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7 november 2009
Een uitgave van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca

www.viw-costablanca.com
Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangenvereniging met een actief netwerk van landgenoten over de hele

wereld. Via een driemaandelijks tijdschrift, een website en een maandelijks e-zine tracht VIW uitgeweken landge-
noten met elkaar in contact te brengen, nuttige informatie te verspreiden (artikels over fiscaliteit, internationaal ver-

huizen, sociale zekerheid enz.) en markante landgenoten in de kijker te plaatsen.
VIW geeft eveneens individuele ondersteuning aan kandidaat-emigranten/expats/studenten /re-emigranten/... i.v.m.
hun nakend vertrek naar het buitenland of terugkeer naar België. Geregeld worden specifieke emigratieseminaries
over 'emigratie/wonen & werken in het buitenland' georganiseerd! Een lidmaatschap bij VIW geeft u recht op o.m.

persoonlijk dienstbetoon, een abonnement op het tijdschrift en diverse kortingen ...

Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca
organiseert de

1ste Vlaamse Dag
7 november 2009 - Hotel Villa Gadea, Altea

Restaurant

Culinair genieten
in een fijne
ambiance

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 18.00-23.00 uur.

Zondag van 12.30-16.00 uur
(‘s avonds van 18.00-23.00 uur).

Maandag gesloten.
Juli-augustus alle dagen vanaf 18.00 uur.

Ctra. Benidorm - La Nucía
Ingang Urb. Panorama
Tel.: 034 96 587 32 08

www.nuevoalcazar.com

COLOFON
Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca
Adres: c/ La Trompa 7-3B, 03590 Altea
Telefoon: +34 96 584 30 01
E-mail: info@viw-costablanca.com
Verantwoordelijke uitgever:
VIW - Costa Blanca
Eindredactie: Herwig Waterschoot
Layout: Pebbles design
De in deze krant verschenen informatie mag niet
gepubliceerd of gekopieerd worden zonder schrifte-
lijke toestemming van de uitgever. De in deze krant
verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve
aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen
aan worden ontleend. Vlamingen in de Wereld -
Costa Blanca draagt in deze generlei verantwoor-
delijkheid voor de verstrekte informatie.

In het smaakvolle hotel Villa Gadea
in Altea kunt u kennismaken met
Vlaamse bedrijven en organisaties
die uw verblijf aan de Costa Blanca
nóg aangenamer kunnen maken. 

Op een oppervlakte van meer dan
700 m2 vindt u informatieve stands
waar u in uw eigen taal vrijblijvend
kunt praten met experts op gebied
van fiscaliteit, verzekeringen, suc-
cessierechten, architectuur, recht,
gezondheid...

Wie graag zijn aankopen in het
Nederlands doet, kan hier terecht
voor meubels, huisinrichting, satel-
liet-tv, boeken en zelfs juwelen!

Sportliefhebbers kunnen er kennis
maken met de supporters van Club
Brugge of een fietstocht boeken over
de Col de Rates onder begeleiding
van ex-prof Patrick Deneut. De
Vlaamse clubs van Benidorm en
Calpe brengen u graag op de hoog-
te van hun winterprogramma.

Maar ook aan de Bourgondische
kant van de Vlaming wordt aandacht

besteed! In de food-corner kunt u
genieten van pannenkoeken, Bel-
gische chocolade en uiteraard ook
van onze Belgische bieren. En voor
de Nederlandse bezoekers zijn er
echte stroopwafels!

Terwijl de kinderen zich vermaken in
de kinderhoek, kunnen de ouders
rustig praten of genieten van een
drankje onder het genot van jazzmu-
ziek, verzorgd door The Blue Tomato
Jazz Club.

Om 10 uur zal de Vlaamse dag offi-
cieel geopend worden door dhr.
Willy Leeman, Belgisch consul en
door dhr. Yves Wantens, Vlaamse
vertegenwoordiger van de Belgische
ambassade in Madrid.

Van 12 tot 16 uur schotelen de chef-
koks van Hotel-Restaurant Casa del
Maco u verfijnde Vlaamse gerechten
voor.

In een apart zaaltje worden presen-
taties en voordrachten gehouden. Zo
spreekt oud VTM-weerman George
Kuster om 12 uur over de “gota fria”

en kunt u om 13 uur kennis maken
met Marchien Bakker, winnares van
de KRO tv-serie “Op zoek naar het
Zesde Zintuig”. Bij aankoop van het
boek “Het zesde zintuig” - 15 euro -
beantwoordt Marchien aan haar
stand uw vraag!
Kijk op pagina 2 voor een volledige
lijst van de presentaties en voor-
drachten.
Als afsluiter geeft Vlaamse zanger
Danny om 18 uur een optreden.

Wil u meer weten over de deelne-
mers en de presentaties, surf dan
naar www.vlaamse-dag-in-altea.com

Zaterdag 7 november 2009
Hotel Villa Gadea, Altea
(op N332 Altea-Calpe)

Openingstijden: 10 tot 19 uur
Entree: 5 euro

60+ en groepen (vanaf
10 personen): 3 euro. 

Kinderen onder 12 jaar gratis.

Kijk op pagina 2 voor een
uitgebreid programma en een

KORTINGSBON!
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Nadine Sweers
Presentatie van Ciudad Patricia

Georges Kuster, ex-weerman van VTM
De ‘gota fría’

Kennismaking met Marchien Bakker, paragnoste,
winnares van “Op zoek naar het zesde zintuig”

Hugo Renaerts, journalist
Wandelen in de bergen van Alicante

Kurt Verellen - Belgian Family Ofice
Vlaming in Spanje: onderhevig aan 2 belastingwetten

Nadine Sweers
Presentatie van Ciudad Patricia

Dany De Decker - Baker Tilly Belgium
Een stekje aan de Belgische kust of aan de Costa
Blanca: een fiscale wereld van verschil

Walter Matthijssen
Forex at Home: een job opportunity in crisistijd

25 jaar Uitgeverij Point
Voorlezen van gedichten van Germain Droogenbroodt

Presentaties en voordrachten

SH Villa Gadea
Partida Villa Gadea - Altea

03590 Altea

Komende vanuit het noorden:
AP-7 richting Alicante, afrit 64 Altea/Calpe. Voor het viaduct rechtsaf richting hotel
SH villa Gadea. Op de N-332 komende (voorzichtig) oversteken en naar links ca.
350 meter verder rijden.

Komende vanuit het zuiden:
AP-7 richting Valencia, afrit 64 Altea/Calpe. Voor het viaduct rechtsaf richting hotel
SH villa Gadea. Op de N-332 komende (voorzichtig) oversteken en naar links ca.
350 meter verder rijden.

U heeft een mooie website
maar geen tijd om ze up-to-date

te houden?
Neem vrijblijvend contact

met ons op:
pebbles@viw-costablanca.com

11.00 u

12.00 u

13.00 u

Officiële opening door dhr. Willy Leeman, Belgisch
consul en dhr. Yves Wantens, Vlaams vertegen-
woordiger van de Belgische ambassade in Madrid

Opening restaurantgedeelte. Gastronomische
maaltijden verzorgd door Restaurant Casa del Maco

Kindertheater door Jokumteatro

Kindertheater door Jokumteatro

Optreden van Vlaamse zanger Danny

Bekendmaking van de winnaar van de mand met
Belgische specialiteiten

En ook...
10.00 u

12.00 u
12.00 u
17.00 u

18.00 u
18.30 u

14.00 u

15.00 u

16.00 u

17.00 u

17.30 u

18.00 u
Routebeschrijving naar
Hotel Villa Gadea

Bezoek de Vlaamse Dag en maak kans
op een mand met Belgische specialiteiten!

