58 Nederlandstalige clubs
en Calle Cuenca, rechtover Hotel Perla.
Voor meer info surf naar onze website:
www.vvbenidorm.be Wilt u meer weten
over de V.V.B.? – Stel uw vraag aan:
vlaamse.vriendenkring.benidorm@gmail.
com

La Nucia
4 x 4 España
Wilt u eens iets anders van Spanje zien
dan alleen maar strand en zee en bent u
avontuurlijk ingesteld? Kom dan eens
meerijden met onze vereniging 4x4
España, een groep ondernemende
enthousiaste mensen die in auto’s met
vierwielaandrijving geheel Spanje verkennen.De club organiseert zo’n 8 ritten per
jaar, waardoor u op de mooiste plekjes
komt.Heeft u er dus genoeg van om
alleen maar op een terrasje te zitten en
bent u in het bezit van een 4 x 4 auto, dan
is deze club ideaal voor u. De sfeer is ontspannen en ongedwongen. Voor meer
informatie kunt u bellen met Wim
Werkman Tel: 680 590 945 of stuur een
e- mail naar: info@4x4espana.com
Vriendenkring Bruno Gröning
Adres: Carrer Serra Bernia 34, Residenz
Monte Bello, La Nucia. Tel.: 96 687 38 88
of 96 687 85 43. Activiteiten: Hulp en
genezing langs geestelijke weg. Meer
informatie en de data van onze bijeenkomsten vindt u op onze website:
www.bgvalfaz.weebly.com

El Campello
Club Centro
Aan het centraal gelegen pleintje van
Coveta Fumá treft men onze gezellige
sociëteit Club Centro. Ons sfeervolle
clubhuis heeft een uitnodigende bar, een
mooi biljart en een schitterend, zonnig
terras. We hebben wekelijks veel activiteiten zoals: bridgen, klaverjassen, biljarten, instuif, bibliotheek, internetten,
wandelen en jeu de boules. Ook worden
er dagexcursies en meerdaagse vakantietochten georganiseerd. Club Centro telt
ca. 250 leden en iedereen die met ons de
gezellige sfeer wil delen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website www.club-centro.es.
Contactpersonen:
mevrouw Conny
Hoekstra 965 638 472 en de heer Kees
Jong 965 638 515, tel. clubhuis 965 639
306. Ons adres is: Coveta Fumá, Calle
Belgica 2, local 2, Buzon 1264, 03560 El
Campello (Alicante).
Hollands Glorie bij Eloy
Ook het komende jaar zullen we doorgaan met onze biljartclub activiteiten en

Pagina 58

het organiseren van gezellige bijeenkomsten. Woensdag en zaterdag biljarten,
aanvang 11.00 uur o.l.v. Gerrit Lauws, tel:
96 595 31 97. Met ingang van het nieuwe seizoen gratis biljartles door o.a Gerrit
Lauws. Wilt u aan één van onze activiteiten deelnemen, dan bent u van harte welkom bij Restaurante Eloy aan de Ctra.
N332 in El Campello. Tel:96 563 80 04.
Gauw tot ziens.

Alicante
Nederlandstalige Club Alicante
Nederlandstalige Club Alicante NCA: De
club van Nederlanders en Vlamingen in
Alicante, El Campello en omstreken.
Postadres Avda. Carrer la Mar 22/3c
03560 El Campello. Wij ontmoeten
elkaar tijdens ons verenigingsseizoen
elke woensdag op de koffieochtend om
11.00 uur in Hotel Almirante, Avenida de
Niza 38, Playa de San Juan. Opening seizoen 2017-2018 op dinsdag 10 oktober
2017. 31-10-2017 1ste clublunch. 3de
woensdag in november algemene ledenvergadering. 22 december kerstlunch. 11-2018 Nieuwjaarsduik. 3-1-2018
Nieuwjaarsborrel. 3de dinsdag in januari
2de clublunch. 18 t/m 24 februari een
gecombineerde ski-vakantie 3de dinsdag
in maart 3de clublunch. 9 t/m 12 april 4daagse puzzeltocht. 3de dinsdag in mei
afsluiting van het seizoen 20172018.Verdere informatie op onze website
www.ncaalicante.nl of bij bij onze
bestuursleden Ph. de Bruijn (voorzitter)
675 318 153, M. Andriessen(2de secretaris) 96 5636 246 en P. van Lingen
(penningmeester) 637 191 753.

