 26 juni 2015.

Op 1 mei is de maaltijd:
1) Kogelbiefstuk met championroomsaus
of peperromsaus.
2) Verse stoofkarbonade op grootmoederswijze.
Deze schotels worden geserveerd met garnituren en frietjes of aardappelkroketten.
De prijs per schotel bedraagt 7€
Er kan alleen met NVCB munten worden
betaald!
Bij voldoende succes worden deze maaltijden weer voortgezet weer vanaf vrijdag
4 september 2015.
Dan zijn er maaltijden op maandag en
vrijdag, steeds tussen 13.00 en 16.00 uur.
Graag, als het mogelijk is, reserveren,
A.U.B!
Voor de maaltijd op 1 mei voor 30 april
bij Gerrit de Beuckelaer boven aan de
bar.
Wij wensen iedereen alvast smakelijk eten!

Jammer
Er zijn wel eens van die dingen waar je
met veel plezier en energie aan begint.
Waarbij je je eigenlijk wel realiseert dat
het wel erg veel inhoudt, maar dat niet
wilt zien.
Dat is mij gebeurd, door de evenementenportefeuille bij onze NVCB op me te nemen. Deze was erg zwaar voor één persoon zonder NVCB achtergrond. Daarbij
werd van mij verlangd de schoonmaak en
de bar te regelen.
Ik ben ook maar een mens en dus zal niet
alles naar ieders wens zijn gegaan.
Gelukkig waren er toch ook steeds veel
positieve reacties van U als NVCB-lid en
andere deelnemers aan evenementen.
Maar zoals het een goede club betaamt,
wordt er altijd en op bijna alles commentaar geleverd, maar als voormalige kroegbaasje, vind ik dat dat er een beetje erbij
hoort en kan ermee leven.
Moeilijker wordt het als mijn werk niet
door het bestuur wordt gewaardeerd en
er onjuiste dingen over mij worden gezegd .
Daarbij is het ook niet gelukt om de tafel
te gaan zitten en de mogelijke problemen
te bepraten, daardoor werd het mij te
moeilijk om op deze voet verder te gaan.
Dit gegeven en nog wat andere problemen heeft mij doen besluiten om niet
langer meer de organisatie van de NVCB
evenementen op mij te nemen.
Jammer maar ik ben van het waarderen
en stimuleren van vrijwilligers en dat heb
ik te veel gemist.
Ik wens mijn opvolger heel veel succes
en U als lid en deelnemer een leuk en
vooral gezellig evenementen-jaar toe.
Ook ik ga het komend jaar van het vernieuwde aanbod in de club genieten.
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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Biljarten
Op 7 maart heeft de Biljartvereniging de jaarlijkse competitie gehouden in de
bovenzaal, van 10,00 tot 17,00 uur voor al onze Biljartvrienden.
Het was een zeer gezellige bijeenkomst. We waren met 24 spelers en 10 dames voor
de stimulering.
Voor de dames hadden we diverse spelen uitgezocht, zoals kaarten – rummi kub – sjoelen.
Zij hebben zich kostelijk vermaakt.
Wij zijn begonnen met een kop koffie en er waren diverse smakelijke broodjes.
Om kwart voor tien is er gestart met een welkomst woord. De wedstrijd werd geleid door dhr.
Rob Bakker.
s`Middags hebben we een lunch gehad met een heerlijke groentesoep die door
mevr. Joke Maarseveen is gemaakt. Gerrit de Beuckelaer zorgde voor stokbrood met
kaar / of ham erop.
s`Middags vervolgden we de wedstrijden en tegen het einde van de laatste wedstrijd
werd er door dhr.Rob Bakker de prijzen uitgereikt. Zij ontvingen hiervoor een prima fles drank.
Nummer 3 is Jan ter Mors
2 is Rob Bakker
1 is Rene Carmejoole
Een speciaal bedankje voor de wedstrijdleider dhr. Rob Bakker.
Mevr. Joke Maarseveen en dhr. Gerrit de Beuckelaer werden bedankt voor de heerlijke
verzorgde maaltijd.
De prijs voor de “WISSELBEKER”werd uitgereikt door mij aan dhr. Rene Carmejoole.
Een dankwoord aan iedereen die voor deze gezellige dag meegewerkt hebben.
Voorzitter Gerrit Kruse.

Op uitnodiging van de gemeente La Nucia werd er aan de NVCB gevraagd
om Nederland te vertegenwoordigen op El Dia Internatiocional ( de Internationale dag ) die op 15 Maart in deze gemeente werd georganiseerd.
Er zijn in La Nucia veel verschillende Nationaliteiten ingeschreven en 40 daarvan waren op
deze dag vertegenwoordigd. De Dag opende
met een " Parade van de Volken "
Gerard en Henny Derksen hebben in die mee
gelopen ,samen met de andere deelnemende
landen.
Ook we een flink aantal toegewezen gekregen
om evt. Nationale producten aan te bieden.
Broodjes kroket, frikadellen, tosti's ,pannekoeken en stroopwafels vonden
gretig aftrek, en niet alleen onder de vele Nederlandse bezoekers.
Het was een drukke en vermoeiende dag ,die veel inzet vroeg,maar vereende krachten is
er voor de NVCB succes van gemaakt. Allen dank voor de fijne dag
Het Bestuur
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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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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
Beste clubleden.
Zoals men al reeds gemerkt zal hebben
kom ik iedere maandag op de club voor
informatie over verzekeringen en reizen.
Dit is de informatie over de aanstaande
vertrekdata van de busreizen:
5 dagen excursie Granada vanaf 250€ p.p. /
logies met ontbijt - 20 april 2015
6 dagen excursie Wandel-Vierdaagse Marbella vanaf 350€ p.p. / half-pension - 7
oktober 2015
5 dagen excursie Castilla vanaf 290€ p.p. /
logies + ontbijt - 23 november 2015
7 dagen excursie Andalucia & Gibraltar
vanaf 399€ p.p. / logies + ontbijt - 20 december 2015
4 dagen excursie PASPOORT - Madrid
vanaf 260€ p.p. / logies + ontbijt - 9 november 2015
Maar we staan open voor ieder idee om een
eigen busreis voor de club te kunnen organiseren!
We hebben een uitgebreid pakket aan autorondreizen in Spanje, Portugal, zuidFrankrijk, VS, etc.:
8 dagen Hart van Spanje met 3-4 sterrenhotels vanaf 450€ p.p. / logies met ontbijtbuffet