Vul het formulier in dat u bij de ingang krijgt en deponeer het in de urne
op de stand van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca

De uiteindelijke mand kan afwijken van de mand op deze foto.

7 november 2009

Hotel Villa Gadea, Altea
10-19 uur

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze bon

betaalt u slechts 2 euro
ipv het normale tarief van 5 euro of 3 euro

(60+ en groepen).
Alleen geldig met een originele bon, fotocopies zijn niet

toegelaten. 1 Bon per persoon.
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Om duidelijk te maken wat het begrip
‘Family Office’ precies inhoudt, moe-
ten we terug naar het begin van de
twintigste eeuw toen in Noord-
Amerika de basis werd gelegd van
heel wat familiefortuinen.
Professioneel werden deze onderne-
mers omringd door de beste advi-
seurs om hun bedrijfsinkomsten en
beleggingen in goede banen te lei-
den.
Wat hun persoonlijk en familiaal ver-
mogen betrof, bleek er echter een
lacune te bestaan. Die werd ingevuld
door de ‘Family Offices’, die de fami-
lies adviseerden op vlak van het per-
soonlijk vermogen.
Als ondernemer werkt u vermoedelijk
al samen met een boekhouder, een
bankier, een jurist,... Elk van hen
levert ongetwijfeld prachtig werk voor
u, maar vaak hebben ze meer aan-
dacht voor uw zaak of voor de fiscus
dan voor u én uw gezin.
BFO Family Office heeft de verdien-
ste om dit alles op één en dezelfde
kaart te zetten. We vangen belangrij-
ke signalen op, leggen onderling ver-
banden en stellen concrete progno-
ses op die de evolutie van heel het
familiaal vermogen in beeld brengen.

Kurt Verellen, de Chief Operating
Officer van BFO, ligt aan de basis
van de oprichting van het eerste
Spaanse kantoor van BFO in Albir.
We hadden een gesprek met hem
over de werking en de doelstellingen
van BFO.

BFO is geïnspireerd op de
Amerikaanse ‘Family Offices’ die
families adviseren op het vlak van
hun persoonlijk vermogen. In
Europa is dit concept relatief
nieuw?
Kurt Verellen: In Europa is dit inder-
daad relatief nieuw. Men kent ‘family
offices’ in Zwitserland, in Nederland
en in Duitsland. Een ‘family office’ is
een onafhankelijk vertrouwensper-
soon (of kantoor) die naast de klant
staat en hem helpt bij alle beslissin-
gen rond het familiepatrimonium. Het
is een concept dat eigenlijk doet den-
ken aan de ‘rentmeester’, nl. iemand
die voor de eigenaar een goed
beheert en de administratie voert.
Daarom noemt BFO zich ook graag
een ‘financiële butler’. BFO is een
multi-family office: wij stellen onze
kennis en oplossingen ter beschik-
king van meerdere families.

Over welk vermogen moet men
beschikken om beroep te kunnen
doen op BFO?
Kurt Verellen: Omdat wij ons kunnen
richten naar meerdere families, kun-
nen wij dit ook bereikbaar maken
voor de soms vergeten groep van
families met vermogens van enkele

honderdduizenden euro tot 5 miljoen
euro. Maar wij beschikken ook over
een afdeling voor de topvermogens
van boven de 5 miljoen euro. Wij
richten ons op zelfstandigen, op vrije
beroepen en op ondernemers, maar
ook op renteniers die over een
gezond patrimonium beschikken. Op
dit ogenblik bedienen we ruim 4.000
klanten en daar zijn we echt wel fier
op.

BFO noemt zichzelf geen vermo-
gensbeheerder?
Kurt Verellen: Dat klopt. Wij zijn geen
vermogensbeheerder in de zin dat
wij beleggingsadvies geven. Wij zijn
ook geen boekhouder, geen bankier,
geen notaris en geen verzekerings-
makelaar. Wij behandelen wel al
deze materies maar dan vanuit de
globale visie van de klant. Dat is juist
onze sterkte.

De 4 pijlers van BFO zijn: opbouw,
fiscaliteit, overdracht en bescher-
ming. Kunt u dat wat nader verkla-
ren?
Kurt Verellen: Dit zijn inderdaad 4
grote invalshoeken.
Opbouw: Hoe bouw ik mijn vermo-
gen op? Is het op de meest optimale
wijze samengesteld (beleggingen
versus vastgoed)? Hoe kan ik het
best rentenieren?
Fiscaliteit: Dat is duidelijk want cen-
traal staat hier de vraag: betaal ik niet
te veel belastingen? Ben ik onder-
worpen aan de Belgische èn aan de
Spaanse fiscaliteit? Loop ik hier enig
risico?
Overdracht: Dit is een zeer belangrijk
item! Wens ik (delen van) mijn ver-
mogen over te dragen aan de kinde-
ren of aan anderen? Hoe goed is
mijn echtegeno(o)t(e) beschermd?
Wie krijgt welk deel van mijn patrimo-
nium als ik overlijd? Hoe kan ik de
mijn (dure) successierechten mini-
maliseren?
Bescherming: Wat gebeurt er bij fail-
lissement van mijn zaak, bij echt-
scheiding of als ik invalide wordt?
Hoe kan ik deze risico’s inperken?

U bent de Chief Operating Officer
van BFO. Werkt u al lang bij het
bedrijf?
Kurt Verellen: Ik werk al 8 jaar bij
BFO Family Office. Daarvoor werkte
ik 7 jaar in het beheer van roerende
vermogens en 5 jaar in de internatio-
nale financiële wereld. Ondertussen
is BFO Family Office uitgegroeid tot
een bedrijf met 115 gedreven en
gespecialiseerde medewerkers.

Wat bedoelt u met: ‘de optimalisa-
tie van het ‘compensation & bene-
fits’-programma?’
Kurt Verellen: Er zijn vele manieren
om om te gaan met Belgische pro-

gramma’s zoals groepsverzekerin-
gen en vapz. Je zou er versteld van
staan hoeveel opbrengst je mist als
je daar niet optimaal mee omgaat. Dit
is één van de zovele zaken die wij
nauwlettend bekijken.

Waarom een kantoor in Spanje en
waarom aan de Costa Blanca?
Kurt Verellen: In de provincie Alicante
wonen veel Belgen. Velen beseffen
echter niet dat er heel wat vragen
onbeantwoord blijven en dat kan wel
eens zuur opbreken. Vaak hebben zij
geen afdoend antwoord op vragen
zoals: moet ik mij in Spanje vestigen
of niet? Waar bouw ik mijn vermogen
op? Riskeer ik niet dubbel belast te
worden (ook wat de successierech-
ten betreft) in België en in Spanje? 
Een Belgische advocaat die zich in
Spanje gevestigd heeft, wees er ons
op dat hij heel wat van deze proble-
men moet proberen op te lossen, als
het eigenlijk al te laat is. BFO Family
Office streeft ernaar om deze proble-
men te onderkennen en ze op te los-
sen.

Dit najaar start u ook in Spanje
met een BFO Business Club. Wat
houdt dat precies in?
Kurt Verellen: Wij zijn blij om als
hoofdsponsor van de Vlaamse Dag
in Spanje mee te werken aan de
Vlaamse aanwezigheid in dit land. Zo
hebben wij inderdaad nog andere
plannen om Vlamingen bijeen te
brengen rond de meest uiteenlopen-
de interessante en aangename
onderwerpen. Dit is voor ons
uiteraard een uitstekend middel om
ons bekend te maken bij onze land-
genoten. Ik wil er ook gebruik van
maken om VIW Costa Blanca te feli-
citeren met de inzet voor de Vlaamse
Dag op 7 november 2009. Wij kijken
al uit naar de versie van 2010.

