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VERENIGING NCM:
Vaste bijeenkomst plaats:  Restaurant Mesón Mariano
Adres:  Av. Saladillo 5  (Urbanisatie Camposol A)

 30870 Mazarrón
Website:  www.clubncm.es.
Facebook:  N.C.M.Costa Calida
Email Bestuur:  info@clubncm.es

           Reacties aan het bestuur dienen in beginsel via bovenstaand mailadres bij de NCM binnen te
           komen.

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter:    Kees Rokven             info@clubncm.es
Aspirant secretaris:                    Liesbeth v.d. Waarden           aspirant secretaris@clubncm.es
Penningmeester:    Bert van der Donk             penningmeester@clubncm.es

           Algemeen bestuurslid                  Hedwigh Verbruggen-Letty
           Algemeen bestuurslid                  Frans Gerrand
           Aspirant algemeen bestuurslid     Herman Cornelissen
          

WEBSITEBEHEER:     Hedwigh Verbruggen-Letty      webmaster@clubncm.es
FACEBOOKBEHEER:     Jan Swinnen en Kees Rokven
VERZORGING NIEUWSBRIEF:  Loes Hooghiemstra                 info@clubncm.es

DE CONTRIBUTIE:
– bedraagt € 10,00 per persoon per verenigingsjaar. Betalen na 1 sept. en vóór 1 oktober.
– loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
– kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie.

              De contributie opbrengsten komen voor een groot deel weer terug bij de leden in de vorm van 
   ondersteuning voor activiteiten en feestelijke bijeenkomsten.

            
            Betaalwijze:

– contant tijdens de inloopochtend of na de ALV  aan de penningmeester
           – of (onze voorkeur)door storting op de bankrekening van de NCM:
            
            IBAN: ES65  2100  6032  8502 0008 1868  BIC:  CAIXE SB
             t.a.v. NCM Mazarrón met een zo kort mogelijke vermelding:
             VOORNAMEN en één ACHTERNAAM is voldoende!

http://www.clubncm.es/
mailto:info@clubncm.es
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Beste leden,

Voor vele overwinteraars gaat de komende periode de tijd weer aanbreken om de 
koffers te pakken en terug te keren naar Nederland en België. Ik wens u allen een 
goede en veilige terugreis toe. Voor degene die in Spanje blijven kan ik zeggen: 
geniet van het mooie weer dat er weer aankomt.

Op 2 februari heeft het bestuur een gesprek gehad met de coördinatiegroep van de 
Hollandse Club Costa Cálida (HCCC).  Door het vertrek naar Nederland van dhr. 
Oudenaarden (Leen) zag de coördinatiegroep van de HCCC de mogelijkheid om hun 
activiteiten bij ons, de NCM, onder te brengen. Wij ondersteunen hun verzoek en zien 
uit naar een prettige samenwerking in de toekomst. Om alles in goede banen te leiden
en activiteiten op elkaar af te stemmen zullen nog enkele gesprekken volgen. 

Op 14 februari werden we opgeschrikt door het bericht dat er op de camping in 
Bolnuevo, waar ook een aantal leden overwinteren, een grote brand gaande was. Ik 
kreeg informatie van leden die op de camping verbleven, dat er zeker 20/ 30 caravans
en campers in brand stonden. Hierop heb ik, namens de NCM, direct onze hulp 
aangeboden in welke vorm dan ook. Gelukkig waren er geen slachtoffers en onze hulp
was verder niet nodig.

De afgelopen maand is ook het NCM Jeu de Boules toernooi bij Mariano’s beëindigd 
met als winnaars 1e Frans, 2e Francien en 3e Wim. Jan bedankt voor de organisatie en 
Ria voor de administratie. Tevens was de muziek bingomiddag van Freddie en 
Henriette Seinen wederom een groot succes met ongeveer 100 aanwezigen. Er werd 
luidkeels meegezongen en er waren mooie prijzen te winnen.

Kees Rokven
Voorzitter.



ONZE ADVERTEERDERS/SPONSOREN   

    
      Kijk eens bij onze adverteerders  aan het einde van deze Nieuwsbrief of op onze    
      website  www.clubncm.es  .  
      
