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ALLE VERZEKERINGEN 

BEGELEIDING BIJ 

BELASTINGEN - FISCALITEIT 

JURIDISCHE BIJSTAND 

VERTALINGEN 

THUISVERPLEGING 

EN NOG VEEL MEER 

*Verzekeringen afsluiten kan iedereen, U met raad en

daad bijstaan zodat U juiste verzekering afsluit en U

helpt bij problemen is specialistenwerk

*Onze ervaring - sinds 1983 - als in Belgie gediplomeerd

verzekeringsmakelaar en vele jaren Spanje ervaring

is Uw garantie.

*Wij hebben ons eigen 24/24 uur noodnummer in het

Nederlands.

*Alfe verzekeringen zoals auto, moto, caravan, woning,

appartement, gemeenschap, reís, Privaat ziekte (DKV),

uitvaart .... En polissen mogelijk in Nederlands 

*Aan- en verkoop van eigendom in Spanje

*Testa menten - overlijdens

*Schenkingen

ADVIES AANGEPAST AAN UW LAND VAN HERKOMST

*Omzetten nutsvoorzieningen

*Aanvraag Residencia, NIE-nummer, invoer auto ...

*Berekening, opmaak en aangifte model 210:

Belastingen Resident eigenaar in Spanje

*Aangifte belastingen RESIDENT in Spanje

*lndien nodig met advocaat om U te verdedigen voor de

Rechtbank

Wij spreken Nederlands, Frans, Duits, Engels en natuurlijk 

Spaans 

*Met onze eigen Vlaamse verpleegkundige

*Onder het advies "JULLIE DE ZON WIJ DE PROBLEMEN"

staan wij 24/24 ter beschikking van onze klanten om

te helpen bij kleine of grotere problemen.

"EC HELPDESK" 

Avd Dr. Mariano Ruiz 3 local bj izq 03183 Torrevieja (Playa de Los Locos) 

Tel +34 965 70 51 09 info@ec-helpdesk.com www.ec-helpdesk.com 

Kantoor: maandag tot vrijdag van 9 - 15 uur of na afspraak (indien gewenst komen we bij U thuis) 

https://www.ec-helpdesk.com
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Teruel heeft een nieuwe 

parkeerplaats voor campers 
De gemeenteraad van Teruel heeft in juni 2020 een nieuwe parkeerplaats 

voor campers op de esplanade van Los Planos geopend. 

 

De provincie TERUEL met als hoofdstad de gelijknamige stad TERUEL is 

door de meesten gekend daar ze er op doorreis passeren vanuit Zaragoza 

richting Valencia.  Nochtans is deze regio de moeite waard.  Een halte in 

TERUEL en een bezoek aan zijn middeleeuws centrum is zeker een 

aanrader. 

Vroeger gebruikte men vaak de parkeerplaats naast de Guardia Civil 

kazerne als camperplaats.  Inspelend op een oude vraag, vraag nog 

versterkt door het coronavirus, aangezien er momenteel veel toeristen 

zijn die voor reizen met de camper kiezen, besliste TERUEL te voorzien in 

een echte en degelijk uitgeruste camperplaats. 

De aanleg koste een goede 55.000 euro waarvan 50% is gefinancierd door 

de Europese Unie via EFRO-fondsen (strategie voor duurzame en 

geïntegreerde stedelijke ontwikkeling (EDUSI). 



De nieuwe camperplaats is GRATIS toegankelijk voor maximaal 30 

campers en de toegang is gratis. 

Is makkelijk toegankelijk en gelegen in Teruel aan de gemeentelijke 

esplanade van Los Planos, rijksweg 234 Sagunto - Burgos pk 

116. 

De camperplaats is voorzien van voldoende en noodzakelijke diensten 

zodat campergebruikers van een comfortabel verblijf kunnen genieten 

zoals, lozen van afvalwater, bijvullen van drinkwater, ledigen van 

chemische toiletten, etc. 

Noteer ook dat het gebruik van stoelen, tafels, luifels… verboden is – het 

gaat om een camperplaats en niet over een camping.                                             

Er is echter een picknick ruimte alsook een hondenpark voorzien. 