Worden er in Spanje binnenkort
ook seminaries georganiseerd
zoals BFO deze organiseert in
België?
Kurt Verellen: Wij gaan deze winter
ook eigen seminaries organiseren.
Alle Vlamingen zijn uiteraard welkom
op onze seminaries. Wij zullen tel-
kens in de lokale pers de plaats en
de data van onze seminaries bekend
maken. Voor meer inlichtingen kun-
nen mensen ook bellen naar Sabine,
onze vaste vertegenwoordiger aan
de Costa Blanca. 
U kunt Sabine bereiken op het vol-
gende adres: BFO Family Office,
Centro Commericial Arabi Plaza,
Calle Tabarca S/N Local 24A,  03580
Alfaz del Pí (enkel op dinsdag en
donderdag geopend van 9.30u tot

14.00u of na afspraak),  tel.: (0034)
678 927 005, 
E-mail: sabine.verbeeke@bfo.be 
website: www.bfo.be 

Er is ook een groot verschil tussen
BFO en private bankers. BFO staat
helemaal los van een bank?
Kurt Verellen: Zoals ik daarnet al zei,
wij zijn geen bankiers en we behoren
ook niet tot de één of andere groep.
BFO heeft als basisvisie het geven
van onafhankelijk advies en daar
doen wij dan ook alles voor.

BFO heeft blijkbaar een originele
bedrijfsfilosofie. Er heerst in het
bedrijf een familiale sfeer met op
vrijdagavond zelfs een happy hour
in het eigen café binnen het
bedrijfscomplex...
Kurt Verellen: Uiteraard heeft BFO
een eigen bedrijfsfilosofie! Voor ons
blijven mensen het allerbelangrijkste,
niet de computers of de gebouwen.
Het zijn onze medewerkers, onze
klanten, onze partners en onze aan-
deelhouders die ons bedrijfsmodel
zin geven. Iedereen moet winnaar
zijn en dat principe willen we blijven
koesteren. Een open en gezonde
communicatie is daarvan de basis.
En als dat dan nog aangenaam en
gezellig kan zijn, dat is een lekker
meegenomen pluspunt, want dat
hebben de mensen graag! Een
Family Office houdt graag een pro-
fessionele, maar zeker ook een fami-
liale sfeer aan. 

Wij nodigen trouwens graag alle
Vlamingen in Spanje uit om, wanneer
zij in België zijn, een bezoek te bren-
gen aan ons hoofdkwartier in Gent.
Wij kijken er naar uit!

Beurspromotie:
Gratis eerste afspraak en

screening, met het oog op het
optimaliseren (opbouw en behoud)
van uw kapitaal en patrimonium.

BFO Family Office 
Centro Commericial Arabi Plaza 

Calle Tabarca S/N Local 24A
03580 Alfaz del Pí 

(Enkel op dinsdag en donderdag
geopend van 9.30u tot 14.00u of

na afspraak) 

Contactpersoon: Sabine Verbeeke 
Tel.: (0034) 678 927 005 

E-mail: sabine.verbeeke@bfo.be 
Website: www.bfo.be 
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Inge Crokaert,
architecte
Architecte en lid bij el Colegio
de Arquitectos de Alicante sinds
1996. Hoofd van een architec-
tenburo in Alcoy.
Experte op gebied van architec-
tuur en alles wat te maken heeft
met (ver)bouwingsprojecten,
bouwvergunningen, bestekken,
werfopvolging, getuigschriften,
technische verslagen voor juri-
dische procedures in Spanje
enz.

E-mail: estudioa3@teleline.es

Dr. An Croonenborghs
Dr. An Croonenborghs is sinds begin 2009
werkzaam als huisarts in Clinica Perlamar in
Calpe. Vanaf nu kan u ook tijdens uw vakan-
tie, overwintering of definitief verblijf een
beroep doen op een Nederlandstalige huis-
arts, met dezelfde kwaliteit als in België.
U kan bij haar terecht voor een raadpleging
tijdens ziekte en andere lichamelijke of psy-
chische klachten, maar tevens voor diabetes
en bloeddrukcontrole, bloed- en gynaecolo-
gisch onderzoek, opvolging bij hart- en vaat-
ziekten, algemene check-up, opvolging van
chronische ziekten, zwangerschapsbegelei-
ding, kinderconsultatie enz. 

Van maandag tot woensdag tussen 10 en 13 uur kan u gratis uw bloed-
druk laten controleren en dit het hele jaar door. 
Speciaal beurstarief: cholesterolprofiel voor slechts 9,90 euro (bloed-
afname, labokosten en bespreking resultaten inbegrepen)

Arcobalena “Pieza única”
Elk Arcobalena sieraad of accessoire is een
uniek stuk, een combinatie van design en
vakmansschap, vergezeld van een genum-
merd certificaat van authenticiteit. 
De sieraden zijn elegant en tendentieus,
klassiek of kleurrijk, een samensmelting
van eenvoud en complexiteit met een stijl
aangepast aan de modieuze vrouw en
gewaarborgd gedurende 2 jaar. 
Voor een prijs die toegankelijk is voor ieder-
een biedt Arcobalena een uniek stuk dat de
drager toelaat zijn persoonlijkheid uit te
drukken. 
Beursactie: De volledige toegangsprijs van 5 euro (volwassenen), 3 euro
(60+ en groepen) of 2 euro (met bon uit deze krant) zal door ons afge-
trokken worden van de aankoopsom van een designer sieraad, handtas
of ceintuur van de collectie 2010 (ter info: prijzen van de sierarden vanaf
12,95 euro). Hiervoor dient de bezoeker enkel een geldig toegangskaar-
tje voor te leggen dat door ons afgestempeld zal worden. 

Calle La Quilla 22b, 03590 Altea 
Tel.: (0034) 96 584 53 38 

E-mail: info@arcobalena.be · Website: www.arcobalena.be

Baker Tilly Belgium
Baker Tilly Belgium is één van de toonaangevende boekhoud- en
consultancykantoren in België.
Wij bieden ons aan als de juiste keuze voor zowel lokale als interna-
tionale cliënten.

Baker Tilly Belgium heeft een rijke ervaring in het begeleiden van
cliënten die de Belgische markt wensen te betreden of te verlaten.
Door haar onafhankelijk lidmaatschap van Baker Tilly International,
heeft het kantoor toegang tot andere erkende accountancykantoren
verspreid over meer dan 110 landen, met een personeelsbestand van
meer dan 25.000 mensen en met internationale cliënten, al dan niet
beursgenoteerd.

Kareelstraat 122, B-9300 Aalst, België 
Tel.: (0032) (0)53 70 01 11 

E-mail: d.dedecker@bakertillybelgium.be 
Website: www.bakertillybelgium.be 

Ciudad Patricia

Voor meer informatie
over Ciudad Patricia: zie
interview op pagina 11.

Ciudad Patricia
Calle Rumanía 26 
03503 Benidorm 

Apartamentos Ciudad Patricia
Tel.: (0034) 96 585 51 00 
E-mail: apartamentos@ciudadpatricia.com 

Verpleeghuis Ciudad Patricia 
Tel.: (0034) 96 586 87 04 
E-mail: b.acevedo@residenciapatricia.com 
Website: www.ciudadpatricia.com

Clinica Perlamar
Centro Comercial Perlamar 3-14, Avda Gabriel Miró 34, 03710 Calpe 

Tel.: 96 583 87 54 
E-mail: doc.cro@gmail.com · Website: www.huisarts-spanje.com 

V L A A M S E D A G I N A L T E A
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Forex at Home
Forex at Home maakt het mogelijk
voor particulieren die een ADSL inter-
net aansluiting hebben om mee te
participeren in de grootste markt ter
wereld: de geldmarkt of FOREX
markt. 
Het gaat over geld, dat begrijpen we
allemaal. Geen opties, futures, war-
rants, aandelen etc.. nee, gewoon
geld. 
Forex At Home met basis in Altea (Costa Blanca, Spain) is erkend broker
en mentor voor een van de grootste Forex platformen ter wereld. 
U kan zich inschrijven voor de gratis seminars die u onderrichten in deze
handel, en u kan daarna zo lang u wil thuis met een “risk free demo
account” droog oefenen. 
Via onze website maakt u dan deel uit van onze eigen Nederlandstalige
“Forex Chat Community” waar u met uw collega´s tips en advies kan uit-
wisselen. 
Objectief is u een 100$ - 150$ -200$+ per dag bij te laten schrijven op
uw account. 