      * ANS VAN DER LINDEN voor kunst aan de muur (schilderijen)
      * BAGGERS  voor al uw verzekeringen in Spanje
      * BAR RAYA  voor Hollandse snacks, heerlijke cocktails en rockmuziek
      * BEL CASA CALIDA   full service keyholding
      * BERT LICHTENBERG   Workshops-Fotoshoots-Bedrijfsfotografie
      * CATHARINA     Interior en decor
      * D&B COSTA CALIDA PINTORES  voor binnen en buiten schilderwerken  
      * D&B SEGUROS  voor al uw verzekeringen in uw eigen taal
      * FINANCIEEL ADVIES  Carolien Hoogenes-Bouwens  
      * FOR SALE HOUSE SPAIN verkoop Spaanse huizen
      * H & M HEARING CLINIC  Hoortoestellen /audífonos
      * LA MARIPOSA BLANCA  Wellness Massage
      * RENTAL SERVICE   autoverhuur (with Airport Transfers) (sponsor)
      * RESTAURANT MESON MARIANO    Camposol A (sponsor)
      * SAKO  Building ,Renovation & Design
      * VICTOR FERNÁNDEZ   Key holding  , administratie finca’s , verzekeringen
    

NCM HULPTROEPEN. 

Op 7 februari hebben de hulptroepen hun eerste hulpvraag naar ieders tevredenheid, 
goed afgehandeld. Een 81 jarige NL dame, die een zwaar ongeluk had gehad en 
zonder enige familie of kennissen in het ziekenhuis in Cartagena lag, is bezocht en 
heeft de voor haar noodzakelijke spullen ontvangen. Zij vond het bezoek van de 
hulptroepen echt een cadeautje. 

Op 14 februari zijn de vrijwilligers van de hulptroepen bijeengekomen en hebben 
onder het genot van een kopje koffie kennis met elkaar gemaakt. Daarbij hebben wij 
ook de nodige afspraken gemaakt over de werkwijze van de “Hulptroepen”. 

Verder zoeken wij nog enkele extra vrijwilligers om zich aan te sluiten bij de groep 
hulpverleners. Natuurlijk altijd op vrijwillige basis. Als het kan vrijwilligers die wonen 
in de naast gelegen woonplaatsen van Mazarron. Zoals Bolnuevo, Isla Plana. Indien 
mogelijk ook in Cartagena. 

Dit om huisbezoeken of eventuele ziekenhuisbezoeken makkelijker te kunnen 
uitvoeren, zonder dat daar redelijk hoge reiskosten bijkomen. 

Voor diegene die mogelijk hulp nodig heeft, voor bijvoorbeeld transport voor een 
bezoek naar een ziekenhuis, voor bezorging van noodzakelijke boodschappen, een 
onverwachte noodzakelijke reparatie in huis, of gewoonweg een gezellig gesprekje 
thuis. Elke hulpvraag is altijd bespreekbaar. 

Bel dan naar de “Hulptroepen” 0031-613043658 of 0031-651160546. 

Zie daarvoor ook de NCM Website. 

De Hulptroepen.

http://www.clubncm.es/


VAN DE LEDENADMINISTRATIE

                                                
Wij heten als nieuw lid van harte welkom:

Koos Bakker en Monique van Gogh
Lonneke Mattoon 
Han en Hillien van Heuveln
Arnolds Spoelstra en Lidy Verschuren

Helpt u mee om onze ledenlijst actueel te houden?
Geef daarom uw gewijzigde gegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer 
door aan info@clubncm.es

  

KOMENDE ACTIVITEITEN  maart 2023

Voor alle activiteiten geldt alles onder voorbehoud! en dat altijd/overal aan de 
geldende corona voorwaarden/regels voldaan moet worden als deze er zijn.

Woensdag  01-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  01-03-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang  10.00u
Woensdag  01-03-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  02-03-23 NCM Golfinstuif Camposol golf volgens schema
Donderdag  02-03-23 Evergreen koor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  03-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  06-03-23 Shantykoor  El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  08-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  08-03-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang  10.00u
Woensdag  08-03-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  09-03-23 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)

Donderdag  09-03-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  09-03-23 Evergreen bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  10-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  13-03-23 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u
Maandag  13-03-23 Shantykoor El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  15-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  15-03-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Woensdag  15-03-23 NCM Jeu de Boules bij Mariano Camposol A aanvang 14.00u
Donderdag  16-03-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  16-03-23 Evergreen koor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u



Vrijdag  17-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Maandag  20-03-23 Shantykoor El Pilón Mazarrón aanvang 17.00u
Woensdag  22-03-23 Wandelen met Ger volgens schema
Woensdag  22-03-23 NCM Tennis Tennisbanen Puerto de Mazarrón aanvang 10.00u
Donderdag  23-03-23 NCM Golfinstuif Camposol golf aanvang 13.00u
Donderdag  23-03-23 Evergreenkoor bij El Pilon Mazarrón aanvang 17.00u
Vrijdag  24-03-23 NCM Borrelavond          aanvang 16.00u
                                     bar/restaurant Mariano Camposol A  