april 2015

(Ingezonden bericht)

8 dagen Hart van Andalucia met 3-4 sterrenhotels vanaf 395€ p.p. / logies en ontbijtbuffet
4 dagen Kastelen en kloosterroute / Pelgrimsroute / Paleizenroute / Wijnroute
met overnachting in Paradores vanaf
159€ p.p. / logies en ontbijtbuffet (deze
Paradores zijn ook individueel te boeken).
Wat betreft
de verzekeringen
Schitterende
uitzichten tekunnen
over! we
vrijblijvend premie-opgaves maken voor
reis, auto, scooter, opstal en inboedel,
ziektekosten, wettelijke aansprakelijkheid (scootmobiel en E-bike), uitvaart,
etc..
Wij vertegenwoordigen meerdere maatschappijen zoals: AXA, DKV, Sanitas,
eps/Salus, Aura, ARAG, Generali,
Allianz en Liberty. De maatschappij Liberty heeft speciale cash-back aanbieding
en interresante kortingen voor 2e polissen.
Vraag voor verdere informatie bij
Martin Overdevest van Fresno `smaandags van 11.00 tot 12.00 uur op
de club of per telefoon 603235885. Tot
ziens!

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...
Gesprek met Carla Kruse.
Al vele jaren is ze als
gastvrouw mede gezichtsbepalend voor
onze NVCB. Een vriendelijke vrouw, die je
altijd met een beminnelijke glimlach tegemoet
treedt. Een gastvrouw,
die nieuwelingen op
hun gemak weet te stellen en die ze menige keer tot lid van onze
vereniging weet te maken.
Een zorgzame vrouw ook, die haar uiterste
best doet om in het kader van de ziekenboeg namens de NVCB de zieken laat weten, dat er aan hen gedacht wordt. Ze stuurt
hen een kaart, pleegt een telefoontje of
brengt ze zelfs een bezoek.
Een vrouw ook, die alle (nou ja alle?) inns
and outs van onze vereniging kent, die haar
oor te luister weet te leggen en een uiterst
gevoelige antenne heeft voor wat ze in de
belangrijke wandelgangen hoort en daar dan
vervolgens, in het belang van de club, haar
voordeel mee doet.
En tot slot van deze inleiding : ze is ook een
zeer besluitvaardige vrouw, die met haar
heldere inzichten weet, op welke manier ze
de belangen van de NVCB kan dienen.
Een prachtige combinatie: zorgzaam en
besluitvaardig!
Dit ―In gesprek met‖ heb ik, had U het al
geraden en/of inmiddels al aan de foto gezien ? : ik sprak met de gastvrouw Carla
Kruse.
En om met het gastvrouw zijn te beginnen :,
Carla : hoe lang ben je al gastvrouw? Ze
antwoordt : al ongeveer 5 jaar – een groot
verschil met toen ik begon, gaat ze meteen
verder.
In het begin gaf ik zelf de belangstellenden
zoveel mogelijk informatie/. Eerlijke informatie, aldus Carla.

Nu doe ik dat natuurlijk nóg, maar een
groot verschil met eerder is, het gegeven, dat de mensen, als ze de gastvrouwen bezoeken, zélf al het een en ander
weten, n.l. via onze website.
(www.nvcb.net). Daardoor weten belangstellenden dus al ‗t een en ander en
komen ze met héél gerichte vragen.
Fijn, vindt Carla, dat onze website dus
kennelijk goed functioneert.
Een ander verschil, om er nóg ‗ns één te
noemen is het feit, dat wij als gastvrouwen, met de mensen door het gebouw
gaan en een rondwandeling maken
langs de op dat moment aanwezige
mensen van de afdelingen.‖t Was het
idee van een door mij zéér gewaardeerde collega gastvrouw. Het is een hele
goede manier om de mensen ―life‖ te
kunnen laten zien, hetgeen wij hen,
beneden aan tafel, hebben verteld.
En zo heeft Carla haar vereniging
steeds meer zien professionaliseren
gedurende haar nu al weer 14 jarig lidmaatschap - samen met echtgenoot
Gerrit.
We vonden het, toen we hier in het begin kwamen, direct al een gezellige
vereniging, waar we ons meteen thuis
voelden. Je werd en wordt er, als je
nieuw binnenkomt, vriendelijk tegemoet getreden en nu dus ook nog vriendelijk en gastvrij verwelkomd door de
gastvrouwen mét een kopje koffie natuurlijk.
Die gezelligheid is ook het voornaamste doel van haar afdeling, de Instuif,
die ze samen runt met Gerrit. Aanvankelijk assisteerde ze dé organisator
van toen, John Sterk, onze erevoorzitter, en geleidelijk aan nam ze
het van John over. En nu functioneert
het al weer 3 jaar onder hun gezamenlijke leiding.