Tel.: (0034) 96 588 86 45 
E-mail: info@forexathome.com · Website: www.forexathome.com

Hotel-restraurant Casa del Maco is
een zorgvuldig gerestaureerde
18de eeuwse Spaanse boerderij
aan de voet van de Lleus berg. Het
hotel is gelegen op een perceel van
4.000 vierkante meter met eeuwen-
oude terrassen, omringd door
naaldbomen en wijngaarden, olijf-
en amandelbomen.
AP7/E15 Valencia-Alicante,
Benissa
Tel.: 96 573 28 42 
E-mail: macomarcus@hotmail.com
Website: www.casadelmaco.com 

Hotel La Madrugada
Hotel La Madrugada ligt tussen
Calpe en Benissa en het is
omringd door wijngaarden, olijf- en
amandelbomen. Vanuit uw hotel-
kamer heeft u een spectaculair uit-
zicht op Calpe, op de Peñon de
Ifach, op de Sierra de Bernia en op
de Sierra de Oltá.

Partida Benimarraig 61, Benissa 
Tel.: 96 573 31 56 
E-mail: info@lamadrugada.es
Website: www.lamadrugada.es

Hotel-Restaurant
Casa del Maco

Malimi Costa Blanca s.l.
Ons bedrijf is in België in 1997 als Malimi
Adviescentrum gestart als een onafhankelijk
Krediet- en Verzekeringsmakelaarskantoor. Dit
kantoor is nog steeds actief. Ondertussen werd
Malimi ook aangesteld als bemiddelingsagent voor een 30 jaar bestaan-
de bouwondernemening aan de Costa Blanca te Rojales. 
De stap naar een 2de Krediet-Verzekeringskantoor en Immomakelaars-
kantoor werd in oktober 2003 gezet. In juli 2004 volgde de oprichting van
Malimi Costa Blanca SL met Marijke Van Bogaert als zaakvoerster.
Vanuit de jarenlange ervaring in België, voornamelijk met hospitalisatie-,
huis-, brand- en diefstalverzekering, maar ook met alle verzekeringen
voor opstartende ondernemers en bedrijven, was de overstap naar een
kantoor aan de Costa Blanca niet echt een grote ommekeer. 
Integendeel, deze ervaring wordt nu sinds een vijftal jaren omgezet in
een uitstekende dienstverlening naar Nederlands-Engels-Duits-Frans-
en Spaanssprekend clienteel toe. 

Lees onze beursaanbieding op: www.vlaamse-dag-in-altea.com

Calle Sierra de Gata 37, Urb. Altos de la Marquesa V, 03170 Rojales 
Tel.: 96 671 64 59 

E-mail: info@malimi.com · Website: www.malimi.com

Vlaamse Vertegenwoordiging in Spanje
De Vertegenwoordiger van de Vlaamse
Regering behartigt alle bevoegdheden van
de Vlaamse overheid in Spanje. Hij vormt
het eerste aanspreekpunt voor de Spaanse
overheden in hun politiek-diplomatieke en
beleidsmatige contacten met Vlaanderen.
U kunt bij de Vertegenwoordiger van de
Vlaamse Regering terecht voor alle inlich-
tingen over de samenwerking tussen
Vlaanderen en de Spaanse overheden,
over onderwijs- en wetenschappelijke uit-
wisseling, over Vlaamse culturele activitei-
ten in Spanje, kortom over alles wat u over Vlaanderen en de bevoegdhe-
den van de Vlaamse Regering wilt weten. De Vertegenwoordiger van de
Vlaamse Regering werkt actief mee aan het verder uitbouwen van de
samenwerking met de Spaanse overheden en met de internationale orga-
nisaties die in Spanje gevestigd zijn. 

Calle Alfonso XI, 7, 4 izq, 28014 Madrid 
Tel.: (0034) 91 521 47 29 

E-mail: info@representacionflandes.es
Website: www.flanders.be/madrid

Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca
Vlamingen in de Wereld (VIW) is een actief netwerk van Vlamingen over
de hele wereld. Wij willen een band smeden en onderhouden tussen
Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in alle continen-
ten, emigranten en expats. VIW wil het goede imago van Vlaanderen in het
buitenland verzorgen, via uitgeweken Vlamingen. 

Onze website is een bron van informatie over de provincie Alicante voor
alle Vlamingen, of ze nu wonen aan de Costa Blanca of elders. 
De website laat actieve Vlamingen en Vlaamse senioren toe om meer te
halen uit hun verblijf in Spanje door het verstrekken van nuttige informatie
en tips. 
VIW Costa Blanca is tevens de
initiatiefnemer van de Vlaamse
Dag in Altea.

Herwig Waterschoot, vertegenwoordiger
Vlamingen in de Wereld - regio Alicante 

Jeannine Waterschoot, secretariaat en webmaster 
Tel.: 96 584 30 01 (ma. t/m vr. van 9 tot 12 uur) 

E-mail: info@viw-costablanca.com 
Website: www.viw-costablanca.com 

V L A A M S E D A G I N A L T E A



6

Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa
Sinds 1975 zijn de leden van de Lions Club van
Alfaz del Pi belangenloos actief ten dienste
van de minder bedeelde medemens op
lokaal, regionaal, nationaal en internatio-
naal niveau. Met diverse activiteiten
wordt met steun van het publiek geld
ingezameld voor de diverse hulppro-
grammas.
Op deze beurs introduceert de Club de
'vino solidario' (solidariteits-wijn) met
eigen etiket. U kunt deze wijn ook bestellen
via onze website of direct een bijdrage leveren
(klik op PayPal of vraag sponsor-tarieven). Met de opbrengst wordt een
elektrische rolstoel aangeschaft voor iemand die zelf de middelen niet
heeft en geen steun krijgt van de sociale dienst.

BEZOEK ONZE STAND EN HELP ONS ANDEREN TE HELPEN,
ZIJ ZULLEN U DANKBAAR ZIJN !!!

Voor meer details bezoek onze website: www.lionsalfaz.es 
Tel.: 96 6873 646 / 606 020 137 (secretariaat) 

E-mail: info@lionsalfaz.es

GrupoXandra SL (Verzekeringen - gestoria)
GrupoXandra, een kantoor onder
Belgische leiding, heeft meer dan 15 jaar
ervaring in de verzekeringssector op het
vlak van algemene verzekeringen.
Waaronder auto-, huis-, rechtsbijstand-,
arbeidsongeschiktheid-, en levensverze-
keringen, pensioensparen, ... 
Dit voor zowel particulieren als bedrijven!
Maar bovenal in de sector van ziekte-
kostenverzekeringen, een noodzaak voor
buitenlandse en Spaanse residenten, zijn
we gespecialiseerd! 

Binnenkort openen we ons tweede kantoor in de regio Benidorm - Alfaz
del Pi - Altea. 

Bezoekers van de beurs kunnen genieten van onze speciale Vip-kor-
ting die afhankelijk van het product kan oplopen tot 25%. 
Breng een kopij mee van uw huidige verzekering en binnen 48 uur
(werkdagen) ontvangt u onze tegenofferte met gegarandeerd betere
prijs/dekking/service verhouding. 