Men mag ook maximaal 72 uur geparkeerd blijven 
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Alles wat u nodig heeft om voor uzelf te zorgen
DKV Integral

App Quiero cuidarme Más
Maak gebruik van al onze digitale diensten: 

• Digital Doctor: chat of videogesprek met
specialisten.

• Quiero Cuidarme: gezonde gewoonten.

• Gezondheidsdagboek, online afspraak
aanvragen en gezondheidsmap, online
coach, digitale verloskundige etc.

Bij DKV willen we dichter bij u zijn

Begaan met uw gezondheid

Eerstelijns gezondheidszorg, 
specialisten, ziekenhuisopname 

en chirurgie.

Medische en 
pediatrische telefoonlijn 24 u. 

+34 976 991 199

Toegang tot 
referentieziekenhuizen CUN, 

Quirón, Teknon, Ruber... en nog 
veel meer.

Lijfrentepolis, vanaf het 3e jaar 
annuleren we uw polis niet 

meer als u dat niet wilt.

Psychoemotionele 
hulplijn 24u. 

+34 976 991 197

Tandheelkundige dekking 
inbegrepen, zonder  
bijkomende kosten.

En meer kortingen 
tot 2026!

op uw zorgverzekering 
in 2020 en 2021

KORTINGKORTING

Voor meer informatie:

Raadpleeg de voorwaarden op 
dkv.es/promociones

https://dkvseguros.com/aviso-legal/bases-legales-comerciales?utm_source=offline&utm_medium=print-own&utm_campaign=17ps_camp_of_ps_2017027&utm_term=marketing&utm_content=documentacion-promociones-marketing-dkv-es-promociones
https://www.ec-helpdesk.com


Ga je nog op vakantie – hierbij wat 
richtlijnen mocht je tijdens je 
vakantie besmet geraken met 

corona? 

 

De vakantie is er, eindelijk.  Lang gedacht dat het dit jaar niet meer 
zou kunnen maar uiteindelijk, toch maar vertrekken.  Maar toch… 
wat als je ziek wordt tijdens je vakantie in het buitenland?  

 

Enkels tips? 

“Raadpleeg vooraf steeds het reisadvies dat je door je ministerie van 
buitenlandse zaken is bezorgd. Groen betekent geen restricties, oranje 
wel en de ‘rode’ landen zijn verboden voor niet essentiële reizen.  

Eens ter plaatse dien je je te houden aan de plaatselijke wetgeving en 
voorschriften.  De meeste info hierover kan je vinden op de website  
https://reopen.europa.eu/. Deze website van de Europese Unie somt 
alle beperkingen, voorschriften en maatregelen per Europese lidstaat op. 
Je vindt er onder meer waar en wanneer je een mondmasker moet 
dragen, of restaurants en bars open zijn, welke contact-tracking apps je 
best installeert, maar evengoed of je er naar het strand kan. 

https://diplomatie.belgium.be/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://reopen.europa.eu/nl
https://reopen.europa.eu/


Raadpleeg deze informatie niet alleen voor je vertrek, ook tijdens het 
verblijf ter plaatse.  Voorschriften kunnen immer dagelijks veranderen. 

Voorzie ook voldoende ontsmettende hand-gel en mondmaskers en 
eventueel een thermometer. 

Je voelt je ziek op reis – wat gedaan? 

Verzeker je eerst zelf van het feit dat het misschien om CORONA gaat en 
niet om een griepje, indigestie of ander typische vakantiekwaaltje. 

Jezelf testen kan door  de online zelftest te doen van de VUB 
http://huis.vub.ac.be/corona/. “De symptomen van corona zijn op vakantie niet 
anders dan thuis. Als de test je aanraadt om een huisarts op te zoeken, 
moet je de lokale protocollen volgen. Als je een huis gehuurd hebt, bel 
dan naar de eigenaar en vraag hem een geneesheer te contacteren. Zit 
je op hotel? Bel vanop je kamer naar de receptie. Zij zijn meestal goed op 
hoogte van de regionale en lokale protocollen en zullen je vertellen wat je 
moet doen. Het is perfect mogelijk dat je eerst moet bellen naar de arts, 
het kan evengoed dat je meteen naar het ziekenhuis moet voor een test. 
Zij zullen dat weten. ” 

De vrees bestaat dat veel reizigers niet happig zullen zijn om naar de arts 
te gaan. Ik heb milde symptomen, het komt wel goed, kan dan de teneur 
zijn, maar dat is onverantwoord. “Een quarantaine kan inderdaad 
organisatorisch en financieel problemen opleveren, maar neem alsjeblieft 
je verantwoordelijkheid. Het is de vrees van experts dat straks veel 
besmette vakantiegangers onder de radar gaan blijven en eenmaal terug 
thuis aan de basis van lokale opflakkeringen zullen liggen.” 