Maandag 27-03-23 NCM Klaverjasmiddag El Pilón Mazarrón aanvang 13.30u

Verder voorlopig op ons jaarprogramma (onder voorbehoud)

April  08-04-23 PAASBRUNCH
April  27-04-23 KONINGSDAG /AUTO PUZZELTOCHT 
Juni  21-06-23 NCM MIDZOMERFEEST
Oktober  14-10-23    NCM LUSTRUMFEEST/OPENINGSFEEST 

Contactpersonen: 
Evergreen koor: Freddy Seinen  fgseinen@hotmail.com     0031-620136797 

Golfinstuif Kees Rokven  ceesrokven@hotmail.com
John van Kooten      jjvkooten@gmail.com

Jeu de boules: Jan van der Lans,  janvanderlans01@gmail.com
Klaverjassen: Herman Cornelissen hermancornelissen1@gmail.com
Shantykoor: Freddy Seinen  fgseinen@hotmail.com     0031-620136797 
Tennis Gertie  Rakels     0031-640288896
Wandelen Ger Theuns  gertheuns@live.nl     0031-620750228

       Boekenuitleen
Gastvrouw/ heer:                                                                                             zaal Mariano’s
Hedwigh Verbruggen   of  Ton Kunneman     of Loes Hooghiemstra              Eric Tange

mailto:gertheuns@live.nl
mailto:fgseinen@hotmail.com
mailto:hermancornelissen1@gmail.com
mailto:janvanderlans01@gmail.com
mailto:jjvkooten@gmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com
mailto:fgseinen@hotmail.com


N.C.M. PAASBRUNCH

Beste leden,

Voor de 2e  keer sinds het bestaan van de N.C.M. mogen we voor u 
een PAASBRUNCH organiseren.

Locatie is La Nueva TABERNA op de Country Club
Datum : zaterdag 8 april van 11:00 uur tot 14:00 uur

Bij uw entree ontvangt u een glaasje Mimosa 

Er staat een buffet voor u klaar bestaande uit:



Tomatensoep;

Diverse soorten broodjes;

Koffie, thee, jus d’orange;

Kaas, ham;

Nederlandse kroket;

Scrambled eggs / gekookt ei;

Roast beef;

en als dessert Cheese cake.

Kosten € 16,= p.p.           

Opgave  voor deelname aan de brunch kunt u doen door een berichtje te sturen 
naar info@clubncm.es
Opgaves dienen vóór 31 maart binnen te zijn !!!!!

BETAALWIJZE : onze bankrekening: IBAN: ES65 2100 6032 8502 0008 
1868 / BIC: CAIXESBB t.n.v. NCM Mazarrón o.v.v. PAASBRUNCH.

mailto:info@clubncm.es


    Wandelen met Ger Maart 2023

     Beste Wandelaars i.v.m. weers- en of andere
     omstandigheden is het mogelijk dat een wandeling niet door
     kan gaan. Daarom raadpleeg altijd voor vertrek
     “  de wandelen met Ger”    Whatsapp.   

Woensdag 1 maart 2023  Ruta Floracion del Almendro (Nabij Pliego)
09.30 uur verzamelen Restaurante Jarra ‘d Oro Alhama de Murcia
Nazit: in overleg. 

Vrijdag 3 maart 2023 Sangora La Verde  (Rudy)
10.00 uur verzamelen
Restaurante Los Rescoldos de Carrascoy RM 603
12 km 500 hoogtemeters
https://goo.gl/maps/pLwNgTeFdzBjuxB29

Zondag 5 maart 2023   Omloop La Pinilla  
Verzamelpunt 10.30 uur bij de kerk in het dorp La Panilla.
10 km 180 hoogtemeters
Nazit: La Panilla

Woensdag 8 maart 2023   Virgen la Paloma  
10.30 uur verzamelen Restaurante Vente la Rata Totana
9,5 km 210 hoogtemeters
Nazit: Venta la Rata

Vrijdag 10 maart 2023 Las montañas de Perin
Verzamelen 10.30 uur Sociaal Perin
10 km 350 hoogtemeters
Nazit: Sociaal Perin

Zondag 12 maart 2023 Las Balcicas via precario
Verzamelen 10.30 uur Restaurante Buenavista El Alamillo 
 8 km 197 hoogtemeters
Nazit: Restaurante Buenavista