N332, Carrer de la Venta de la Remuda 8, 03560 El Campello 
Tel.: 96 563 71 34 / 690 064 693 · E-mail: info@grupoxandra.eu

Himolla Home
De eigenaars van Himolla Home, Karen en Bart, zijn reeds 12 jaar actief
in de meubelbranche aan de Costa Blanca. Via 2 filialen, met name in
Altea en Denia, wordt er professioneel advies verstrekt aan alle geïnte-
resseerden in deze ruime collectie. Uniek in de meubelbranche is het feit
dat de klant bij Himolla kan kiezen tussen 3 zitstructuren met name,
zacht - medium - hard zitten voor bijna alle stoelen en/of bankstellen. De
volledige collectie is verkrijgbaar in verschillende soorten stof, leder of
alcantara. 
Persoonlijke service dragen wij
hoog in het vaandel en daarom
komen wij graag vrijblijvend bij u
thuis met kleurstalen en meerdere
proefstoelen. Alle Himollaproduc-
ten genieten 5 jaar volledige garan-
tie - ook op het leder - en worden
sinds 1948 in Bayern (Duitsland)
geproduceerd en verkocht in 54
landen in de wereld. 
Een betrouwbare partner en dus uw vertrouwen meer dan waard. 
Bezoek ons vrijblijvend voor meer info en speciale aanbiedingen!! 

Ctra. Nac. 332, Ptda. El Planet 159, L 1, 03590 Altea 
Tel.: 96 688 11 22 · E-mail: info@ecdd.es · Website: www.himolla.com

A-Style

Bij A-Style kunt u terecht
voor alle schilderwerken,
voor stofferen, voor
gordijnen, zonnewering
en voor vloerbedekking.
A-Style beschikt over
een ruim assortiment
aan verven, o.a. van het
merk Valentine.

U vindt bij A-Style ook
laminaatvloeren en parket.  Alles is er voorradig als u uw woning zelf wilt
inrichten, maar indien gewenst kunnen wij het ook voor u doen. Service
is belangrijk voor A-Style!
A-Style is doorlopend geopend van maandag tot vrijdag van 8.00 tot
18.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Partida El Planet 159, lokaal 8, 03590 Altea
Tel. 965 842 817 of 607 848 094

E-mail: AStylePinturas@gmail.com 

Satcom digital

Het oudste satellietbedrijf aan de Costa Blanca in Spanje met de beste
prijzen, een uitstekende service, snelle installatie en reparaties terwijl
u wacht. Al meer dan 25 jaar is Satcom een begrip aan de Costa
Blanca onder Nederlanders en Belgen. Wij leveren zowel complete
installaties, als alleen de ontvangers met eventueel een smartcard
voor Canal Digitaal of TV Vlaanderen.

Calle Cervantes 17
03510 Callosa d'En Sarria 

Tel.: 96 588 22 88 / 609 601 748 / 629 338 868 
Website: www.satcomdigi.com

Geopend van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Satcom
digital

V L A A M S E D A G I N A L T E A
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Mavaconsult s.l.
Mavaconsult is een jong immobilieënkantoor,
sedert bijna 8 jaar actief aan de Costa
Blanca van Denia tot Alicante. 
Gedurende deze periode hebben wij heel
wat deskundigheid en ervaring in deze mate-
rie opgedaan, die wij ter beschikking van
onze klanten kunnen stellen. 
Wij kunnen u helpen bij het kopen, verkopen,
verbouwen of renoveren van uw huis aan de
Costa Blanca. 
Wij bieden een volledige waaier van diensten

om ervoor te zorgen dat uw vestiging in Spanje zo soepel en zorgeloos
mogelijk verloopt. Tevens hebben wij in al die jaren uitstekende contac-
ten met banken, juridische adviseurs en fiscale deskundigen, die u onder-
steuning en oplossingen kunnen bieden tijdens en na uw zoektocht naar
de juiste eigendom hier aan de Costa Blanca. 

KOM ALS EEN KLANT; EN VERLAAT ONS ALS EEN VRIEND 

Calle Friula n 7, 03590 Altea 
Tel.: (0034) 646 913 305

E-mail: marcel.vandendries@mavaconsult.com 
Website: www.costablanca-villa.com

Sirejacob advocaten & abogados
Sirejacob advocaten is een Belgisch
advocatenkantoor gevestigd in Spanje. 
Het kantoor werd opgericht door Yves
Sirejacob, advocaat aan de Balie te Gent
en aan de Spaanse Balie te Alicante. 
Het kantoor werkt intern met eigen mede-
werkers en extern met partners uit diver-
se domeinen in de dienstverlening, en dit
over heel het Spaanse grondgebied. 

Specifieke expertises: Erfrecht, Familie-
recht, Handelsrecht, Uitvoering vonnis-
sen in Spanje, Immobiliën. 

Passeig de la Mitja llegua 3
03580 Alfaz del Pi 
Tel.: 96 686 08 20 

E-mail: info@sirejacob.com 
Website: www.sirejacob.com 

Vuelta-turistica
Onder begeleiding van ex-prof Patrick Deneut maakt u prachtige fiets-
tochten van 80 à 120 km aan de Costa Blanca.
Deze regio, bekend om zijn mild klimaat en mooie natuur, biedt u de kans
om in internationaal gezelschap unieke ritten te maken op golvende tot
bergachtige wegen. De ritten over de Col de Rates en naar Sierra Aitana
worden een adembenemende ervaring in een uitzonderlijke natuur.
De uitvalsbasis is het zonnige Calpe dat overheerst wordt door de Peñon

de Ifach. Met zijn uitgestrekte zandstran-
den en mooie wandelpromenades is dit de
ideale bestemming.
In de pittoreske steegjes en pleintjes is het
gezellig kuieren, een waaier van restau-
rants en tavernes nodigen u uit om er
relaxed te genieten.
De ideale combinatie om van het fietsen
een supervakantie te maken. Zowel groot
als klein (vanaf 12 jaar) kunnen bij ons
terecht om deel te nemen aan de begelei-
de fietstochten.

Tel.: 648 252 967 
E-mail: info@vuelta-turistica.com
Website: www.vuelta-turistica.com

Estrella Seguros
De Maatschappij Estrella
Seguros is als onderdeel van
Grupo Generali al meer dan
175 jaar actief! 
We staan bekend om alle
soorten verzekeringen van
huizen, chalets, auto's, boten,
spaar- en levensverzekerin-
gen, pensioensparen enz.... 
Voor alle klanten bezoekers, is
er een speciale korting op
brand- en inboedelverzekering
van 15%! 
Voor auto's en scooters is er
voor elke bezoeker een korting
van 25%! 

Av. Castellon 5, Ed. Sun Sea Travel L7
03503 Benidorm 

Tel.: 96 680 62 65 
E-mail: i.vankelst@mediadoreslaestrella.es

Las Terrazas del Don Cayo Golf Club
In onze stijlvolle taverne aan de
golf Don Cayo kunt u elke dag
vanaf 9.00 uur genieten van
een kopje koffie of een drankje
en van 12.00 tot 19.00 uur van
een heerlijke maaltijd of snelle
snack. Zaterdag is echter rust-
dag voor onze kok maar op die
dag bent u altijd welkom voor
een drankje. 
Ook kunt u bij ons terecht voor
uw privé party's en clubs als de
Rotary en de Vrijmetselaars
gebruiken ons lokaal voor hun
vergaderingen. 
Flexibiliteit is ons moto! 

Beursaanbieding: een boterham met platte kaas gratis bij uw bier!