Mag ik naar huis als ik ziek ben? 

Met het vliegtuig. Als je met het vliegtuig gekomen bent en symptomen 
hebt, zit je naar alle waarschijnlijkheid vast. Ook al heb je geen corona. 
“In theorie zou een arts na de nodige testen een attest kunnen schrijven 
dat je geen besmetting met het coronavirus hebt opgelopen, maar het valt 
te betwijfelen of de vliegmaatschappijen dat gaan aanvaarden. “Als je dan 
aan boord probeert te gaan met ziekteverschijnselen, zal je 
hoogstwaarschijnlijk geweerd worden. Geen enkele maatschappij zal het 
risico op verdere besmettingen willen lopen.” 

Ik moet in quarantaine. Wie gaat dat betalen? “Als je binnen Europa in 
quarantaine moet in een ziekenhuis, dan is dat een ziekenhuisverblijf en 
wordt dat gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit”. Ga je buiten 
Europa raadpleeg dan vooraf zeker je ziekenfonds.  

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200507_04949277
http://huis.vub.ac.be/corona/


 

Moet je in quarantaine op hotel of in je vakantiewoning, is dat voor eigen 
rekening.” 

Met de auto. “Als je quarantaine opgelegd hebt gekregen, moet je die 
volgen. Ziek zijn en rijden is onverantwoord.  Weet ook dat als je samen 
met een partner gaat rijden deze waarschijnlijk ook besmet zal geraken.  

Wat als u als toerist de plaatselijke coronamaatregelen overtreedt? 

Weet dat “wie op vakantie in het buitenland de coronaregels overtreedt 
en wordt opgepakt” niet hoeft te rekenen op veel steun van de 
administratie in zijn thuisland.” 

Wat als er een nieuwe Lock down komt? 

“De pandemie is een feit”, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. 
“Reizigers die nu vertrekken op reis zijn zich bewust van het risico en 
moeten in de eerste plaats nu zelf een oplossing vinden. Als je vast komt 
te zitten, neem dan eerst contact op met je touroperator of 
vliegmaatschappij. Als dat niets teweegbrengt, moet je de ambassade 
contacteren voor bijstand, maar reken er niet op dat de FOD je gaat 
repatriëren. Enkele maanden geleden hebben we dat wel gedaan omdat 
de pandemie ons toen overvallen heeft. Nu is dat niet het geval.” 

 

 



http://www.coblavastgoed.com


In deze warme zomermaanden hier een recept van 

de in Spanje veel gedronken IJSKOFFFIE  

(café con hielo) 

Zo maak je de perfecte ijskoffie 

 

Het maakt niet uit of het zomer, winter, herfst of lente is. IJskoffie heeft 

jarenlang alle weerslimieten overschreden en voor vele Spanjaarden is het 

de perfecte manier om een maaltijd te beëindigen, zelfs als het buiten wat 

kouder is.  

Maar laten we onszelf niet voor de gek houden, het beste smaakt hij op 

een warme zomerdag. En denkt U nu aan de woorden van sommige 

koffie- experts dat het zonde is om koude koffie te drinken. Oké, het is 

misschien waar dat ijskoffie aroma's kan verliezen die alleen kunnen 

worden gewaardeerd bij warme koffie, maar waarom de regels eens niet 

overtreden.  Je verliest misschien wat aroma’s maar krijgt ook wel enkele 

andere extra’s dankzij het ijs: het verfrist en bovendien laat je fantasie de 

vrije loop 

 

Dus een normale 
CAFE CON HIELO is 
eenvoudig te maken, 
neem een glas, vul 
het halfvol met 
warm koffie en doe 
er ijsblokjes bij.  Zo 
eenvoudig 
 

 
 

Wil je echter je fantasie de vrije loop laten  

probeer dan een 

COFFEE TONIC.  