Vervolg op blz.19
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Restaurante Ciudad Patricia
Wij, Glen Prins en Alma van Strien, zijn het nieuwe team van Restaurante Ciudad
Patricia.
Wij hebben ruim 7 jaar een maaltijdservice aan de Costa Blanca, en het is voor ons een
fantastische uitdaging om dit mooie restaurant te runnen.
Bij ons heeft U door de week een keuze uit vier voor –, hoofd – en nagerechten voor 10,00
euro. Op zaterdag en zondag leveren wij U een luxer menu voor 13,50 euro.
Voor verjaardagen of vergaderingen die U zou willen combineren met een lunch of diner
kunt U bij ons terecht; het restaurant is ruim en de faciliteiten van het park zijn optimaal,
zoals parking en aanpassingen voor mindervaliden.
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00. Woensdag
is onze rustdag.
De keuken van Restaurante Ciudad Patricia produceert eveneens de maaltijden voor de
maaltijdservice. De maaltijden zijn gemakkelijk op te warmen in de magnetron. Ze worden
twee keer per week bij U aan huis geleverd
Voor meer informatie over ons restaurant, de maaltijdservice en de menu´s:
Alma van Strien, telefoon: 616 884 468 of
almavanstrien@gmail.com of www.ciudadpatriciarestaurante.com
www.costablancameals.com of info@costablancameals.com
Wij hopen U binnenkort te mogen begroeten in Restaurante Ciudad Patricia!

BAR RESTAURANTE
ALTEA PUERTO

Pagina 18

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

Een gezelligheidsgebeuren dus op de donderdagavond, die bovendien qua gezelligheid wordt gestimuleerd door het op de
achtergrond gezellig geroezemoes van de
aanwezige biljarters, eveneens een zéér
bloeiende afdeling van de NVCB. Op de
Instuifavond kun je dus mensen zien genieten van het klaverjassen, darten, sjoelen,
tafeltennissen en dat alles in een ontspannen
sfeer terwijl ook de Instuif steeds op zoek
blijft naar voor de mens van vandaag aantrekkelijke vormen van vermaak.
Een andere activiteit van Carla is, zoals in
de inleiding reeds vermeld, de ziekenboeg.
Zet ze zich met hart en ziel in als gastvrouw, niet minder groot is haar inzet voor
wat dus genoemd wordt :de ziekenboeg.
Carla zegt : ik doe het alleen, maar zonder
mijn echtgenoot Gerrit zou ik dat niet kunnen doen. Carla is n.l. zwaar gehandicapt
door haar aanzienlijk verminderd gezichtsvermogen. En daarom is het gigantisch knap
van haar hoe zij m.b.v. allerlei technische
middelen er tóch in slaagt om , zowel bij de
ziekenboeg als bij het gastvrouw zijn, zó
optimaal te kunnen functioneren.. Menige
keer hoor ik in de wandelgangen dan ook
de opmerking : Carla gehandicapt?
Goh,daar merk ik niks van. (Extra pluim
voor Carla)
Gerrit verstuurt de kaarten naar de zieken en
hij post ze. Als Carla de zieken bezoekt,gaat
Gerrit mee en rijdt Carla overal naar toe.
Soms bezoeken ze ook samen de zieken of
de revaliderenden. En zó heeft ze dus inmiddels een goede relatie opgebouwd met
o.a. Imed Levante, HCB, - onze hoofdsponsor - Monte Bello en Ciudad Patricia. Zelfs
komt ze helemaal in Villajoyosa.
De nodige adressen haalt ze uit de sinds
korte tijd pico bello verzorgde ledenadministratie. Ook hangt er in ons clubgebouw,
beneden aan een zuil, een publicatiebord,
waarop de zieken worden vermeld, zodat
Carla haar activiteiten kan ontwikkelen.
Bovendien is er een brievenbus en daar kunt
U, gewaardeerde lezers en lezeressen aan
Carla berichten wie er ziek is voor Carla
natuurlijk van belang om te weten.
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Een mogelijkheid, aldus Carla, waar té
weinig gebruik van wordt gemaakt.
Dus lezers en lezeressen…………
Voor Carla met haar handicap is dit
werk niet altijd even gemakkelijk,
maar, zegt ze, het geeft me wel ontzettend veel voldoening. Je leert de mensen echt kennen, je krijgt een band met
ze.

Ja Carla, die Instuif van jou is gevaarlijker dan
je denkt!