Las Terrazas del Don Cayo Golf Club
Sierra alta s/n, Altea la Vella 

Tel.: 96 584 82 41 
E-mail: valeriovan@gmail.com

V L A A M S E D A G I N A L T E A
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“de Leeshoek”, meer dan lezen alleen…
Tijdens de Vlaamse Dag moet u beslist een bezoek brengen aan “De
Leeshoek”! De collectie van “de leeshoek” bestaat uit een enorme keuze
aan romans, non-fiction, thrillers, hobby- kook- en computerboeken en
diverse reisboeken waaronder diverse over Antwerpen. Maar daarnaast
is er ook gedacht aan jeugdliteratuur en zelfs aan boeken voor de
allerkleinsten. In “de Leeshoek” vindt u ongetwijfeld het boek waar u al
jaren naar zocht! En... tegen zeer aantrekkelijke prijzen!

Terzelfdertijd heeft u de gelegenheid om kennis te maken met het
dynamische team van “de week”, het meest gelezen Nederlandstalig
weekblad aan de Costa Blanca, dat er voor zorgt dat u ‘de week’ elke
week boordevol nieuws op uw vertrouwde plek kunt ophalen. Het wordt
weer een leuke week deze week! 

“de week”
Tel.: 96 584 74 66  
E-mail: 
info@deweek.net
www.deweek.net 

Marchien Bakker - paragnost
Marchien is de winnares van het KRO-televisie-
programma 'Op zoek naar het Zesde Zintuig'.
In dit programma werd d.m.v. tests onderzocht in
hoeverre meer dan 200 deelnemers over een
zesde zintuig beschikken. Paragnosten werden
in de breedste zin des woords getest op hun
gave. Voor Marchien betekende het winnen
erkenning. De voldoening vindt zij nog steeds in
het helpen van mensen. 
Haar paranormale gave stelt haar in staat men-
sen te helpen in balans te komen; processen af

te sluiten, positief in het leven te staan. 

"Ik vind het heel fijn als ik iets kan meegeven waar mensen blij van wor-
den. Iets meegeven, dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste van het
leven. De inhoud van een mensenleven is heel mooi, alleen de mensen
zien dat niet altijd." 

Om 13 uur vertelt Marchien Bakker in salon Cipreses over haar gave.
Beursaanbieding: bij aankoop van het boek “Het zesde zintuig - Met

Liesbeth, Marchien en Petra op zoek naar uw eigen geheime
krachten” - 15 euro - beantwoordt Marchien uw vraag.

www.marchienbakker.nl

Belgische Club in Calpe

Activiteiten: Bibliotheek - Internet 
Hulp bij informatica - Uitstappen en reizen
Wandelingen - Maandelijks diner - Tafeltennis

Calle La Niña 25 (droge rivier), Calpe
Voorzitster: Rita Van Poyer
tel. +34 96 583 58 84

Las Amistades Belgas de Levante

Hier krijg je een helpende hand!

www.vvbenidorm.be
GSM 0032 479 79 90 49

Vlaamse Vriendenkring Benidorm

Fundación ITHACA Droogenbroodt-Leroy

Z.O.N. vrouwennetwerk

Club Brugge Fans in Europa
Tel: 693 614 066 
E-mail: fcb1958@gmail.com 
Lokaal: café la Parada, Avda europa 1 lokaal 13, Calpe 
Website: http://www.clubbruggeineuropa.com 

De culturele Stichting ITHACA Droogenbroodt-Leroy organi-
seert meertalige poëzierecitals, exposities van schilderijen en
muziekrecitals. De Stichting is tegelijk zetel van POINT

Editions, de Vlaamse poëzie-uitgeverij van moderne interna-
tionale poëzie die dit jaar (op de Boekenbeurs en in Kortrijk)

haar 25ste jubileum viert en die op de Vlaamse dag een reeks poëzie-
publicaties zal tentoonstellen.

www.point-editions.com

Messiaen
Alle Belgische horecaproducten.

Pda Cap. Blanch 106, 
03590 Altea 
Tel.: 96 584 44 56

Stichting Zij OnderNemen is een netwerk
voor ondernemende Nederlandstalige

vrouwen in Spanje.

C/Quart 14 buzon 38, 03580 Alfaz del Pi
tel. 96 689 05 89 / 96 587 34 23

(ma. t/m do. 9.30-12.30 uur)
www.zonvrouwennetwerk.ning.com

zijondernemen@gmail.com

V L A A M S E D A G I N A L T E A
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Eurocasa
Door het brede gamma van profes-
sionele diensten en unieke produc-
ten die Eurocasa aanbiedt, vinden
potentiële kopers uw eigendom
gemakkelijk terug in deze complexe
marktsituatie. 
Dankzij de jarenlange ervaring en
een grondige kennis van de vast-
goedmarkt begeleidt ons team u op
een professionele manier in elke te
ondernemen stap van het verkoop-
proces en dit in uw eigen taal. 
Eurocasa biedt uw product aan een internationaal clienteel aan of helpt u
met het vinden van uw droomhuis, uw goede investering of uw ideaal
opbrengsthuis. Onze bewezen diensten getuigen van een snelle aanpak
van de zoekopdracht naar een geschikte koper, waardoor we kunnen
genieten van een goede reputatie in de vastgoedwereld aan de Costa
Blanca. 

ALTEA: Calle A. Llargues 5 local 4 
ALBIR: Cami Vell d'Altea 37 loc. 4 

Tel.: (0034) 96 688 19 88 
E-mail: info@eurocasa-altea.com · Website: www.eurocasa-altea.com

BFO Family Office in Spanje
In het leven zijn twee zaken van cruciaal
belang: een goede gezondheid en een zeke-
re welstand. Geen van beide komt echter
vanzelf, hier moet aan gewerkt worden. 
Ook in Spanje kunnen Vlamingen hiervoor
een beroep doen op financieel advies van
BFO Family Office. Het idee om in Spanje -
Alfaz del Pí aan de Costa Blanca- een kan-
toor te openen, is ontstaan naar aanleiding
van de persoonlijke situatie van enkele klanten. Veel zelfstandigen en
ondernemers vertrekken na hun pensioen naar het buitenland, in vele
gevallen is dit Spanje. 

Zie ook het interview op pagina 3.

Centro Commericial Arabi Plaza 
Calle Tabarca S/N Local 24A, 03580 Alfaz del Pí 

Enkel op dinsdag en donderdag geopend van 9.30 u tot 14.00 u
of na afspraak. 

Contactpersoon: Sabine Verbeeke 
Tel.: (0034) 678 927 005 

E-mail: sabine.verbeeke@bfo.be · Website: www.bfo.be 

La Casa de las Delicias
La Casa de las Delicias is een
ambachtelijk bedrijf dat de echte
Goudse Stroopwafels op traditi-
onele wijze vers bereid. Wij ver-
kopen grote stroopwafels om
direct op te eten of pakjes
stroopwafels om mee te nemen. 
U kunt bij ons Delfts Blauwe
aardewerken potten kopen met
3 zakjes stroopwafels of deze
met een Delfs blauw metalen
blikje. 
Tevens verkopen wij gevulde
Speculaas bereid met 100%
echte roomboter en speculaas brokken. 
In onze stand kunt u eveneens broodjes met verse warme rookworst
kopen voor de lekkere trek. Wij bent van harte welkom op onze stand. 

Urb. La Torre, Carrer Passerell 22, 03530 La Nucia 
Tel.: (0034) 644 222 583 
E-mail: denhollander.miranda@gmail.com 

Recorhome
Recorhome is uw specialist
in comfort. Er is een ruime
collectie aan relaxfauteuils,
sofas, goede kwaliteitsma-
trassen, ledikanten etc.
Recor kenmerkt zich door
zijn mooie strakke Italiaanse
design, maar u vindt er ook
klasieke ontwerpen.
Komt u eens naar onze
toonzaal en laat u vrijblij-
vend informeren! Als u moeilijk ter been bent, komen wij graag een relax-
fauteuil bij u thuis presenteren, zonder enige verplichting. 