Makkelijk en het resultaat is heerlijk. 
 

Voor een COFFEE TONIC heb jij nodig: 

*Tonic 

*Koffie (mag van capsule zijn – maar voldoende sterk)  

*IJsblokje 

*Peper 

*Een schijfje sinaasappel  

*Optioneel: andere kruiden zoals bv steranijs – naar smaak 

 

En de bereiding is heel eenvoudig: 

Vul het glas met veel ijs. Voeg de peper en de rest van de kruiden toe, 

evenals het schijfje sinaasappel. Voeg de vooraf goed gekoelde tonic toe 

(zodat je minder gas verliest als de tonic in contact komt met het ijs). Vul 

het glas niet tot de rand, laat ruimte voor koffie. Giet dan de koffie er 

zachtjes bij en voilà, geniet van de perfecte ijskoffie con TONICA. 

 

 





ZEKER TE DOEN IN SPANJE     

 

Cider in Asturië, in het hart van Groen Spanje, is veel meer dan alleen een drankje. Het is een symbool. En weten hoe 

je cider op de juiste manier uitgiet, is een kunst.  

Gieten vanop een hoogte? Het is de traditionele manier om cider te serveren, waarbij je met je rechterhand een fles 

opheft en het drankje van een hoogte laat vallen tegen de rand van het glas dat je in je linkerhand houdt. Durf jij het 

aan?  

Verder worden er in de ciderregio verschillende activiteiten op het gebied van cidertoerisme georganiseerd, zoals 

bezoeken aan ciderhuizen of de llagares waar deze worden gemaakt. En hier is een interessant feit: wist u dat het 

Natural Cider Festival in Gijón meer dan 9.000 mensen samenbrengt die allemaal tegelijk cider op het strand 

schenken? 

Dit festival in de stad Gijón (Asturië) is een echt eerbetoon aan cider, de typische drank van dit gebied. 

 

Een van de hoogtepunten van de festiviteiten is wanneer duizenden mensen samenkomen op het strand. Er worden 

30.000 liter cider en 10.000 glazen met het festivallogo uitgedeeld en er wordt een foto gemaakt ter herdenking van 

de massabijeenkomst. Er zijn tal van andere activiteiten waar bezoekers van kunnen genieten zoal een traditionele 

cider-gietwedstrijd op het Plaza del Ayuntamiento- en een cider- en appelmarkt.  Ingevolge Corona crisis is er voor 

2020 echter nog geen datum gekend 

 

PROBEER DE ENIGE CIDER TER WERELD DIE UIT DE 

HOOGTE VALT: ASTURIAN CIDER! 



 

 

DEZE MAAND AANDACHT VOOR 

VOLGENDE TE BETALEN BELASTINGEN 
 

EIGENAAR IN SPANJE 
 

Tussen 17 AUGUSTUS 2020 en 6 NOVEMBER 2020 kan je de 
betaling IBI (onroerend goed belasting – in provincie Alicante 
beter gekend als SUMA WONING) gaan betalen in betrokken 

kantoor. 
Gaf je een bestendige opdracht zal afboeken gebeuren begin 

september 
 

 

 

 



http://www.stralings-wamte.com
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4 drankjes om vet te verbranden, af te vallen en de lever 

te zuiveren terwijl je slaapt. 

 

Wil je je lichaam op een natuurlijke manier zuiveren? Volg je een gezond en 

uitgebalanceerd dieet om weer in vorm te komen? Zoek je natuurlijke hulp bij het 

verbranden van vet terwijl je slaapt? 

Er zijn enkele drankjes waarvan de natuurlijke ingrediënten je lever helpen reinigen en vet 

verbranden, ZELFS TERWIJL JE SLAAPT.  