Woensdag 15 maart 2023    El Roldan  
Verzamelen 10.00 uur t/o camping Los Madrilles
11 km 500 hoogtemeters
Nazit: in overleg

Vrijdag 17 maart 2023 Venta Ramirez circulair
Verzamelen 10.30 uur Venta Ramirez Carretera del Portús - Galifa
9.8 km 326 hoogtemeters
Nazit: Restaurante Venta La Muela

Zondag 19 maart 2023   Rondje langs de Kust  
Verzamelen 10.30 uur bar Oasis Bolnuevo
9 km 203 hoogtemeters

https://goo.gl/maps/pLwNgTeFdzBjuxB29


Woensdag 22 maart   Ruta Hans Carroscoy  
Verzamelen 10.00 uur 
Restaurante Los Rescoldos de Carrascoy RM 603
https://goo.gl/maps/pLwNgTeFdzBjuxB29
Nazit: in overleg

Vrijdag 24 maart 2023 PR-MU1 circular al cabezo de la fuente - de los 
Belones
10.00  uur verzamelen Calle Mayor  Kerk in het dorp Los Belones
10,5 km 380 hoogtemeters
Nazit: Restaurante Casa Rufino

Zondag 26 maart 2023 Las Balcicas via precario
Verzamelen 10.30 uur Restaurante Buenavista El Alamillo 
8 km 197 hoogtemeters
Nazit: Restaurante Buenavista

Woensdag 29 maart 2023 Ruta Wilma
Verzamelen 10.00 uur Restaurante Jarro ‘d Oro Alhama de Murcia
11.8 Km 400 hoogtemeters
Nazit: Restaurante La Perdiz

Vrijdag 31 maart 2022 Oleanderroute
10.30 uur verzamelen Bar Cantina Campilo de Adentro
10 km 205 hoogtemeters
Nazit: Bar Cantina

Gezien de soms lange afstand en de vele hoogtemeters is een goede fysieke 
conditie vereist.

Neem steeds voldoende eten en drinken mee, bij lange tochten wordt er 
gepicknickt onderweg!

Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo en er wordt regelmatig gestopt 
voor een foto of om te genieten van de natuur.
Iedereen wandelt mee op eigen risico.  
Advies: Zorg dat U verzekerd bent tegen ongevallen via uw reisverzekering!

INFO: Ger Theuns & Telefoon: 0031 620750228

https://goo.gl/maps/pLwNgTeFdzBjuxB29


31 maart 2023 | Lezing Kees de Jong

Op indringende en tot de verbeelding sprekende wijze schreef NCM-lid Kees de Jong 
op 68 jarige leeftijd een boek over het bijzondere leven van zijn moeder dat zich deels
in Buenos Aires en deels in Eindhoven afspeelde. Op persoonlijke wijze zal hij ons 
tijdens een lezing op 31 maart 2023 (14.30 – 16.00 uur) meenemen in het leven dat 
als kind grote impact op hem had. (https://keesdejong.boekengilde.nl/)

Deelname is gratis. Wel vooraf aanmelden bij Hedwigh Verbruggen 
(webmaster@clubncm.es). 

NB. de locatie is Mariano´s, waar na afloop vanaf 16.00 uur ook de maandelijkse NCM
borrel zal plaatsvinden.

Kees de Jong

mailto:webmaster@clubncmes
https://keesdejong.boekengilde.nl/


Verslagen en/of foto’s van activiteiten

Vrijdag 17 februari 2023 EXCURSIE MIJNCOMPLEX en lunch 

Beste NCM leden,

Even een kort verslag van de wandeling in het mijngebied van Mazarrón.
Vrijdag 17-02-2023 hebben we met 45 NCM-leden genoten van een schitterende 
mijnwandeling in Mazarrón met aansluitend een lunch in "Restaurante El Pilón".

Nadat alle personen om 11.00 uur bij de verzamelplaats waren gearriveerd nam onze 
verteller en begeleider van de wandeling Bert van der Donk het woord en gingen we 
het mijngebied in.
Het werd een schitterende belevenis, alleen al door de kundigheid en de perfecte 
uitleg.
De oude gebouwen, de mijnschaften, de verschillende kleurnuances van de 
grondstoffen, het was een hele belevenis. Tussendoor werden er vele stops gehouden 
om de mensen de gelegenheid te bieden mooie foto's te maken.
Na een wandeling van ongeveer 2 uur gingen we moe maar voldaan van de vele info 
richting de uitgang. Iedereen had inmiddels wel wat trek gekregen dus gingen we aan 
de overkant van de hoofdstraat richting het bij velen bekende Spaanse restaurant "El 
Pilón".
Daar hebben we een heerlijk en goed gevuld menu gegeten dat voor alle aanwezigen 
geserveerd werd. Het was heerlijk en iedereen was dolenthousiast over zowel de 
wandeling en het menu. 