En zo zult U het ongetwijfeld met me
eens zijn, dat de typering in mijn inleiding van :‖een zorgzame vrouw‖- volledig door Carla wordt bewaarheid.
Wat een geweldig goedwerk doet deze
vrouw uit Tukkerland.
Een Twentse, dus in hart en nieren.
―Doe wel en zie niet om‖, is op haar
dus helemaal van toepassing. Deze
moeder van 3 kinderen, respectievelijk
46, 48en 50 jaar. Wij hebben 6 kleinkinderen,aldus de trotse Carla.
Inderdaad, een Twentse, (evenals echtgenoot Gerrit) - Geboren en getogen in
Losser,nabij Enschede. Ook hun
schoolloopbaan speelde zich af in het
hen beiden zodierbare Twenthe. Carla
ging er naar de MULO. Ze kwam daar
terecht via een prima doorlopen Lagere
School carrière. Ze sloeg daar zelfs
een klas over. Een gebeuren, dat Carla
niemand zal aanraden. Je bent overal
de jongste en je bevindt je dus altijd
te midden van klasgenoten, die ouder
zijn en die dan ook in sociaal en geestelijk opzicht zich al verder hebben
ontwikkeld.
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Maar goed, Carla haalde MULO-B (zegt U
dat nog wat?). Een diploma met een
zwaarder meetkunde en algebra programma. Maar dat was voor de intelligente Carla
geen probleem. Als de leraar Frans weer
eens een slecht gemaakte proefwerk moest
uitdelen, kwam hij als laatste bij Carla, die
het altijd goed had gemaakt. Zijn nu nog bij
haar bekende uitspraak luidde dan ook
steeds: ―In Losser begint de victorie‖. Carla
kan er nog hartelijk om lachen.
Haar zakelijke inzichten zijn misschien
mede ook hierdoor verklaard. Carla komt
uit een zakengezin. Vader was kapper. Carla spreekt er met alle respect over. Moeder? - een zorgzame vrouw, die samen met
Vader een zuinig leven leidde :‖Ons bint
zuunig‖, was ook bij Carla thuis een toepasselijke gezegde.
Nà de MULO deed Carla, ook in Twenthe
(Enschede) de opleiding voor apothekersassistente— een opleiding, die helemaal bij
de precies werkende Carla paste. Ze was
(en is) zéér secuur en nadat ze in
haar stage prima had gefunctioneerd, bood
men haar dan ook prompt een vaste baan
aan, die ze natuurlijk maar wat graag accepteerde. Ze kon er haar gevoel voor verantwoordelijkheid kwijt.
Ze werkte er 16jaar (kom daar tegenwoordig nog eens om)
Toen ze 22jaar was, ging ze in Zwolle werken, daar was ze slechts 1jaar. Op 23jarige
leeftijd ging ze, ze was inmiddels met Gerrit getrouwd, naar het Veluwse Nunspeet,
waar ze geen baan meer had. Dat, zo vond
men in Nunspeet, dat hoorde niet. Een
vrouw heeft geen baan buitenshuis, die
werkt huis en zorgt er voor man en kinderen……………………… Aldus het leefklimaat in Nunspeet, tenminste in die dagen!
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Vervolgens gingen ze in Putten wonen,
waar ook de drie kinderen werden geboren : 2 zonen en 1 dochter .En Spanje dan–
is mijn altijd weer terugkerende vraag. Ja,
vertelt Carla, Gerrit stopte vóór zijn officieel pensioenleeftijd met werken.
We hadden goed voor ons pensioen gezorgd
en dus konden we in 1999 naar Spanje. Een
land, dat we kenden d.m.v., onze vakanties
die we er regelmatig doorbrachten.
Een land, dat ons aantrok,niet alleen door
zijn overwegend heerlijk klimaat, maar ook
door het ontspannen aandoend leefklimaat,
hier aan de Costa Blanca tenminste. Een
vriendelijk volkje, dat door ons beiden als
zeer vriendelijk en ontspannen wordt ervaren..
Nu wonen we in Benidorm, met veel toeristen , een heerlijk strand en àls de zon
schijnt, geniet je daar in Benidorm de hele
dag van.
En genieten kunnen ze,die twee, want behalve hard werken,thuis, hebben we ook
wel geleerd te genieten, vooral van het kleine om ons heen. Dat was een essentieel onderdeel van onze opvoeding, die eveneens
praktisch was gericht.
En tenslotte was bij ons thuis de allesoverheersende gedachte :
-Je hoeft niet persé naar de kerk
-Als je maar als Christen lééft
-En anderen om je heen respecteert,zoals
ze zijn.
En zo eindigt dit gesprek met Carla, een
vrouw, waar Gerrit trots op zal zijn—en wij
van de NVCB evenzeer .
Carla, bedankt voor dit fijne gesprek en
voor dàtgene wat jij, samen met Gerrit,
doet voor onze NVCB.
Joop Robbe

Instuifsoos
Elke DONDERDAGAVOND van 20,00 tot 23,00 uur voor alle N.V.C.B.
leden. zaal open om 19,30 uur
Nu in de bovenzaal van ons clubgebouw.
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Ik las in EL PAÏS.
Ik las: creditcard…..
De zomer staat weer voor de deur.
We gaan weer naar Nederland of misschien : we zijn er al. Een vrij gevoel?
Een vakantiegevoel? Hoe dan ook, lezers en lezeressen, ik wens U in Nederland een fijne tijd.
We gaan weer onze kinderen bezoeken,
onze familie, onze vrienden, kortom allen, die ons dierbaar zijn—om straks
weer met een voldaan gevoel weer naar
het warme Zuiden af te reizen. Met misschien toch een beetje een weemoedig,
heimweeachtig gevoel ook?
Misschien, laat ik het voorzichtig formuleren, dringt dat vrije gevoel als we in
Nederland zijn, dat vakantiegevoel
dus, ook door tot in onze portemonnaie. Of gewoon duidelijk gezegd :
misschien geven we, onder invloed
van dat gevoel, ook iets gemakkelijker méér geld uit. ‗t Is immers
―vakantie‖ en gebruiken we enigszins
soepeler onze pinpas, onze creditcard of
wat dies meer zij.
Deze inleiding had ik nodig om te belanden bij het onderwerp, waarop in El Païs
dd 6 november 2014 mijn aandacht viel.
De titel van het artikel is eigenlijk al
alleszeggend n.l. :‖Het risico om niet te
zien, waar mijn geld blijft‖.
De schrijver stelt het in zijn inleiding
aldus : Hoe kunnen we ervoor zorgen,
om minder geld uit te geven doordat we
té veel/té vaak onze creditcard gebruiken?
Een gevaar : té veel—té vaak—té onbewust onze creditcard gebruiken—méér
dan achteraf bezien, ons lief was. Want
wie kent niet dat gevoel?