Hieronder vier eenvoudige en natuurlijke vet verbrandende drankjes die ook dienen om de 

lever te zuiveren terwijl je slaapt. Deze drankjes zijn heel gemakkelijk te bereiden en helpen 

je ook om af te vallen. Laten we eens kijken wat ze zijn 

 

 

 

De eerste is kamillethee, die, zoals het Planet Women-portaal zegt de spijsvertering 

stimuleert en de lever helpt zuiveren dankzij zijn antioxidanten. Kook een liter water, voeg 

dan tien gram kamillebloemen toe en drink voor het slapen gaan, doe dit gedurende 

minimaal twee weken. 



De tweede is gewoon “warm water en citroen” kan zowel 's ochtends als' s avonds voor 

het slapengaan worden gedronken. Ideaal is het drinken op je nuchtere maag en dit 

minstens gedurende 3 weken. 

 

Citroen- en gemberthee is een van de ideale vet verbrandende dranken voor diegenen die 

willen afvallen en hun lever willen zuiveren. Kook de gemberwortel om de kruidenthee met 

citroen en gember te maken. Haal dan van het vuur en voeg citroensap toe. Drink deze thee 

minstens drie keer per week voor het slapengaan. 

 

Ten slotte stimuleert pepermuntthee zowel de spijsvertering als de leverzuivering. Drink 

elke avond voor het slapengaan een tas en dit gedurende minstens twee weken. 

 

Kende je al een van deze drankjes om vet te verbranden? Het zijn gemakkelijke, natuurlijke 

recepten en bovendien met een zeer goede smaak, die u zullen helpen uw doelen te 

bereiken en uw gezondheid te verbeteren. Probeer ze uit! 

 

 

 





Ze hebben geen elektriciteit of water, maar een verblijf in 

deze hutten kost vaak meer dan een 5 sterrenhotel 

Glamping, een concept dat glamour en kamperen wil combineren, heeft 

steeds meer volgers. 

Hoewel ze niet alle gemakken van een hotel hebben, zijn de prijzen van 

deze accommodaties vaak vergelijkbaar met die van een 5 sterrenhotel. 

Zee of bergen, stad of platteland, eenvoudig of gedetailleerd ... en vooral 

goedkoop of duur. Traditioneel is de keuze van vakantiebestemmingen en 

accommodatie hierop gebaseerd. De lijn die ze scheidt, wordt echter 

steeds vager, waardoor de diverse kenmerken steeds vaker samenkomen. 

Een duidelijk voorbeeld is enerzijds dat van de klassieke campings die over 

het algemeen natuurlijk en goedkoop zijn, maar ongemakkelijk en met 

weinig diensten. Anderzijds hebben we het traditionele hotel, met meer 

aandacht en comfort, maar een hoge prijs en zonder de natuurlijke 

'onderdompeling' die velen zoeken. 

Zo is de afgelopen jaren de zogenaamde 'glamping' ontstaan, een concept 

dat voortkomt uit de unie van glamour en kamperen, een alternatief dat 

steeds meer volgers heeft. Of het nu in hutten, bubbels of andere 

varianten is, deze accommodaties bieden het comfort van een 

kwaliteitshotel samen met de ervaring van een camping. Om van een 

'glamping' te genieten, moet je natuurlijk vaak wat dieper in je buidel 



tasten, want ondanks bepaalde beperkingen zijn de prijzen in veel 

gevallen vergelijkbaar met die van een luxe hotel. 

 

Ook in Spanje … luxe kamperen 

Luxe kamperen in Spanje is de perfecte combinatie van het rustieke 
buitenleven met het comfort van thuis. Geniet in stijl van je vakantie, in 
een luxe safaritent of lodge-tent, of een ander uniek onderkomen voor 
een bijzondere overnachting. Niet alleen de accommodatie is bijzonder, 
de glamping zelf biedt vaak ook vele faciliteiten die de vakantie extra leuk 
maken. In Spanje vind je veel familiecampings en -glampings met 
zwembad, speeltuin, animatie en meer, maar je kunt ook kleinschalig 
genieten op een charme camping in de natuur. Ga je voor aan 
strandvakantie, dan is een glamping aan zee natuurlijk dé plek. 
 