Graag willen wij u ook ons nieuwe betalingsplan voorstellen: 
UW AANKOOP FINANCIEREN MET CREDITCARD TOT 6 MAANDEN
ZONDER INTERESTEN EN MOEILIJKE VRAGEN!! 
Graag ontvangen wij u op onze stand. 

Ptda. Cap Blanc 70, local 8 (tegenover GASCON), 03590 Altea 
Tel.: 902 888 154 

E-mail: info@recorhome.es · Website: www.recorhome.es

Deltaplan

Ingenieurs Buro Deltaplan staat onder leiding van Ing. Walter
Cauwenbergh. 

Ons werk bestaat uit het begeleiden bij verbouwingen, aankopen en
nieuwbouw. Onze specialiteit is zonne-energie en zwembadbouw.
Tevens doen wij ook grote projecten. Hierbij kunt u denken aan hotels,
scholen en resorts.

Wij gaan hierin zo ver, dat u alleen de sleutel in de deur moet omdraai-
en en uw project binnenstappen om te genieten van uw nieuwe aan-
winst.
Breng vrijblijvend een bezoek aan onze stand en wij geven u alle
inlichtingen die u wenst. 

Tel.: 636 437 403 
E-mail: walter@deltaplan.es 
Website: www.deltaplan.es 

V L A A M S E D A G I N A L T E A
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Blijf op de hoogte van het actuele
nieuws
Op de website van Vlamingen in de Wereld
(VIW) - Costa Blanca vindt u dagelijks een
overzicht van actueel nieuws over de Costa
Blanca, Spanje, Vlaanderen, Buitenland en
cultureel nieuws uit Spanje en uit Vlaanderen.
Daarnaast krijgt u twee keer per week gezond-
heidsadviezen in de rubriek ‘Gezondheid’.
Grappig en vooral bizar nieuws kunt u lezen in
de rubriek ‘Bizar’.

Overzichtelijke en informatieve
televisieprogramma’s
In de rubriek ‘Vandaag op tv’ krijgt u het beste
en meest informatieve overzicht van alle
Vlaamse en van een aantal Nederlandse tele-
visiezenders (Nederland 1, 2 en 3).
Daarnaast vindt u op de website de program-
ma’s van Vitaya, Jim, Hallmark, National
Geographic, BBC World, CNN, RTL, CN,
Motors (de hele dag motor- en autosport),
NASN, Euronews, Arte en MGM (films met
Nederlandse ondertitels).

Uitgebreide en gedetailleerde
agenda
Zin om iets cultureels of iets folkloristisch te
beleven aan de Costa Blanca? Dan bent u op
onze website aan het juiste adres. In de rubrie-
ken Dans, Feesten, Moros y Cristianos,
Tentoonstellingen en Muziek krijgt u een over-
zicht van de diverse manifestaties.

Interviews 
Regelmatig worden op de website interviews
gepubliceerd met bekende persoonlijkheden
die allemaal iets met de Costa Blanca te
maken hebben. U kunt o.m. interviews lezen
met ex-profrenners Patrick Deneut, met de
Vlaamse avonturier Roland Hurtecant, met de
Antwerpse flamencodanseres Ana Ramón,
met ‘Stranger’ Alex, met Willy F.M. Leeman, de
Belgische consul in Alicante...

Reizen
Expats zijn meestal reislustig én nieuwsgierig.
Ze willen nieuwe landen verkennen en hun
horizon verruimen. In deze rubriek ontdekt u
o.m. Landelijke Hotels, Tips om Frankrijk te
ontdekken tijdens uw reis naar het Noorden,
Spanje in Antwerpen, Vlaanderen in Spanje,
Vroeger Antwerpen, De weg naar Santiago, en
nog veel meer!

Het kookhoekje
Een van onze drukst bezochte rubrieken is het
Kookhoekje. In het kookhoekje vindt u niet
alleen recepten, maar ook hoe u een echte
Valenciaanse paella op tafel zet of hoe u de
lekkerste tapas, pintxas en montaditos maakt.

Info
Met o.m. een Informatiebrochure voor Belgen
die zich in Spanje vestigen, Informatie over de
Gemeentelijke Belastingen (SUMA), Infor-
matiebrochure voor Europese Residenten,
Boeken over emigreren (die via de website
kunnen besteld worden)...

En ook nog...
Heeft u personeel nodig of zoekt u werk? Op
de webpagina “Personeel gezocht” plaatsen
we gratis uw oproep. In “Spanje van A tot Z”
belichten we telkens een Spaanse stad. “Even
voorstellen” is een rubriek waarin we Vlaamse
bedrijven in de kijker plaatsen en er is een
webpagina waar u alle informatie vindt over de
Nederlandstalige clubs aan de Costa Blanca.
Wie zich toch nog verveeld, raden we een
bezoek aan onze spelletjespagina aan, waar
407 online spelletjes te vinden zijn.

Ons Expertenpanel
Om de bezoekers van de website van VIW
Costa Blanca nog beter te helpen, heeft VIW
Costa Blanca een expertenpanel samenge-
steld.
De experten die deel van ons panel uitmaken
kunnen u helpen als u problemen heeft die in
hun vakgebied vallen. Veel voorkomende vra-
gen worden door hun beantwoord op onze
website.
Onze experten zijn:
Inge Crokaert, architecte
Yves Sirejacob, advocaat, expert in aankoop/
verkoop onroerend goed en afhandeling van
nalatenschappen en successierechten
Dany De Decker, fiscalist en specialist op het
vlak van de successierechten
Evert Crevits, ervaringsdeskundige en immo-
biliënspecialist

Constant in beweging
Een goede website is constant in beweging en
dat geldt dus ook voor de website van VIW
Costa Blanca. Regelmatig komen er nieuwe
rubrieken, nieuwe artikelen, interviews en arti-
kelen bij.

www.viw-costablanca.com
Dé website voor iedereen die van Spanje houdt!

Schrijf u in op onze wekelijkse nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt aan de Costa Blanca?

Geef dan tijdens de Vlaamse Dag deze bon af
op de stand van Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca

U ontvangt dan elke week helemaal gratis onze digitale nieuwsbrief per e-mail!

naam:........................................................................................................................

e-mailadres: ..............................................................................................................

Uw naam en e-mailadres zullen niet doorgegeven worden aan derden.



11

Hoe zouden jullie Ciudad Patricia
zelf omschrijven?
Nadine: Als een klein paradijsje aan
de Costa Blanca. Het is een
prachtige natuuromgeving waar men-
sen zonder zorgen kunnen wonen.
Elvira: Het is er ook erg gemakkelijk
om nieuwe contacten te leggen want
de sfeer is er informeel, vriendelijk en
gezellig.

Er zijn 3 verschillende manieren
om in de Apartamentos Ciudad
Patricia Costa Blanca te wonen?
Elvira: Men kan inderdaad op 3
manieren in Ciudad Patricia wonen.
Via het afkopen van het gebruiks-
recht (uso vitalicio, het vruchtge-
bruik), koop in eigendom of huur. Om
in Ciudad Patricia te wonen hoeft
men geen resident te zijn. Ciudad
Patricia is een heel internationaal
woonpark waar Nederlanders,

Belgen, Engelsen, Duitsers, Span-
jaarden, Noren en Zwitsers wonen.