Een groep onderzoekers heeft in een studie in 2001 onderzocht, wat er in onze
geest gebeurt, wanneer we onze creditcard
of één van de andere moderne betalingsmiddelen gebruiken. De titel van hun
onderzoek is eveneens al veelzeggend :
―Verlaat altijd je huis zonder creditcard‖.
Ze stellen vervolgens vast,dat, wanneer
we onze creditcard gebruiken, we bereid
zijn ‗t dubbele uit te geven aan wat we
moeten betalen dan wanneer we iets contant betalen. Iets wat ze benoemen als :‖el
recargo de la tarjeta de credito‖, wat ik
vertaal als : de overwaardering van de
creditcard.
In een ander onderzoek
van 2011, wordt m.i.
ook iets zeer interessants geformuleerd. Deze
onderzoekers stellen na
hun onderzoek vast, dat zij
die hun creditcard gebruiken op dat moment hun aandacht het meest uit laten gaan
naar de kwaliteit van het product, dat zij
op het punt staan aan te gaan schaffen,
terwijl de mensen die contant betalen
meer letten op de prijs van dàtgene wat ze
gaan kopen.
Misschien klinkt U dit onzinnig in de
oren, maar het is op zijn minst tóch de
moeite waard om je nu de vraag te stellen : Is dat zó? Werkt dat zó. Werkt dat bij
mij zó?
Want : Hetgeen we met creditcard betalen,
wordt zoals bij ons allen bekend, niet
direct van onze rekening afgetrokken/. ‘t
Gevoel van : wie dàn leeft, wie dàn zorgtligt m.i. toch gemakkelijk op de loer en
dat ―helpt‖ons om aan te schaffen, waarmee we eigenlijk nog beter even hadden
kunnen wachten…………..
Vervolg op blz.22
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Deze onderzoekers ―vonden‖ zelfs in hun onderzoek, dat wanneer op het product dat we
op het punt staan aan te schaffen, het logo van
de creditcard staat afgebeeld, of in de advertentie, we al weer iets gemakkelijker
―bezwijken‖ ofterwijl : tot aanschaf over gaan.
We denken, aldus de onderzoekers, allemaal
zélf te beslissen, maar intussen worden we
natuurlijk zwaar beïnvloed in ons koopgedrag
door deze reclame - trouwens door de reclame
in àl zijn vormen.
Hoe dan ook : ons gedrag, in dit artikel wordt
gesproken over ons koopgedrag, wordt méér
beïnvloed door factoren buiten ons, dan we
zelf in de gaten hebben, terwijl we allen blijven beweren van : ‖Nee hoor, ik beslis echt
zelf‖ De onderzoekers beweren dus het tegendeel.
En hoe dat nou precies in onze hersenen functioneert, is ook voor deze onderzoekers nog
lang geen gesneden koek.
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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 aangeboden:

Diepvries kastje tafelmodel 4 laden 14 dagen gebruikt ivm verhuizing overtollig vraagprijs 125 euro
Marianne Heinsius tel 966876438
of 608729011