Het Mediterrane klimaat, de lange stranden, tapas en sangria, en 
natuurlijk flamenco zorgen voor de ultieme vakantiebeleving. In Spanje is 
het echt goed vertoeven. Of je nu kiest voor een vakantie aan zee, een 
city-trip naar Barcelona of Sevilla, een actief uitje in de hoogvlaktes of 
bergen, of op het water, in Spanje kun je alle kanten uit. Dompel je onder 
in de bruisende sfeer in de gezellige badplaatsen of ga op zoek naar de 
rust in de natuur. Een glamping in Spanje is de perfecte uitvalsbasis om de 
omgeving te ontdekken 
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Op 3 juli starten de nachtelijke ecotoeristische 

routes opnieuw in het natuurpark van de 

Lagunas de Torrevieja en La Mata 

 
 

De routes ‘In the light of the moon’ vinden plaats op maandag en vrijdag in de 

maanden juli en augustus, met vertrek om 20:30 uur vanaf het bezoekerscentrum 

van het natuurpark. 

 
 

De diensten van Toerisme en Milieu van de stad 

Torrevieja melden dat sinds begin juli de 

nachtelijke ecotoeristische routes opnieuw 

beginnen in het natuurpark van de Lagunas de 

Torrevieja en La Mata.  

 

De reden is om het grote ecologische en culturele 

erfgoed van één van de belangrijkste wetlands in 

de regio Valencia, bekend te maken.  

 

Wandelroutes aangepast voor alle doelgroepen, 

waar u veel bijzonderheden over het natuurpark 

kan leren en kan genieten van een heel leuke 

activiteit. 

 

Aanbevolen om comfortabele kleding, (berg- of 

sportschoenen) te dragen en een avond picknick en 

drinken te voorzien.  Ook best om een zaklamp en 

eventueel een hoofdeksel mee te nemen.  

 

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

 

De zomeravondroutes, ‘In the light of the moon’ 

routes genoemd, vinden elke maandag en vrijdag 

plaats in juli en augustus, met vertrek om 20:30 

uur vanaf het Natural Park Visitor Centre. De duur 

is 3,5 tot 4 uur. 

 

In totaal zullen er deze zomer 2020 18 nachtroutes 

plaatsvinden, zodat je de charmes van Laguna de 

la Mata bij zonsondergang kan ontdekken. 's 

Nachts omhult de duisternis alles en worden onze 

zintuigen gescherpt, waarbij we ons 

onderdompelen in de magie en het mysterie van 

dit wetland ... een ander licht, andere geluiden, 

andere levende wezens ... 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
www.turismodetorrevieja.com/ecorutas 
www.turismodetorrevieja.com/ecorutas 

 

 



DE BESTE AUTOVERZEKERING OP DE SPAANSE 
MARKT 

Wij helpen u om alles in goede banen te leiden 

Belangrijkste diensten en dekkingen 

●U kunt de vrij garage kiezen waar u uw voertuig wilt laten repareren,
maar als u besluit om het naar een van onze vele partnergarages te
brengen, ontvangt u extra diensten en een klantenservice op maat.

● Juridische bijstand, inzittenden en bestuurder
. 

Hulp langs de weg vanaf km. 0 

U kunt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar op ons rekenen 

● Hulp bij pech, waar u ook bent (dekking in gans Europa), zelfs als u
alleen maar een lekke band heeft of zonder brandstof zit. 

Vervangingsvoertuig, in geval van een ongeval, diefstal, roof of total loss. 

POLIS EN ONS EIGEN 24/24 HR NOODNUMMER IN NEDERLANDS 
WIJ VERREKENEN DE BONUS UIT UW THUISLAND 

KLIK HIER OM GRATIS TARIEF TE ONTVANGEN

https://www.emailmeform.com/builder/form/5iEHB30d21WZYA2b0e


La Tomatina 2020 - Buñol, Valencia 

La Tomatina is het grootste tomatengevecht ter wereld en wordt georganiseerd 
op de laatste woensdag van augustus. Dit leuke en vooral verfrissende festival 
vindt plaats in het stadje Buñol, dichtbij Valencia. Het stadje telt zo'n 9.000 
inwoners, maar dat getal wordt gemakkelijk verdrievoudigd tijdens het bekende 
festival. Deelnemers gooien er zo'n 140 ton overrijpe tomaten naar alles wat 
beweegt. 