Wat is het verschil tussen een
koop in eigendom en het kopen
van het gebruiksrecht?
Elvira: Als je het gebruiksrecht (uso
vitalicio, vruchtgebruik) van een
appartement koopt, dan kan je in dat
appartement gedurende de rest van
je leven wonen. Als je komt te overlij-
den, dan wordt het appartement
terug eigendom van Ciudad Patricia.
95% van de mensen die hier wonen,
kopen een gebruiksrecht.
De prijs van het gebruiksrecht is
afhankelijk van je leeftijd. Voor elk
jaar dat je ouder bent dan 65 jaar
krijg je een korting van 3.500 euro
per jaar. Als je een appartement in
eigendom koopt, moet je notaris-
kosten betalen, als je een gebruiks-
recht koopt niet. Een gebruiksrecht is

echter niet overdraagbaar, het staat
op naam van één of twee personen.

Wonen er ook Vlamingen in
Ciudad Patricia?
Nadine: Op dit ogenblik wonen er 3
Vlaamse echtparen in Ciudad
Patricia. Ik zelf woon weliswaar al 33
jaar in Spanje, maar ik ben nog
steeds Belg.

De bewoners hebben ook inspraak
in het bestuur van Ciudad
Patricia?
Nadine: De residenten kiezen elke 2
jaar de leden van het bewonersbe-
stuur, dat regelmatig overleg heeft
met de eigenaren van Apartamentos
Ciudad Patricia Costa Blanca. 
Ze kiezen ook een kascommissie: die
bestudeert en controleert de jaarre-
kening en de begroting van de ver-
eniging en de servicekosten. 
Jaarlijks vindt er een bewonersverga-
dering plaats. 
Buiten deze jaarlijkse officiële verga-
dering kunnen vragen, wensen en
klachten altijd kenbaar gemaakt wor-
den aan de coördinatrice, het aan-
spreekpunt voor de bewoners. We
streven er ook naar dat er steeds een
woordvoerder of woordvoerdster van
de residenten is, die via de coördina-
trice communiceert met de directie.
Om de 3 maanden zitten we rond de
tafel voor het oplossen van eventue-
le kleine problemen of ergernissen.
Elvira: Wat bijzonder is aan Ciudad
Patricia is de 24 uur medische ser-
vice. Dit betekent dat mensen altijd
kunnen terugvallen op medische
hulp. Zelfs als er ‘s nachts iets
gebeurt, dan drukken ze op de knop

en de dokter is direct bij hen. Dit geeft
een enorm gevoel van veiligheid. De
residenten voelen zich hier, zelfs als
ze alleenstaande zijn, nooit alleen, er
is altijd iemand die kan helpen.
Nadine: Ik woon zelf op het park, dus
dat geeft de residenten nog eens een
extra gevoel van veiligheid. Ook bui-
ten de werkuren kan er meteen actie
ondernomen worden.

Hou zou men het verpleeghuis van
Ciudad Patricia kunnen omschrij-
ven?
Barbara: Uit mijn ervaring in de zorg
kan ik zeggen dat het verpleeghuis
van Ciudad Patricia de ideale manier
is om mensen te begeleiden, om ze
te verzorgen en om ze te helpen. Ik
vind Ciudad Patricia heel bijzonder
omdat de residenten er altijd centraal
staan. We zorgen ervoor dat de resi-
denten in Ciudad Patricia zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen in
hun appartement. Ze worden alleen
maar opgenomen het verpleeghuis
als het echt nodig is. De residenten
kunnen in het verpleeghuis terecht
voor korte duur opname, voor revali-
datie, voor psychische begeleiding
en voor palliatieve zorgen.
Maar in het verpleeghuis wordt ook
nog volop geleefd. De mensen genie-
ten er van muziek, van literatuur, van
films, ze krijgen er licht- en water-
therapie... Ze ontvangen er werkelijk
alle soorten zorg die ze nodig heb-
ben. Ook in het verpleeghuis blijft de
resident centraal staan.

Zie pagina 4 voor adres en tele-
foonnummers van Ciudad Patricia.

Ciudad Patricia,
een prachtig woonpark
aan de Costa Blanca

Danny is erin geslaagd om in minder dan 2 jaar de
meest populaire zanger aan de Costa Blanca te worden.
Heel het leven van Danny wordt beheerst door de
muziek: op 5-jarige leeftijd trad hij al op als drummer en
entertainer. Op 17-jarige leeftijd maakte hij deel uit van
een muziekgroepje en experimenteerde hij met eigen
liedjes. In 1982 was hij aanvankelijk drummer van het
dansorkest ‘the appollos’, later was hij de zanger en de
entertainer van deze band. Daarna volgden talrijke
optredens in Vlaanderen met diverse groepen en trad hij

op in het voorprogramma van bijna alle Vlaamse vedet-
ten. Vorig jaar trad Danny maar liefst 130 keer op en in
juni 2009 stond hij voor het eerst op het podium in
Benidorm Palace. Volgend jaar is Danny vastbesloten
om ook de rest van Spanje te veroveren. Intussen blijft
hij regelmatig optreden in Vlaanderen.

Lees het uitgebreid interview met Danny op de web-
site van VIW Costa Blanca: 
www.viw-costablanca.com

Danny, de meest populaire Vlaamse zanger aan de Costa Blanca

Op de Vlaamse Dag geeft Danny om 18.00 uur een optreden.
Verder zal hij standhouders en bezoekers interviewen voor de Beursradio.

Het woonpark Ciudad Patricia is vermoedelijk het best bewaarde geheim aan
de Costa Blanca. Ciudad Patricia biedt een drie-eenheid die het comfort en de
prettige levensstijl combineert met een uitstekende service. 
Ciudad Patricia dankt haar aangename sfeer voor een belangrijk deel aan het
fraai aangelegde park van maar liefst 100.000 vierkante meter. In Ciudad
Patricia bevinden zich o.m. 3 grote zwembaden, midgetgolf, een jeu de bou-
les (pétanque) en een tennisbaan.

VIW Costa Blanca sprak met Nadine Sweers, bedrijfleidster van de
Apartamentos Ciudad Patricia Costa Blanca, met Bárbara Acevedo Pacheco,
bedrijfsleidster van de Residencia Ciudad Patricia Costa Blanca (het verpleeg-
en reactiveringscentrum) en met Elvira Cardenas, verkoopsconsulente.



Deelnemers:
Amistades Belgas de Levante - Calpe 
An Croonenborghs, dr. / Clinica Perlamar 
Arcobalena 
A-Style 
Baker Tilly Belgium 
BFO - Family Office 
Casa del Maco / La Madrugada 
Ciudad Patricia 
Clubbrugge supporters in Europa/Costa Blanca 
Deltaplan 
Estrella Seguros 
Eurocasa 
Forex at Home 
Fundación ITHACA Droogenbroodt-Leroy 
GrupoXandra verzekeringen 
Himolla 
Inge Crokaert, architecte 
La Casa de las Delicias 
Las Terrazas del Don Cayo Golf Club 
Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa 
Malimi Costa Blanca s.l. 
Marchien Bakker
Mavaconsult s.l. 
Messiaen 
Recorhome 
Satcom digital 
Sirejacob advocaten & abogados 
Toeristische dienst Vlaamse provincies 
Vlaamse vertegenwoordiging, Ambassade van België 
Vlaamse Vriendenkring Benidorm
Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca 
Vuelta Turistica
Weekblad “de week” / “de leeshoek”
ZON vrouwennetwerk

Día de Flandes

7 november
10-19 uur
Hotel Villa Gadea, N332 Altea

Vlaamse taverne
Restaurant: Casa del Maco (12-16 uur)

Degustatie van Vlaamse bieren en kazen
Kinderhoekje met kindertheater
Muzikale omlijsting verzorgd door:
The Blue Tomato Jazz Club
Danny

Entree:
5 euro
60+ en groepen (vanaf 10 pers.): 3 euro
kinderen onder 12 jaar: gratis

Meer info: www.vlaamse-dag-in-altea.com