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

Voor U wel? Joop Robbe

Van het onderhoudsfront
Ik houd u, onze leden, graag op de hoogte van onze vorderingen in het onderhoud van
ons NVCB gebouw.
In overleg zijn enkele weken geleden de filters van de luchtbehandeling in de bovenzaal
helemaal schoongemaakt, lekkages gerepareerd en de toilet in orde gemaakt. Nu we
gezien hebben hoe het schoonmaken van de filters gaat, kunnen wij het zelf ook regelen
in de toekomst. Het was duidelijk dat er geen warme lucht meer door de filters kon komen, zo dicht geslipt met stof etc.
Inmiddels zijn er ook een aantal kluizen geplaatst als veilige bewaarplaats. In de bar
boven zijn legplanken geplaatst voor borden en bestek en zo, verder is de koelkast inmiddels ook onder de bar geplaatst. waardoor dat onderdeel van de bar compleet is.
Er moet uiteraard nog veel gedaan worden, maar er komt vooruitgang in. Wij hebben
onze leden daarbij nodig. Zo is bijvoorbeeld de stoeltjeslift stuk en dus buiten gebruik.
Wie weet een adres of telefoonnummer van de fabrikant of onderhoudspersoon, wilt u
het svp melden?
Belangrijk:
Hierbij een verzoek aan ALLE afdelings-voorzitters om een lijstje te maken voor
al het gewenste onderhoud per email naar mij te sturen, zodat we de wensen in
beeld kunnen brengen en kunnen gaan plannen. Voorts is het dan ook mogelijk
om aan de wensen een goed prijskaartje te kunnen plaatsen.
Wilt u meehelpen voor een opknapbeurt? Dank u!
Met groet Geert H. Puite gpuite@planet.nl
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Entertainment
Beste medeleden van de NVCB,
Eind Februari was dan de lang verwachte entertainmentuitvoering.
Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar alle medewerkers aan de show.
Ank Akkerman, die de verkoop van de plaatsbewijzen
voor haar rekening heeft genomen en daar veel tijd in
gestoken heeft en de medewerkers achter de bar en in de
keuken en vele anderen, ook bedankt voor hun inzet.
Ongeveer 200 personen zijn komen kijken en ik en niet
alleen ik, maar ook de andere deelnemers aan
de show, hebben heel veel positieve reacties
gehoord.
Heel vervelend was,dat juist in de week van de
uitvoering,meer dan de helft van de artiesten
getroffen werden door een ernstige aandoening
van griep, waardoor er deelnemers aan de
show af moesten haken en anderen die ondanks dat ze zich erg ziek voelden,toch de
kracht vonden om door te gaan en dat niet alleen,maar ter plekke ook het programma moesten aanpassen.
Als klap op de vuurpijl,viel Martin op zaterdag uit,
doordat hij,door en griep, vermoeidheid en
te weinig vocht en voedseltekort, plotseling volledig van
de kaart raakte.
Gelukkig viel alles achteraf nog mee en konden we de
voorstelling,mede op verzoek van Martin
zelf,voortzetten,zij het met enige vertraging.
Op zondag was Martin er gelukkig weer bij en konden
we,met hem als presentator en zijn actieve
deelneming aan diverse acts,het volledige programma afwerken.
Met heel veel dank aan de bezoekers,namens de
hele entertainmentgroep,voor hun belangstelling.
Met vriendelijke groet,ook namens mijn mede
bestuursleden, Janny en Agnes,
Frank van der Swaluw
Er is van deze uitvoering voor 5 euro een DVD verkrijgbaar,
op de NVCB-website. nvcb.net, is de hele uitvoering, in gecomprimeerde vorm, ook te zien!
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Er is een tijd komen en een van gaan……
Een korte terugblik van uw scheidende voorzitter van de Computer@fdeling, Ad Wolfs
Toen ik begin 2011 gevraagd werd voor het voorzitterschap van de Computer@fdeling door Hugo
Schenk was ik pas kort lid van de NVCB. Ik kende toen slechts weinig leden van de NVCB. Ik
hielp op de maandag en vrijdag de Computer@fdeling en trachtte daar mijn medeleden wat kennis
en vaardigheden bij te brengen van de PC en hielp bij het oplossen van computerproblemen.
Ik moest slechts kort nadenken om daarna volmondig ―Ja‖ te zeggen. Ik had ervaring in besturen
van diverse verenigingen en organisaties, dus waarom niet…??
Nu op bijna 4 jaar terugkijkend, is het een erg leuke en soms toch nog een turbulente periode geweest. Ik had een klein, creatief team om me heen en dat werkte heel inspirerend. Nadat ik mijn
aftreden vorige jaar reeds had aangekondigd is het nu het moment dat ik aan het eind ben gekomen van mijn verlengde zittingsperiode als voorzitter.
In de afgelopen jaren arriveerde ik pas laat in Spanje door lichamelijke problemen van mijn
vrouw. Ik kon door deze late aankomsten helaas weinig aanwezig bij mijn club. Dit heeft mij gesterkt in mijn voorgenomen besluit mijn voorzitterschap niet meer te verlengen. Als voorzitter wil
ik juist meer aanwezig zijn en horen en zien wat er speelt binnen mijn afdeling.
Als voorzitter moet je het bindmiddel zijn binnen je afdeling.
Als gevolg van bovenstaand besluit hebben mijn vrouw en ik pas geleden een camper gekocht en
zijn van plan in de komende jaren wat meer van de wereld te gaan zien dan alleen Benidorm en
omgeving, We denken dan aan reizen naar Spanje, Italië en Portugal waardoor we in de toekomst
nog minder hier in Benidorm/Altea zullen zijn dan tot nu toe het geval is geweest.
In de afgelopen periode heb ik samen met mijn team meegeholpen de Computer@fdeling meer op
de kaart te zetten binnen de NVCB. Dit, door middel van een nieuwe website, een nieuwe ledenadministratie, initiëren van nieuwe cursussen, workshops, Internet voor iedereen, aanschaf van
betere apparatuur, technische ondersteuning voor het HB, overdracht van kennis, etc. Voor de
toekomst lijkt er nu een meer stabiele afdeling te zijn ontstaan.
Het was overigens bij de start van het seizoen 2014 -2015 even spannend hoe het ledenaantal zich
zou ontwikkelen nadat het hoofdbestuur Internet voor de hele NVCB beschikbaar stelde. Immers
veel leden waren in de afgelopen perioden uitsluitend lid van onze afdeling om van ons Internet
gebruik te kunnen maken. Al met al hebben we nu toch weer ruim 50 leden. Het ledenaantal is na
een aanvankelijke verwachte daling niet verder gedaald en zal door het aanbieden van nieuwe
cursussen en workshops, die passen in de behoeften van onze leden, naar verwachting snel weer
gaan groeien.
Ik voorzie in de komende jaren een zeer snelle groei van het Internet en voorzie daardoor een
belangrijke ondersteunende rol voor onze afdeling aan de vereniging NVCB. Bovendien zal de
website van de NVCB op termijn een cruciale rol gaan innemen als communicatiemiddel binnen
de vereniging, waarbij het technische onderhoud bij de Computer@fdeling belegd zal blijven. De
website dient dan wel aantrekkelijker te worden gemaakt en zal dan een belangrijk instrument
verworden van het HB om de NVCB te profileren en daardoor nieuwe leden aan te kunnen trekken.
Internet zal ook NVCB-breed steeds meer een ondersteunende rol gaan spelen binnen alle afdelingen. We worden steeds meer afhankelijk van het Internet bij onze dagelijkse bezigheden. Dit heeft
toenemende gevolgen voor de kennis die we van dat Internet hebben, willen we mee kunnen met
deze snelle ontwikkelingen. Binnen onze afdeling is een hoop kennis aanwezig. Doch ook voor
onze vrijwilligers is het zaak bij te blijven in deze snelle ontwikkelingen. Daarom hebben we dringend assistentie nodig van onze leden om binnen onze Computer@fdeling de benodigde kennisoverdracht te kunnen invullen en uitbreiden.
Kortom, ik verwacht interessante ontwikkelingen voor onze Computerafdeling.
Het lijkt mij daarom een mooi moment om nu afscheid van dit bestuur te gaan nemen en het stokje
over te dragen aan een nieuwe voorzitter, met nieuwe energie en nieuwe frisse ideeën.
Ik wens het bestuur van de Computerafdeling dan ook heel veel succes, creativiteit en wijsheid toe
in de komende jaren. U ook??
Ad Wolfs, aftredend voorzitter van de Computer@fdeling.
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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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Wij willen het beter
-Verzorging en verpleging aan huis voor tijdelijke
en permanente bewoners aan de Costa Blanca.
-Nederlandstalige medewerkers met hart
voor de zaak.
-De Nederlandsche Huiskamer, dagopvang.
-Montebello Thuiszorg is gecontracteerd
door meerdere zorgverzekeringen.
www.montebellothuiszorg.com
montebellothuiszorg@gmail.com
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Dichterbij counselling en coaching
Online (via Skype) begeleiding en ondersteuning
– professionele gesprekken voor al uw hulpvragen!