Orihuela-Costa
Club Crisol (Internationaal)
Clubhuis: Centro Cívico Alameda del Mar,
Orihuela-Costa, u bent van harte welkom
op maandag- en vrijdagochtend van
10.30 uur tot 12.30 uur. Contactpersoon:
Els Baginda 96 673 08 47. www.clubcrisol.es Vidmaatschap is per kalenderjaar
12,- € p.p.

Praktisch verzekerd
Ziektekosten verzekeringen in
Spanje: deel 2
In het vorige deel vroegen we ons af: Hebt u wel of niet een privé ziektekosten verzekering nodig in Spanje, waarom is er een prijsverschil met de
privé verzekeringen in Nederland of België en hoe kunt u het best wisselen van maatschappij indien nodig. Deze keer bekijken we waarmee u
rekening moet houden bij uw beslissing.
Wilt u een keuze maken uit het grote aanbod privéverzekeringen, dan
moet u rekening houden met een aantal zaken:
1. Een goede gezondheid is primordiaal in het leven, de juiste ziektekostenverzekering zorgt voor financiële en mentale rust.
Meestal is er een wachttijd voor bepaalde behandelingen, tenzij u overstapt van de ene privé verzekering naar de andere.
2. Meestal worden mensen met ernstige pre-existenties (Chronische ziektes, ernstige diabetes, aids, hartkwalen, extreem overgewicht, kankerpatiënten, transplantatiepatiënten,…) geweigerd.
3. Meestal worden vooraf bestaande problemen en hun gevolgen uitgesloten.
Dit betekent niet dat deze verzekering afsluiten niet interessant is als u
reeds een gezondheidsprobleem heeft, want u bent uiteraard wél gedekt
voor de 1000- en andere problemen of ziektes die zich kunnen voordoen.
Wat wél belangrijk is, is dat u zich hiervan bewust bent bij het afsluiten van
de polis en dat uw verzekeringsagent u hier correct en gedetailleerd over
informeert.
Te dikwijls krijg ik opmerkingen van dokters, verzekeringsmaatschappijen
en klinieken dat de verzekerden helemaal niet weten wat hun polis
inhoudt. Het vreselijke is dat ze dit pas vaststellen op het moment dat ze
een ernstig gezondheidsprobleem hebben. Besef het belang van het hebben van een verzekeringsagent die u adviseert en informeert in uw taal, die
u duidelijk de sterke en zwakke punten van de verschillende mogelijkheden voorlegt. En vergeet nooit: what you pay is what you get!
Opgelet!
Hebt u reeds een privé ziekteverzekering in Spanje en wenst u over te stappen naar een betere polis, een andere maatschappij of naar een andere
agent, (of naar ons) dan is het nú het ideale moment om hierover contact
op te nemen!
Het is immers zo dat de meeste ziektekostenpolissen de vervaldag hebben
op 31/12. Gezien de officiële opzegtermijn 1 maand is in Spanje, kan dit
alles het best geregeld zijn in oktober of november. Stapt u over naar een
andere maatschappij, zorg er dan wel voor dat de nieuwe maatschappij uw
wachttijd laat wegvallen, en (héél belangrijk) u garandeert dat indien u een
nieuw gezondheidsprobleem zou hebben tijdens de maanden november
of december, de andere maatschappij deze problemen niet uitsluit in de
nieuwe polis. Deze garantie is uiterst belangrijk, indien u iets overkomt in
de laatste 2 maanden van het jaar.
In ons volgend artikel bekijken we hoe u best een keuze maakt uit het grote en dikwijls onoverzichtelijke aanbod op de Spaanse verzekeringsmarkt.

Torrevieja
Nederlandse Vereniging Torrevieja
Nederlandse Vereniging Torrevieja en
omstreken website: www.nedvertorrevieja.com Secretariaat: Wim van der Krogt,
Calle Sorolla 32, 03170 Ciudad Quesada
Tel: 966 845 462. E-mail: voor zaken van
algemene aard nedvertor@gmail.com en
voor activiteiten en evenementen aktiviteiten.nedvertor@gmail.com

Meer vragen? Sandra Van Kerckhove ,
schrijfster van deze column is directeur /
eigenares van GrupoXandra Verzekeringen
S.L. Een kantoor dat advies biedt over alle
soorten verzekeringen in gans Spanje. (
huis – auto – ziektekosten –
pensioen/spaarplan – bedrijven –
beleggingen…)
info@grupoxandra.eu,
www.grupoxandra.eu, 965 637 134
San Juan PLaya– Calpe – Denia - San
Pedro de Pinatar
Donderdag 5 oktober 2017