Tomatina 2020 
geannuleerd 

Het spijt ons u te moeten 
mededelen dat de 
gemeenteraad van Buñol, 
volgens de aanbevelingen van 
de WHO over de huidige 
situatie van Covid-19, de zo 
angstaanjagende en trieste 
beslissing heeft genomen om 
Tomatina 2020 te annuleren. 
Gezondheid, en dat onze 
bezoekers kunnen genieten van 
dit geweldige feest in de 
veiligste en in de beste 
omstandigheden, is belangrijk 
en daarom steunen we deze 
beslissing over de annulering 
van het Tomatina Festival. We 
willen onze steun en solidariteit 
tonen met de hoop dat u dubbel 
zal genieten op Tomatina 2021. 

Info : 

www.tomatina.es 



https://www.emailmeform.com/builder/form/0dBAILq44NaJfp02UaK1G2Fa


ONS RECEPT :  ECHTE BELGISCHE PICKLES 
 

Vandaag een niet Spaans recept maar wel een echt Belgisch.  Waarom?  Vele Belgen wonen in Spanje en 

zijn verzot op echt Belgische pickles, en het is niet altijd makkelijk echt lekkere pickles te vinden.  Vandaar . 

 

Zelf pickles maken is helemaal niet moeilijk en zijn overheerlijk bij fritten of vlaamse stoverij. Hierbij een 

makkelijk recept dat ikzelf reeds meerdere malen heb gebruikt 

Nodig voor 4 personen 
• 300 gr zilveruitjes vers of uit bokaal 
• ½ bloemkool 
• 100 gr kleine opgelegde augurken  
• 3 deciliter witte azijn 

• 3 deciliter bouillon 

• 50 gr bloem 

• 2 soeplepels suiker 
• 2 soeplepels currypoeder 

 

• 2 soeplepels kurkuma 

• 2 blaadjes laurier 
• 2 soeplepels scherpe mosterd 

• Boter 
• Zout 
•  

 

Aan de slag 
Doe de verse zilveruitjes in een kom en giet er kokend water over (om makkelijker te pellen) en pel ze. 

Gebruik je zilveruitjes uit bokaal kan je het pellen overslaan. 

 

Snijd de bloemkool in kleine roosjes.  

 

Smelt een klontje boter in een hoge pan en stoof de zilveruitjes met de bloemkool aan zonder te kleuren. 

(gebruik je zilveruitjes uit bokaal stoof dan eerst de bloemkool en voeg bijna op laatst de zilveruitjes uit 

bokaal toe) Voeg er een scheutje water aan toe. 

 

Strooi bloem (om alles te binden) over je mengsel en schep door elkaar.  

Voeg daarna de suiker, currypoeder, kurkuma en mosterd bij de groenten en meng alles goed. Laat alles kort 

meebakken zodat de bloemsmaak wat verdwijnt 

Giet de azijn en bouillon over het mengsel en zout nog wat  naar eigen smaak en voeg de blaadjes laurier 

toe. 

Laat alles  inkoken in de pan (zonder deksel) tot het begint te binden.  

 

Neem alles van het vuur, snijd de augurkjes fijn en roer ze door de pickles. 

 

Doe de pickles in potjes en laat ze volledig afkoelen. Het mengsel bindt nog verder tijdens het koelproces. 

(laat dus niet te droog inkoken) 
 

 



Afdrukvoorbeeld. Kwaliteit is niet representatief voor uiteindelijke afdrukken.























TE KOOP VAN EIGENAAR : TORREVIEJA 

Gerenoveerd,  Zuid gericht, gelijkvloers appartement. 

 

 

 

 

  

 
3 slaapkamers 

1 badkamer 
Ruime living 

 
Keuken met 

alle toestellen 
 

Berging 
achteraan 

 
Zonnig terras 

met BBQ 
 

Gemeenschap
-pelijk 

zwembad 
 

 

 

 

 
 

Het appartement is gelegen op 500 
meter van de ingang van het 
natuurpark en vogelreservaat La 
Laguna de Torrevieja. Dus ideaal 
voor wandelaars en 
natuurliefhebbers.  
 

 
 

Vraagprijs : 77.000 Euro 
Meer info: vdgoten@hotmail.com    Gsm: 00 32 486952115 

mailto:vdgoten@hotmail.com
tel:+32486952115
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