Email:
contact@dichterbijcounselling.nl
Tel.: 06 17690967.
www.dichterbijcounselling.nl

Bij het hanteren van veranderingen in situaties in uw leven.
en omgaan met Thema’s: relatie, familie, stress, verlies
en rouw, gezondheid, eenMaar meneer, u
zaamheid, onzekerheid,
had lekker thuis O, is dat
kunnen blijven! On-Line?
angst, werk, opvoeding,
opleiding, etc.
Maak een afspraak voor een
gratis kennismakingsgesprek.

Afscheid van onze Bob

Stefanie Westgeest

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!

Pagina 31

Nieuwsbrief NVCB

Jaargang 37

april 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

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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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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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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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 afwijkingBotdichtheidsmeting
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
Crapware (=ongewenste software).
Een artikel in PCMagazine is de aanleiding om ook eens iets over ongewenste software
te vertellen. De schrijver besteedt namelijk aandacht aan zogenaamde Crapware. Nu
was dit een begrip uit de computerwereld waar ik me toch niet zoveel bij kon voorstellen.
En wat doe je dan?, inderdaad effe googlen…
Ieder van ons wil wel eens een programma uitproberen, liefst gratis natuurlijk. Maar zelfs
als je dat niet doet, word je toch opgezadeld met niet gevraagde programma's. Berucht
is al die voor-geïnstalleerde software die je vindt op je nieuwe computer.
Maar in deze bijdrage gaat het mij meer om het achteloos doorklikken dat we allemaal
wel eens doen als er nieuwe software geïnstalleerd moet worden.
Helaas kunnen ook de updates er wat van. Ikzelf vind Adobe Flash Player zo'n voorbeeld. Dit programma heb je vaak nodig voor video, voor audio of voor spelletjes.
Het allereerste scherm van Adobe ziet er dan als volgt uit
Als je nu in goed vertrouwen op "Nu installeren" klikt, krijg je er dus McAfee Security
Scan Plus ook bij. Is dat een slecht programma? Neen natuurlijk niet, maar heb je er om
gevraagd?, nou dan! Oh ja, die groene markering heb ik er voor de duidelijkheid zelf
ingezet.
Voor computeraars zijn veel van
die extra balken ergerniswekkend.
In het meest extreme geval blijft er
maar weinig ruimte op je scherm
over want al die balken maken het
benutbare werkvlak steeds kleiner.
De schrijver laat dit overtuigend
zien:
Wat kun je doen om al dat irritante
gedoe te voorkomen?
In alle eerlijkheid: alles voorkomen
kun je niet maar je kunt wel veel
Zo erg kan het worden….. Als je niet oplet!
voorzichtiger te werk gaan, dus niet
klakkeloos op Next of Volgende klikken bij de installatie. Beter is om eerst even te lezen
wat allemaal voorgesteld wordt.
Ik zal een voorbeeld geven dat mijzelf overkomen is. Op mijn smartphone heb ik ooit een
waterpas-app gezet. Zoals bij alle apps wordt ook bij deze app regelmatig voorgesteld
om te updaten. Op enig moment vroeg ik mij af wat die waterpas-app allemaal te
updaten had en een waterpas heeft alleen maar een luchtbel aan boord. En als je dan te
weten komt dat ze ook je positie willen weten etc. dan kun je je terecht de vraag stellen
of die informatieverstrekking niet veel te ver gaat. Naast de waterpas is nu ook de
zaklamp van mijn telefoon verdwenen, die wilde ook al veel te veel van mij weten. Om
licht te geven of om te bepalen of iets écht horizontaal of verticaal is heb je naar mijn
smaak niks anders nodig dan een lampje of een luchtbel en dan gaat het zo'n app niks
aan waar ik ben, met wie ik bel etc.
Conclusie: kritisch zijn en goed nagaan of updates nodig zijn. Vooral automatische
updates kunnen je er gemakkelijk in laten tuinen. Je vertrouwt ze en dus klik je maar
door op Next of Volgende. Uiteindelijk krijg je ongevraagd veel meer zaken op je
computer of je telefoon staan dan je wilt. Zoek ook eens uit of er alternatieve apps zijn
die minder machtigingen van je vragen om te updaten.
Ik blijf de computerbladen uitpluizen maar misschien bedenk ikzelf ook nog wel wat om
iets ter overdenking aan te reiken.