Rond 17.00 uur kwam de rust in het restaurant weer een beetje terug en gingen de 
laatste personen van de groep de deur uit.

Bert, hartelijk dank voor de mooie dag die je ons bezorgd hebt.

Frans Gerrand

Dinsdag 21 februari 2023    MUZIKALE BINGO 

Shanty en Evergreen Koor Mazarrón

Deze middag startte om 15.00u en om 14.30 kwamen de    
eerste deelnemers al om zich te verzekeren van een goed 
plekje in de zaal.
Het was druk bij de entree met de verkoop van bingokaarten
en loten door Anneke en Henk Baay.

Freddy Seinen had weer geweldig leuke meezingers uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 voor 
de muziekbingo samengesteld en gezongen werd er. Het was een hele gezellige 
middag die pas vroeg in de avond was afgelopen.



De dames die de winnende bingokaarten
controleerden.
Dit was wel nodig want er waren veel “valse”
bingo’s.



Er was een prachtige tafel met mooi ingepakte bingo- en loterij prijzen.



Een heel mooi optreden van
het SHANTY koor.

Freddy en Henriette (en alle 
anderen die meegeholpen
hebben) hartelijk dank voor
deze geweldig goed
georganiseerde en gezellige
middag!
Loes Hooghiemstra



Natuurcolumn
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens 
elke wandeling verwonder ik me over de pracht en de diversiteit van de 
Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of groen. 
Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het 
hele jaar rond. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en 
bontgekleurde vogels vliegen in de helderblauwe lucht. 

Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de 
mediterrane natuur in de literatuur. In elke column zet ik een plant of dier in 
het zonnetje. Geniet met me mee. 

Aloe vera, Aloë vera 

  De wonderplant, Aloë vera, wie kent hem
  niet! Een wonderplant vanwege zijn
  aanpassingsvermogen en vele
  toepassingen. Misschien heeft u een aloë
  vera in de tuin staan, of zomaar in het wild
  zien groeien, of misschien heeft u tijdens
  een Spaanse wandeling een aloë vera akker
  gezien?

  Tijdens een eerder bezoek aan de omgeving
  van Almería zagen we al dergelijke akkers.
  En recentelijk tijdens een wandeling in de
  omgeving van Campo López konden we er
  zelfs een bezóeken. Verscholen in een
  prachtig dal lag daar een ecologische oase.
  We liepen vanaf het oude waterbassin met
  kristalhelder bergwater naar beneden langs
                                                             

een grote verlaten herenboerderij met een kapel. Een hond kwam ons begroeten, dus 
er moest ergens iemand aanwezig zijn. En inderdaad was er een man in zijn eentje 
hout aan het stapelen. We raakten in gesprek. Hij vertelde over het ecologische 
project van dit landgoed, deelde wat citroenen en laurierbladeren uit en liet ons de 
Aloë vera velden zien. We boften dat we ze net in de ontluikende bloei konden 
bewonderen. Spontaan sneed hij enkele bladeren af en overhandigde die aan ons. Na 
een hartelijk afscheid trokken we weer verder met in de rugzak het puntige, getande 
en zware aloë vera blad, een ecologische citroen en een tak met laurierbladeren. En in
mijn hoofd nam ik de inspiratie mee voor het onderwerp voor deze natuurcolumn.
 

 



De aloë vera is een vetplant. Of met een mooi woord een succulent. In dit geval een 
bladsucculent want hij slaat vocht op in zijn bladeren waardoor deze dik en vlezig 
worden. De gel die hierdoor ontstaat kent vele toepassingen. In de farmacie, 
cosmetica, huid- en haarverzorging. Ook in verfrissende drankjes is de gel te 
gebruiken. Speurend op internet las ik dat je zelfs online bladeren kunt kopen om er 
zelf zalfjes, crèmes of maskers van te maken. Wat gel uit de bladeren schrapen, wat 
oliën en eventueel andere  ingrediënten toevoegen en  klaar is je natuurzuivere 
product. Als voorbeeld geef ik hieronder het recept voor een haarmasker omdat 
hierbij slechts twee keukenkastje ingrediënten nodig zijn. 