Wim Heijnen.
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Wist u dat…….
………we sinds het begin van dit seizoen een nieuwe ledenadministratie hebben?
..dat de oude ledenadministratie een zelf-ontwikkeld programma was in Acces (Windows) met een hele hoop mogelijkhe-

den die in feite niet meer gebruikt werden.
..dat er na jaren van tobben onze ledenadministratie nu helemaal op orde is.
..dat dit tot stand gekomen is door de Computer@fdeling in goede samenwerking met de dames van de Ledenadministratie, dus Corrie van der Vlies, Nel Arends en Antoinette Heijnen-Lindner.

Nadat de Computer@fdeling begin vorig jaar van het HB de opdracht had gekregen een nieuw programma te zoeken
werd er direct besloten om een ledenadministratiepakket te kiezen op het Internet. Immers, waarom iets zelf maken als
een soortgelijk pakket al bestaat en erg goedkoop is aan te schaffen via het Internet.
Uiteindelijk, na wat zoekwerk op Internet is gekozen voor het pakket Adressen3. Een kant-en-klaar pakket, goedkoop,
met beperkte mogelijkheden, maar prima geschikt voor onze NVCB.
Daar Wim Heijnen reeds ervaring had met het pakket, hebben John Kievith en ik hebben daarna zelf ook een pakket
gekocht en er een tijdje er mee gestoeid.
Maar daar alles staat of valt bij een programma met de juiste informatie die je er in stopt, is Wim op dit moment nog
iedere maandag bezig de nieuwe/gewijzigde informatie die is ingevoerd te controleren, waar nodig aan te passen en in
principe beschikbaar te stellen aan de Afdelingen.
Op dit moment doen we als NVCB nu veel meer met de vastgelegde informatie dan we met de oude informatie ooit
konden doen, zoals: mailing, financieel overzicht van betalende leden, de ledenlijst op de website, etc.
Uiteindelijk zijn zowel wij als Computerafdeling, de dames van de Ledenadministratie en het HB nu zeer
tevreden met het resultaat. Vooral de wijze van invoering, de nazorg en begeleiding van de dames van

de ledenadministratie door Wim Heijnen heeft veel indruk gemaakt en was een belangrijke factor voor het succes. U ziet maar, we kunnen veel binnen de NVCB!
Ad Wolfs

UW MAKELAAR IN ALTEA
 Betrouwbare service in uw eigen taal

Volledige begeleiding bij aan- of ver
koop van uw woning

Breed aanbod van nieuwe en bestaande
woningen

Database met klanten die op zoek zijn
naar een woning in Spanje

Aanbod woningen aan de Costa Blanca,
Costa Calida tot aan Costa de Almeria
Tom Bruijnzeel en team zijn u graag van dienst.
Avenida Comunidad Valenciana 4, Altea (2 minuten lopen
van Interhelp)
Tel. 966883815 gsm 697542797
E-mail info@nardia.es
Bekijk ons actuele aanbod woningen op www.nardia.nl
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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)

Pijn tussen de schouderbladen
Veel mensen komen in onze kliniek in verband
met pijn tussen de schouderbladen. Dit variëert
van een lokaal pijnpuntje tot pijn in het gehele
thoracale gebied met uitstraling naar armen en het
hoofd. Meestal is er sprake van een gewrichtsirritatie van de kleine gewrichtjes tussen de borstwervels of de ribgewrichten die zich bevinden aan
de wervelkolom.
Doordat dit gebied rijkelijk bezaaid is met zenuwweefsel is het enorm gevoelig. Vandaar ook dat
patiënten vaak klagen over een mes-in-de-rug-gevoel. Buiten dat het lokaal erg pijnlijk
kan zijn, kan de pijn ook uitstralen naar de voorkant van de ribbenkast. Dit kan de ademhaling beperken, onregelmatig maken en hierdoor kan een constante staat van hyperventilatie ontstaan met alle klachten die daarbij horen. Verder heeft het hogere gedeelte van
de bovenrug directe neurologische verbindingen met het hart. Irritatie van deze zenuwverbindingen vanuit de wervelkolom kunnen zelfs hartkloppingen of beklemmend gevoel
op de borst geven. Kortom er zijn tal van klachten die niet direkt in verband worden gebracht met de wervelkolom, maar die erg goed behandelbaar zijn door middel van Chiropractische technieken. Natuurlijk moeten alle andere mogelijke oorzaken van deze
pijnklachten worden uitgesloten voordat op behandeling wordt overgegaan. De meeste
mensen met deze klachten hebben echter reeds elk onderzoek ondergaan.
Blokkades van de bovenste ribben zijn de grootste oorzaak van slapende armen en/of
handen en dan vooral ´s nachts. Tussen de bovenste ribben, de nekwervels en de spieren
in dat gebied lopen de zenuwen door een soort poort naar de armen. Door blokkades of
dwangstanden van de eerste en tweede rib wordt de poort kleiner en deze geeft druk op
de zenuwen.
De oorzaak van al deze klachten is vaak een foutieve houding in het algemeen of op het
werk in het bijzonder. Vooral mensen die werk aan de voorzijde van hun lichaam doen
zoals bijvoorbeeld koks, mensen die werken op computers en in de bediening, zijn erg
vatbaar voor deze klachten.
De behandeling bestaat uit het weer volledig soepel maken van de borstwervels en ribben
door middel van chiropractische correcties. Daarna wordt een specifiek oefenprogramma
samengesteld om de houding aan te passen en de rug te versterken. In die volgorde, anders wordt iets versterkt wat niet op z´n plek zit.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze kliniek in Calpe
(965 875 917) en/of Altea: 965 841 950
Quiropráctica Calpe / Quiropracitca Altea
Jason Gast (Doctor in Chiropractic)
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