Haarmasker
1 Aloë vera blad (circa 25-30 cm)

 Honing

 Olijfolie

Hoe maak je het?

Stap 1: Doe de gel, honing en de olijfolie in de blender.

Stap 2: Smeer het mengsel in je haar en op je hoofdhuid.

Stap 3: Laat het 15 minuten inwerken.

Stap 4: Was daarna je haar uit met lauwwarm water.   (recept overgenomen 

             van:drgreen.nl )

Veel vetplanten kun je stekken door gewoon een blad in potgrond te zetten. Dat kan 
bij de aloë vera niet omdat ze niet de juiste cellen hebben om wortels te maken. Wel 
kun je heel makkelijk stekken met de uitlopers. Deze gewoon lossnijden en in een 
potje met potgrond zetten en naar behoefte water geven. Zo kun je eenvoudig je 
eigen thuisapotheek maken van deze wonderplant. 

Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De 
foto’s zijn van eigen hand. 

Met zonnige natuurgroeten,  Anja       



ONZE ADVERTEERDERS      







Key Holding, wanneer u uw woning in Spanje verlaat, heeft u de mogelijkheid
   om uw sleutels bij ons achter te laten, voor € 50,00  per maand brengen we een
   maandelijks bezoek aan uw huis, sturen u foto's in de huidige staat en zorgen ervoor
   dat uw huis niet onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor diefstallen en kraken worden
   voorkomen.
• Indien u schilder- of bouwwerkzaamheden in uw woning wenst uit te voeren, zullen
   wij offertes voor u opvragen.
• Via ons kunt u geld besparen op een opstalverzekering.
• Bespaar op uw elektriciteitsrekening.
• Wanneer u terugkeert, laat het ons weten en wij zullen een schoonmaakbedrijf
   lokaliseren en sturen. (betaling voor schoonmaakdiensten vooraf verwacht)
• Als er vocht in uw huis verschijnt of er een lek wordt gedetecteerd, zullen we alle
  nodige afspraken maken met de verzekeringsmaatschappij.
• Wij coördineren het vervoer van de luchthaven naar uw woning. (betaling van de
   dienst die van tevoren wordt verwacht)



                                     



Zie volgende bladzijde  

voor een nieuwe  HOORTOESTELLENZAAK!



  

    Graag stellen wij ons even voor! 
    Wij zijn een nieuwe hoortoestellenzaak in
    Torre Pacheco. 

    Wij zijn  een klein familiebedrijf bestaande
    uit Lonneke Mattoon Heuvelmans
    (audioloog) en
    Chris Mattoon (planning en administratie).
    Ons motto is: “your hearing matters” en we
    streven ernaar om de beste hoorzorg te
    geven voor een redelijke prijs. We passen 
    hoortoestellen aan van de merken Oticon en
    Bernafon. Tevens kunnen we
    gehoorbescherming op maat leveren voor
    diverse doelen, zoals o.a. slaap pluggen,
    lawaai pluggen en water/zwem pluggen.

Als audioloog heb ik inmiddels 20 jaar ervaring. De eerste 11 jaar werkte ik in de 
Vereningde Staten bij de House Clinic in Los Angeles. Vervolgens 8 jaar in Nederland 
in het audiologisch centrum van de Koninklijke Auris groep te Bergen op Zoom en 
Goes. Sinds een jaar wonen we in Spanje waar we onze eigen hoortoestellenzaak 
hebben opgericht. 
We zorgen we ervoor dat elke client als individu behandeld wordt. We nemen dan ook 
uitgebreid de tijd voor iedereen. De eerste afspraak bestaat uit een gratis gehoortest 
en consult. Hierbij doen we een uitgebreide gehoortest en geven we uitleg over het 
gehoor en beantwoorden alle vragen. Daarna kijken we samen met de client of 
hoortoestellen geindiceerd zijn en zo ja, welke toestellen het meest passend zijn, 
zowel voor het gehoor, de dagelijkse bezigheden en natuurlijk de portemonee. Onze 
prijzen zijn in te zien op onze website onder deze link: 
https://hmhearingclinic.es/price-list/  
Elke client krijgt 30 dagen proeftijd. Tijdens de proeftijd komt de client een paar keer 
terug en zorgen we ervoor dat we de hoortoestellen zo optimaal mogelijk afstellen. 
Voor meer informatie, bezoek onze website: https://hmhearingclinic.es/ of bel/email 
ons op: 
T: 605110725   LMHaudiology@gmail.com 
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